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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), através da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), lança a 1ª edição do Catálogo dos Projetos de 

Pesquisa de Iniciação Científica da UERN. Destaca-se que a iniciação científica no âmbito 

da UERN envolve alunos dos cursos de graduação e também do ensino médio de escolas 

públicas nas atividades de pesquisa científica, tecnológica e artístico-cultural, orientados 

por pesquisadores qualificados, visando o desenvolvimento do pensar científico e da 

criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas da 

pesquisa e seu desenvolvimento. 

 

O referido catálogo destina-se à divulgação dos projetos de pesquisa científica e 

tecnológica da UERN em nível de iniciação científica (IC) que visam contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, principalmente 

da região nordeste, nas diversas áreas do conhecimento. Os projetos de IC que compõem 

o catálogo foram aqueles aprovados nos editais dos nossos programas PIBIC, PIBITI e PIBIC-

EM para a edição 2018/2019, que iniciou em 1º de agosto de 2018 e terá seu término em 

31 de julho de 2019. 

 

A promoção deste catálogo faz parte dos esforços institucionais da PROPEG/UERN 

para o fortalecimento e a expansão das pesquisas de seu corpo docente, através da 

divulgação e socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos com a comunidade 

acadêmica e a sociedade. 

 

Na sua primeira edição, este catálogo contempla informações como a grande área 

do conhecimento, subárea, título, autoria e resumo dos projetos de IC. No total, temos 325 

resumos de projetos de pesquisa vinculados aos programas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM sendo 

distribuídos nas grandes áreas da seguinte forma: 49 de Ciências Exatas e da Terra, 101 de 

Ciências Humanas, 46 de Ciências Sociais Aplicadas, 80 Ciências da Vida e 49 de Linguística, 

Letras e Artes. 

 



Desta forma, com grande expectativa de socialização do conhecimento, 

apresentamos o Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN e 

convidamos todos e todas a transformá-lo em um instrumento de consulta e de estímulo à 

novas pesquisas. 

 

Mossoró/RN, 3 de abril de 2019. 
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Projeto: Análises de Livros Didáticos de Biologia Aprovados No Pnld 2018: A Representação da 
Genética e da Evolução Através de Imagens Utilizadas Em Livros 
 
Coordenador(a): Regina Célia Pereira Marques 
 
ID do Projeto: 1815 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Natanias Macson da Silva 
 
Resumo: Como importante recurso didático no ensino de biologia na educação básica, o livro 
didático é objeto de pesquisa de inúmeros trabalhos científicos. Diversos autores reforçam a 
necessidade de pesquisas de qualidade desse material curricular, que por sua vez, possui 
diversas funções na prática pedagógica. O presente trabalho tem como objetivo compreender 
como as imagens utilizadas para o estudo de genética e evolução são apresentadas em livros 
didáticos de Biologia, do PNLD 2018. A metodologia empregada será a abordagem qualitativa, 
pautada na análise documental. Serão analisamos sete coleções de biologia do Ensino Médio 
e, através de uma ficha de avaliação serão observados três critérios relacionados às imagens: a 
qualidade visual, os tipos de ilustrações e a disposição de figuras. 
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Projeto: Aplicação Biotecnológica de Extratos Vegetais de Azadirachta Indica Na Erradicação 
de Biofilmes Bacterianos de Interesse Clínico 
 
Coordenador(a): Mayron Alves Vasconcelos 
 
ID do Projeto: 1365 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ellen Araújo Malveira 
✓ Ana Larissa Pereira de Moura 

 
Resumo: Na busca por novas moléculas com potencial biotecnológico, vários estudos de 
prospecção têm sido realizados utilizando vegetais. De fato, muitos compostos isolados de 
vegetais vêm sendo considerados promissores no desenvolvimento de novos medicamentos. 
Acredita-se que doenças causadas por micro-organismos resistentes possam ser prontamente 
combatidas pela utilização de compostos naturais. Durante a última década, tornou-se 
evidente que os antibióticos estão gradativamente perdendo sua eficácia contra os micro-
organismos. Vários micro-organismos desenvolveram estratégias de sobrevivência à ação dos 
antimicrobianos, dentre estas estão os biofilmes, que são comunidades microbianas 
complexas estabelecidas numa ampla variedade de superfícies que são geralmente associadas 
a uma matriz extracelular composta por vários tipos de biopolímeros. Dentre as doenças 
humanas relacionadas com biofilmes, destacam-se as causadas por infecções em pacientes 
hospitalizados, que ocorrem principalmente devido à colonização de dispositivos médicos, 
aumentando drasticamente os índices de mortalidade e morbidade. Nesse contexto, extratos e 
metabólitos secundários surgem como potenciais ferramentas a serem estudadas no 
prevenção e controle de biofilmes microbianos relacionados com infecções. Dessa maneira, o 
objetivo principal dessa proposta é prospectar e avaliar o potencial biotecnológico de extratos 
vegetais de Azadirachta indica (nim) como agentes a serem utilizados no combate a infecções 
causadas por bactérias capazes de formar biofilmes. 
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Projeto: Avaliação da Atividade Antifúngica do Óleo Essencial de Lippia Gracilis Schauer Sobre 
Biofilmes de Fungos Fitopatogênicos 
 
Coordenador(a): Mayron Alves Vasconcelos 
 
ID do Projeto: 1459 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Clever Márcio dos Santos Silva Filho 
 
Resumo: O agronegócio nacional e mundial sofre impactos econômicos constantes devido a 
enfermidades causados por fungos fitopatogênicos. De fato, doenças fúngicas têm sido 
relatadas para diversas espécies de fungos, afetando grande variedade de vegetais 
economicamente importantes, como na cultura de grãos e frutas. Esses microrganismos 
colonizam diversas partes da planta hospedeira, provocando perdas muitas vezes irreparáveis 
às culturas. No caso de infecções causados por fungos fitopatogênicos prioriza-se o tratamento 
químico, o mais eficiente e difundido método de controle de doenças de plantas. Contudo, a 
exposição de indivíduos a tais componentes químicos pode causar danos em curto e longo 
prazo, desde simples alergias, até distúrbios neurológicos e câncer. Tais informações são 
alarmantes, tendo em vista que o uso de aditivos químicos para sanar problemas causados por 
patógenos vegetais tem sido recorrente ao longo dos anos. Há, deste modo, a necessidade de 
substituir tais produtos por estratégias mais biocompatíveis ao meio ambiente, promovendo a 
manutenção da saúde da população e ainda controlando o aparecimento de doenças nas 
plantas. Dessa forma, a utilização de óleos essenciais com atividade antifúngica poderá 
constituir um método alternativo e promissor no controle de doenças de plantas, pois além de 
serem de fácil obtenção e baixo custo, em geral, minimizam os problemas de toxicidade 
apresentados pelos produtos químicos sintéticos. Nesse contexto, o objetivo desse projeto é 
avaliar a atividade do óleo essencial de Lippia gracilis sobre fungos fitopatogênicos de 
importância econômica para o setor agrícola. Para isso, o óleo essencial será testado sobre as 
espécies Fusarium oxysporum e Fusarium solani. As atividades antifúngicas do óleo serão 
avaliadas através da inibição do crescimento micelial em placas de petri contendo meio BDA e 
através da atividade sobre a germinação de esporos através de testes de sensibilidade pelo 
método de microdiluição em caldo. Além disso, o óleo será avaliado quanto a sua capacidade 
de inibir a formação do biofilme fúngico através da quantificação da biomassa total do biofilme 
através da coloração com cristal de violeta e análise metabólica utilizando XTT. Os dados 
obtidos serão submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizando o programa GraphPad 
Prism® versão 5.0 para Microsoft Windows® e as médias resultantes dos diferentes 
tratamentos serão comparadas pelo o teste Bonferroni post-hoc ao nível de 5% de 
probabilidade. A ação do óleo sobre a morfologia dos fungos será verificada através de 
Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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Projeto: Biologia Reprodutiva de Tabebuia Aurea (bignoniaceae) No Rn 
 
Coordenador(a): Diego Nathan do Nascimento Souza 
 
ID do Projeto: 1552 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Emily Katiane Souza Nascimento 
 
Resumo: A compreensão de características vegetais, bem como dos processos biológicos 
envolvendo as plantas, é muito importante não apenas para a ampliação do conhecimento 
acerca desses organismos, mas também para o uso dessas informações para projetos 
envolvendo o manejo e a conservação dos ecossistemas. Assim, compreender a biologia floral 
e a fenologia reprodutiva das espécies é muito válido também como alternativa na restauração 
de áreas degradadas, como é o caso do bioma caatinga. Sabe-se que o Brasil é um país muito 
rico em termos de biodiversidade e que um de seus principais ecossistemas é a caatinga, a 
qual é rica em espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, porém, apresenta potencial pouco 
conhecido cientificamente e vem sofrendo forte impacto com o manejo inadequado, 
colocando em risco sua biodiversidade. Esse bioma vem, gradativamente, tendo sua 
composição florística e fitofisionomia profundamente alteradas, sem que sejam anteriormente 
realizados estudos sobre a fenologia, a biologia floral, os mecanismos de polinização, as 
interações entre as plantas da comunidade e os polinizadores, bem como os sistemas de 
reprodução em populações naturais. A Tabebuia aurea (Bignoniaceae), conhecida como 
craibeira, é uma planta arbórea nativa da caatinga e é muito utilizada em estudos de 
restauração de áreas degradadas. Além disso, esta espécie possui flores muito vistosas e 
bonitas, além de promover considerável sombra, o que as faz ser uma planta muito utilizada 
em vias públicas e em projetos de recuperação. Diante disso, este trabalho propõe caracterizar 
e descrever características da biologia floral, além de acompanhar e avaliar, ao longo de um 
ano, as fenofases reprodutivas, da craibeira. Para tanto, 10 indivíduos serão marcados e 
acompanhados para caracterização das estruturas florais e acompanhamento das fenofases 
reprodutivas (floração e frutificação) no Campus central da UERN em Mossoró/RN. Para a 
biologia floral, as flores serão dissecadas e terão suas peças florais mensuradas, além de 
observação do horário e duração da antese. Para a fenologia, as fenofases de floração e 
frutificação serão acompanhadas durante visitas quinzenais, analisando-se a época, sincronia e 
intensidade dessas fenofases. Pretende-se, assim, conhecer um pouco mais sobre a floração e 
frutificação dessa espécie no campus de Mossoró e, possivelmente, contribuir com 
informações que servirão de subsídios para o entendimento da ecologia reprodutiva em área 
de caatinga. 
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Projeto: Caracterização Osteológica de Mamíferos Marinhos Encalhados Na Costa Setentrional 
do Rio Grande do Norte. 
 
Coordenador(a): Ana Bernadete Lima Fragoso 
 
ID do Projeto: 1789 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Layane Sousa da Silva 
✓ Pedro Gomes da Silveira Neto 

 
Resumo: O Estado do Rio Grande do Norte registra várias espécies de mamíferos marinhos 
que ocorrem no litoral brasileiro e é considerado uma das áreas prioritárias para realização de 
investigações nos Planos de Ações de Cetáceos e Sirênios. A costa setentrional potiguar 
representa uma das áreas da costa brasileira com maior ocorrência de encalhes de filhotes do 
peixe-boi-marinho, espécie criticamente ameaçada de extinção. Grande parte das informações 
sobre a biologia dos mamíferos marinhos é oriunda de estudos com animais encalhados em 
praias. Análises osteológicas são fontes essenciais de informações biológicas dos indivíduos, 
sobretudo em carcaças em adiantado estado de decomposição, conforme registrado 
normalmente em regiões tropicais como o nordeste brasileiro. O projeto proposto visa a 
caracterização osteológica dos mamíferos marinhos encalhados na costa setentrional potiguar. 
As amostras serão obtidas por meio do atendimento de animais encalhados mortos em praias 
e análise de acervos osteológicos de instituições do nordeste. Pretende-se caracterizar a 
estrutura óssea e padrões de crescimento, além da identificação de parâmetros para 
determinação de maturidade física e estimativa de classes etárias. As análises osteológicas 
serão realizadas utilizando caracteres métricos e merísticos. As medidas serão obtidas com 
auxílio de paquímetros digitais de precisão. A determinação do grau de desenvolvimento ósseo 
será realizada de acordo com o grau de calcificação óssea e o desenvolvimento físico do 
indivíduo para determinação da maturidade física e das classes etárias. Análises relacionando 
os dados de biometria, maturidade física e sexo serão realizadas posteriormente para melhor 
entendimento dos padrões de crescimento dos indivíduos e das classes etárias registradas em 
encalhes na costa setentrional potiguar. Os resultados obtidos irão contribuir para ampliação 
do conhecimento sobre a biologia dos mamíferos marinhos do nordeste, bem como gerar 
relevantes subsídios para adoção de medidas de conservação e manejo das espécies. O 
presente estudo está vinculado ao projeto com financiamento externo “Pesquisa com 
Monitoramento dos Encalhes de Biota Marinha em Praias do Litoral Potiguar e Cearense” 
através do Contrato com verba proveniente da e gestão da Fundação Guimarães Duque. 
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Projeto: Caracterização Osteológica de Tartarugas Marinhas Encalhadas Na Bacia Potiguar 
(rn/ce) 
 
Coordenador(a): Ana Bernadete Lima Fragoso 
 
ID do Projeto: 1786 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Carlos Fernandes Gois Santos 
✓ Hyêza Ellen Braga de Carvalho 

 
Resumo: Cinco das sete espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo ocorrem em 
águas brasileiras e na Bacia Potiguar (RN/CE), estando algumas delas criticamente ameaçadas 
de extinção. Análises osteológicas são fontes essenciais de informações biológicas dos 
indivíduos, sobretudo em carcaças em adiantado estado de decomposição, conforme 
registrado normalmente em regiões tropicais como o nordeste brasileiro. Informações sobre 
padrões de crescimento entre outros aspectos osteológicos ainda estão restritos a estudos no 
sul do Brasil. Não havendo informações sobre aspectos osteológicos em indivíduos que 
ocorrem no nordeste, incluindo a espécie mais registrada em encalhes em praias da bacia 
potiguar, a tartaruga-verde (Chelonia mydas). O projeto proposto visa a caracterização 
osteológica das tartarugas marinhas encalhadas na Bacia Potiguar (RN/CE). As amostras serão 
obtidas por meio do atendimento de animais encalhados mortos e análise do acervo 
osteológico do Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte. Pretende-se caracterizar a estrutura óssea e padrões de crescimento, 
além da identificação de parâmetros para determinação de maturidade física e estimativa de 
classes etárias. As análises osteológicas serão realizadas utilizando caracteres métricos e 
merísticos. As medidas serão obtidas com auxílio de paquímetros digitais de precisão. A 
determinação do grau de desenvolvimento ósseo será realizada de acordo com o grau de 
calcificação óssea e o desenvolvimento físico do indivíduo para determinação da maturidade 
física. As estimativas de classes etárias das tartarugas serão realizadas a partir da técnica de 
esqueletocronologia. Análises relacionando os dados de biometria, maturidade física e sexo 
serão realizadas posteriormente para melhor entendimento dos padrões de crescimento dos 
indivíduos e das classes etárias registradas em encalhes na costa oeste potiguar. Os resultados 
obtidos irão contribuir para ampliação do conhecimento sobre a biologia das tartarugas 
marinhas do nordeste, bem como gerar relevantes subsídios para adoção de medidas de 
conservação e manejo das espécies. O presente estudo está vinculado ao projeto com 
financiamento externo “Pesquisa com Monitoramento dos Encalhes de Biota Marinha em 
Praias do Litoral Potiguar e Cearense” com verba oriunda da Petrobrás e gerenciada pela 
Fundação Guimarães Duque. 
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Projeto: Conflitos Intergrupais e Dinâmica da Composição de Grupos de Callithrix Jacchus Em 
Um Parque Urbano de Mossoró-RN 
 
Coordenador(a): Ana Claudia Sales Rocha Albuquerque 
 
ID do Projeto: 1491 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Wigna Rafaela  dos Santos Silva 
✓ Juan Victor de Lima maia 

 
Resumo: A fragmentação de habitats, característica notadamente encontrada em parques 
urbanos, restringe o tamanho da área de uso dos animais, com implicações na qualidade e 
disponibilidade de recursos essenciais para a sobrevivência dos indivíduos residentes, tais 
como abrigo, alimentação, reprodução e predação. Essas pressões podem modificar o 
comportamento das espécies, incluindo aumento da defesa de território gerando conflitos 
entre grupos visinhos. Diante desses aspectos, e considerando o pequeno tamanho da área do 
Parque Municipal em Mossoró-RN, o presente trabalho tem como objetivo descrever o padrão 
de encontros intergrupos em grupos de saguis (Callithrix jacchus), e assim verificar a sua 
frequência de ocorrência, a participação e os comportamentos de indivíduos adultos durante 
os encontros, e a disponibilidade de recursos alimentares na área de estudo, no intuito de 
avaliar a influência desses fatores na dinâmica da composição dos grupos estudados. Para isso, 
dois grupos de saguis que vivem no Parque Municipal de Mossoró serão acompanhados uma 
vez por semana durante 10 meses consecutivos e suas interações intra e intergrupais serão 
registradas. Os métodos “animal focal” e “ad libitum” serão utilizados para o registro das 
interações entre os indivíduos de cada grupo e o método “de todas as ocorrências” para as 
interações entre grupos. Os animais de cada um dos dois grupos serão capturados e marcados 
com pinturas em partes do corpo para a identificação individual. Nossos dados poderão 
contribuir para a caracterização da ecologia da área do Parque Municipal, uma vez que áreas 
como esta desempenham uma função biológica fundamental como reservatórios e refúgios da 
biodiversidade e possuem grande valor visto a rápida e crescente urbanização. 
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Projeto: Construção de Aplicativo Facilitador da Aprendizagem No Ensino de Imunologia Para 
Turmas do Ensino Médio 
 
Coordenador(a): Dayseanne Araújo Falcão 
 
ID do Projeto: 1507 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Paulo Sérgio Cavalcante Sales 
 
Resumo: Atualmente, a metodologia tradicional e conservadora do ensino vem perdendo 
espaço para as novas práticas pedagógicas. Em Biologia, o estudo de Imunologia é muito 
importante, mas não recebe a atenção correta. Nos livros didáticos, o conteúdo é repassado 
de forma teórica sem inter-relacionar com a realidade do dia a dia. Os alunos possuem 
dificuldade devido a linguagem complexa, e nessa abordagem o sistema imunitário aparece 
como texto complementar em alguns livros do Ensino Médio. Outra dificuldade é o trabalho do 
professor, pois no contexto da sala de aula atual, deve-se fazer uso de metodologias que se 
adequem às novas tecnologias digitais como ferramentas de ensino e aprendizagem gerando 
efeitos positivos na educação. Partindo do princípio de inovar e aperfeiçoar novas estratégias 
de ensino, surge a ideia de desenvolver um software educacional como metodologia 
diferenciada para se trabalhar no Ensino Médio. Para tanto, será criado um aplicativo android 
destinado a viabilizar o aprendizado de maneira diferenciada, e proporcionar aulas mais 
interativas, atrativas e dinâmicas para tornar a aprendizagem mais significativa no ensino de 
Imunologia. A inserção de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) na educação pode 
representar uma ferramenta importante para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 
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Projeto: Contribuição à Sistemática e Paleobiologia dos Gliptodontes 
 
Coordenador(a): Kleberson de Oliveira Porpino 
 
ID do Projeto: 1664 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Gilda Ashirley Fonseca Ribeiro 
 
Resumo: Os gliptodontes (subordem Gliptodontia) são um dos grupos mais comuns de 
mamíferos fósseis do Cenozóico das Américas. Juntamente com os dasipodídeos (tatus) e 
pampateriídeos (tatus gigantes) compõem a ordem Cingulata e são um dos símbolos da 
paleontologia sul-americana. Nos últimos anos algumas filogenias têm sido propostas, 
contribuindo para elucidar as relações dentro do grupo e problemas mais restritos, em nível de 
gênero, tribo e subfamília. Essas análises são tentativas iniciais de reconstruir a evolução do 
clado e, consequentemente, muitos grupos ainda não foram suficientemente investigados e 
persistem dificuldades com a delimitação de caracteres do exoesqueleto (em parte devido a 
problemas terminológicos). Ao mesmo tempo em que esses avanços promovem um melhor 
entendimento das relações evolutivas dos gliptodontes, novas questões surgem quando se 
considera aspectos ainda pouco investigados, como o contraste entre as filogenias obtidas e as 
dados de amplitudes estratigráficas disponíveis. Além das questões puramente filogenéticas, 
algumas dimensões da paleobiologia do grupo tem merecido atenção insuficiente, como é o 
caso das paleopatologias. Este projeto tem por objetivo aprofundar a busca por filogenias mais 
robustas e abrangentes, em termos de táxons e de caracteres, além de investigar a ocorrência 
de alterações patológicas em gliptodontes, de modo a contribuir, em conjunto com os 
resultados de outras linhas de investigação (biomecânica, morfologia funcional), para o melhor 
entendimento da paleobiologia desses animais. (Digite aqui) 
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Projeto: Descobrindo A Biodiversidade Vegetal da Caatinga Através de Coletas de Campo 
 
Coordenador(a): Diego Nathan do Nascimento Souza 
 
ID do Projeto: 1553 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Brena Carina Freire da Silva 
✓ Deyse Kalorine Alves Costa 
✓ Kadja Thaís Guilherme Camilo 

 
Resumo: O Brasil é um país extremamente rico em diversidade biológica e possui alguns 
grandes ecossistemas espalhados por seu imenso território. A caatinga é um desses grandes 
ecossistemas, o qual possui valor imensurável de riqueza biológica, tanto da fauna quanto da 
flora. No entanto, se comparado a ecossistemas como a mata atlântica, floresta amazônica e 
cerrado, a caatinga ainda é pouco conhecida e subamostrada em pesquisas acadêmicas. Além 
disso, assim como outras áreas, esse bioma vem sofrendo intensa degradação antrópica, o que 
está culminando com a extinção de muitas espécies da fauna e flora. Várias áreas desse bioma 
ainda necessitam de trabalhos, os quais visem o conhecimento da flora local, pois assim, 
poderão contribuir mais efetivamente com outras pesquisas, principalmente de cunho 
conservacionista. As coletas de campo contribuem de forma direta com informações 
importantes para o conhecimento das plantas de determinadas áreas, descrevendo a flora 
local. Portanto, o levantamento florístico das áreas de caatinga é muito importante para o 
preenchimento de lacunas científicas. Sendo assim, esse projeto terá como objetivo o 
levantamento florístico de duas áreas de caatinga no estado do Rio Grande do Norte. As 
coletas serão realizadas na trilha do Cruzeiro, localizada na Serra do Lima, PatuRN, e no Parque 
Municipal de Mossoró. Todas as plantas do estrato lenhoso (árvores, arbustos e subarbustos) e 
herbáceo serão coletadas durante viagens mensais nos períodos chuvoso e seco. A partir de 
caminhadas aleatórias pelas áreas selecionadas, serão coletadas todas as espécies que 
estiverem em estágio reprodutivo, isto é, com flor e/ou fruto. O material coletado será 
herborizado, identificado com o auxílio de especialistas e da literatura, e encaminhado para o 
herbário da Universidade Federal Rural do Semi- Árido. Por fim, pretende-se contribuir com o 
conhecimento da flora da caatinga do estado do Rio Grande do Norte, com a construção de 
uma lista florística dos dois ambientes e com guias de campo com imagens, as quais facilitarão 
a identificação das espécies nas áreas de estudo em trabalhos futuros, contribuindo com os 
planos de manejo dessas localidades. 
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Projeto: Desenvolvimento do Coentro (coriandrum Sativum) e Manjericão (ocimum Basilicum) 
Irrigados Com Efluente da Piscicultura 
 
Coordenador(a): Cynthia Cavalcanti de Albuquerque 
 
ID do Projeto: 1431 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Larissa Martins Brito e Silva 
 
Resumo: O reaproveitamento de águas salobras é uma alternativa para abrandar os efeitos da 
escassez de água de boa qualidade, principalmente, nas regiões semiáridas do Brasil e o 
consumo de hortaliças vem crescendo nos últimos anos sendo, portanto produzidas por vários 
segmentos da sociedade. Sendo assim, esse trabalho terá como objetivo avaliar o 
desenvolvimento de coentro (Coriandrum sativum) e Manjericão (Ocimum basilicum) 
submetidos ao estresse salino, utilizando diferentes níveis de efluente proveniente de 
piscicultura. As plantas serão avaliadas na fase de germinação e durante o seu 
desenvolvimento. Para tanto, serão semeadas sementes das duas espécies em separado. 
Serão estabelecidos cinco tratamentos de irrigação: T1 – 100% (efluente puro); T2 – 75%; T3 – 
50% e T4 – 25% e um tratamento controle (T5) que será água doce. As avaliações serão diárias 
e as variáveis avaliadas serão: Percentagem de emergência e tempo médio de emergência. 
Serão avaliadas também, o desenvolvimento das duas espécies, separadamente. Novas 
sementes serão postas para geminar em recipientes com capacidade para 300 mL, contendo 
areia lavada mais composto orgânico. O delineamento experimental será em blocos 
casualizados com 5 tratamentos. Cada bloco representará uma repetição, perfazendo quatro 
repetições e dentro de cada repetição conterá todos os tratamentos, com 25 sementes para 
cada tratamento. Os tratamentos serão os mesmos utilizados para os trabalhos de germinação 
das sementes. A irrigação com o efluente salino será diária, no período da manhã, durante 30 
dias. Após esse período, as plantas serão coletadas para as análises de crescimento (biomassa 
seca de raiz e parte aérea; número de folhas; teor relativo de água; comprimento da raiz, 
diâmetro do caule para o alface e altura das plantas para rúcula) e bioquímicas (carboidratos 
solúveis, proteínas solúveis, pigmentos fotossintéticos e prolina). Os óleos essenciais das duas 
espécies serão extraídos por hidrodestilação em aparato de Clevenger e o rendimento desses 
óleos será avaliado. Espera-se que as hortaliças tolerem os níveis de salinidade desse efluente 
para que o mesmo sirva para suprir as necessidades hídricas de hortas, a fim de gerar alimento 
e possibilidade de renda para comunidades. Espera-se com esse trabalho também, verificar se 
os óleos essenciais das espécies serão afetados pelas condições de cultivo e se o rendimento 
desses óleos se mantiver, a comunidade poderá utilizá-lo, inclusive para comercialização. 
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Projeto: Efeito de Extratos Vegetais Na Eficiência de Atratividade de Aedes Spp Em Armadilhas 
de Oviposição (ovitrampas) No Campus Central da Uern. 
 
Coordenador(a): Iron Macedo Dantas 
 
ID do Projeto: 1676 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Espécies de Aedes são pragas em áreas urbanas e rurais amplamente distribuídas em 
todo o mundo como transmissor de doenças, dentre as espécies do gênero Aedes, o mosquito 
da dengue, Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), originário da África, é um inseto cosmopolita 
encontrado principalmente onde existem atividades antrópicas intensas, este inseto está bem 
adaptado ao ambiente doméstico possuindo uma estreita relação com os seres humanos. Para 
avaliar a infestação de áreas pelo vetor instalam-se armadilhas de oposição, que visam estimar 
a atividade de postura. A armadilha de oposição, também conhecida no Brasil como 
’ovitrampa’, é destinada à coleta de ovos. Objetivando aumentar a eficiência das armadilhas, 
alguns trabalhos têm sido realizados utilizando extratos vegetais ou infusão adicionados à água 
das ovitrampas. Esta pesquisa tem como objetivo, estudar o efeito de extratos vegetais na 
atratividade de adultos de Aedes aegypti em armadilhas ovitrampas. Para confecção dos 
extratos serão utilizadas plantas frescas no Campus Central - UERN, estes materiais serão 
triturados com água em um moinho de faca na proporção 1:1 (material vegetal : água) 
posteriormente coados e armazenados sob refrigeração até o uso. Estes extratos serão 
depositados em armadilhas confeccionadas com garrafas pet com capacidade de 1 litro, as 
pintadas de cor preta contendo em seu interior uma palheta de madeira para propiciar à 
oviposição. Será utilizado o delineamento em blocos casual DEPOLI et al., 2016 DEPOLI et al., 
2016izados com repetição no tempo onde cada semana de exposição representará uma 
repetição. As armadilhas serão distribuídas em banheiros do Campus Central da UERN, com 
colocação nas segundas-feiras e retiradas nas sextas-feiras da mesma semana. Após serem 
recolhidas, as garrafas serão levadas ao Laboratório de Biologia I, em seguida cobertas com um 
papel filme, para serem avaliadas 4 dias depois. Após a contagem das larvas, as mesmas foram 
mantidas em um recipiente com água até alcançar o último estágio de adulto, para assim 
ocorrer a confirmação da espécie A. aegypti. Serão realizadas análises de Kruskal-Wallis e de 
Friedman para comparar os tratamentos 
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Projeto: Identificação de Áreas Prioritárias Para Estudos Ecológicos Florísticos e Ornitológicos 
No Estado do Rio Grande do Norte 
 
Coordenador(a): Ramiro Gustavo Valera Camacho 
 
ID do Projeto: 1474 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francineide Ferreira de Moura 
✓ Claudio Diego Gomes de Paiva 

 
Resumo: A importância da Biodiversidade: “Diversidade Biológica significa a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 
parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas”, art.2 da convenção sobre diversidade ecológica. A ornitocoria (dispersão por 
aves): A maioria das espécies zoocóricas são dispersas por aves. Cerca de 17% das aves são 
frugívoras. Em florestas tropicais, este número é estimado entre 30 e 40%. Principais 
características dos frutos dispersos por aves: - Frutos/sementes vermelhos ou pretos ou de 
cores vistosas - Frutos pequenos com várias sementes pequenas - Frutos ricos em açúcares e 
lipídeos - Freqüente ausência de odor - Frutos em ramos terminais. Este desafio é muito 
grande na Caatinga que ocupa uma área equivalente a 11% do território brasileiro, e grande 
parte de seu patrimônio biológico não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo 
além do Nordeste do Brasil (Silva 2003, Albano & Girão 2008), porém, a Caatinga tem sido por 
muitas vezes colocada em segundo plano quando se discutem políticas para o estudo e a 
conservação da biodiversidade no país (Silva 2003, Silva et al. 2003). A Caatinga é o 
ecossistema brasileiro que ocupa a maior parte dos estados da Região Nordeste. Constituída 
por um mosaico de formações vegetacionais que se distribui de acordo com um regime de 
chuvas altamente variável e estressante, abriga 34% de espécies de plantas endêmicas de 
todas as que já foram descritas para este ecossistema (Leal et al., 2005). Este notável 
endemismo diz respeito a adaptações singulares ao ambiente em que essas plantas estão 
inseridas. Um grande índice populacional vive ainda em áreas rurais no Nordeste tendo como 
meio de vida a agricultura de subsistência com corte e queima e a criação de gado. Estas 
atividades ao longo dos anos vêm fragmentando a vegetação nativa restringindo-a a locais de 
difícil acesso como encostas e topos de montanhas. O estado do Rio Grande do Norte se 
reveste de relevância em vista da escassez de dados florísticos e ornitológicos específicos 
publicados para este Estado (Pacheco & Bauer 2000), em especial se tratando dos 
remanescentes de floresta estacional e brejos de altitude no Estado (com. pess. Rafael Lima). 
Para reverter tal situação, tem-se como objetivo inventariar áreas prioritárias para estudos 
ecológicos florísticos e ornitológicos no estado do Rio Grande do Norte, gerando dados 
quantitativos e qualitativos e, relacionando a avifauna com as principais fitofisionomias de 
cada local de estudo (Silva et al. 2003, Araujo & Silva 2017). Estas áreas são escolhidas com 
base em prévia análise e revisão bibliográfica (ver Pacheco et al. 2003, Giulietti et al. 2003), e 
para a busca de espécies-alvo (e.g., Bubo virginianus deserti), que necessitam 
fundamentalmente de pesquisas urgentes dos pontos de vista taxonônico (bioacústico, 
morfológico e genético), ecológico e biológico (reprodução, alimentação, uso de habitat e 
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comportamento) (ICMBio 2008). Trabalhos com espécies da biodiversidade brasileira e 
nordestina, são escassos, considerando que o Brasil é um importante centro de biodiversidade. 
Na região Nordeste, os trabalhos concentram-se até o momento em poucos estados, dai a sua 
relevância para os estudos no RN. 
 
 

39



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Levantamento da Composição Florística da Trilha do Voo Livre Na Serra do Lima, Patu-
rn. 
 
Coordenador(a): Ramiro Gustavo Valera Camacho 
 
ID do Projeto: 1502 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rafael Dantas Lima 
✓ Helenaide Gomes de Paiva 

 
Resumo: A Caatinga é o ecossistema brasileiro que ocupa a maior parte dos estados da Região 
Nordeste. Constituída por um mosaico de formações vegetacionais que se distribui de acordo 
com um regime de chuvas altamente variável e estressante, abriga 34% de espécies de plantas 
endêmicas de todas as que já foram descritas para este ecossistema (Leal et al., 2003). Este 
notável endemismo diz respeito a adaptações singulares ao ambiente em que essas plantas 
estão inseridas. Caracterizada pelo aspecto da vegetação seca e esparsa, aberta, a caatinga é 
considerada o único bioma exclusivamente brasileiro. A constituição cristalina e as formações 
geológicas originadas por processos ao longo de milhões de anos proporcionou o surgimento 
de relevos residuais do tipo inselbergs por todo o semiárido brasileiro, afloramentos rochosos 
que exercem papel fundamental, ainda que pouco conhecido, no desenvolvimento dos solos e 
da vegetação. O relevo se destaca pela formação de planaltos e grandes depressões, formados 
pelos fragmentos de rochas de gigantescas proporções. O clima é denominado de semiárido, 
identificado pela baixa umidade e o pouco volume pluviométrico. Este trabalho faz parte de 
uma serie de levantamentos iniciados com a Trilha das Antenas ou do Pelado, Trilha do 
Cruzeiro e Trilha do Voo livre, assim envolver um levantamento de toda a região. Tem-se por 
objetivo inventariar a composição florísticos da Trilha do Voo Livre, contribuindo com a 
identificação e classificação da flora arbórea-arbustiva e arbustiva-herbácea recorrente da 
Trilha do Voo Livre na Serra do Lima em Patu/RN. O turismo de aventura destaca-se pela 
pratica do voo livre, um esporte que tornou a cidade conhecida mundialmente pela quebra de 
recordes mundiais nos voos de „paragliders‟. Patu tem uma das melhores condições de voo do 
mundo e todos os anos pilotos de várias partes do planeta vem à Patu na tentativa de quebrar 
recordes, dai a justificativa para poder inventariar a trilha em questão. Ainda é do proposito, a 
caracterização da multiplicidade vegetal encontrada ao longo da trilha. O levantamento 
florístico será realizado através de coletas botânicas das espécies serão realizadas por meio de 
caminhadas aleatórias pela mata em intervalos mensais atentando a sazonalidade do clima na 
região. O material coletado, será enviado ao laboratório para acondicionamento, analises de 
identificação através da literatura especializada e consulta a especialistas dos grupos 
taxonômicos encontrados e contara com o suporte do sistema de classificação APG IV. O 
estudo de serras ou inselbergs no estado motiva o seu estudo devido a pouca publicação e 
dados necessários para gestão da biodiversidade no RN, bem como a exploração sustentável 
do patrimônio ambiental deste patrimônio ecológico. Espera-se alcançar resultados 
satisfatórios através de levantamentos obtidos nas trilhas disponíveis em todos os locais da 
serra, bem como a identificação e classificação das espécies existentes no estudo, a UERN tem 
algumas monografias que fazem parte da contribuição do inventário da Flora do RN. 
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Projeto: Levantamento Faunístico de Formigas (hymenoptera; Formicidae) Em Um Ambiente 
de Caatinga, Mossoró, Rn. 
 
Coordenador(a): Maísa Clari Farias Barbalho de Mendonça 
 
ID do Projeto: 1648 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: As formigas são consideradas os animais dominantes na maioria dos ecossistemas 
terrestres. Devido à sua importância ecológica, alta diversidade, dominância numérica, 
facilidade de coleta e sensibilidade a mudanças ambientais, o conhecimento sobre Formicidae 
tem alto potencial de embasar ou ser empregado como modelo em estudos de biodiversidade. 
A presente proposta objetiva a realização do levantamento faunístico de formigas a partir da 
estimativa da diversidade, riqueza e composição da mirmecofauna, verificar se ocorre 
diferença entre os índices ecológicos no período seco e chuvoso, observar a ocorrência de 
formigas que possam ser utilizados como bioindicadores de qualidade ambiental, como 
também comparar a mirmecofauna em três áreas distintas, localizadas na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN, e para a coleta serão utilizadas armadilhas do 
tipo pitfall, sem atrativos. Em cada área a ser analisada será localizado dois quadrantes de 
5x5m, totalizando 6 quadrantes de 25m2 cada; em cada quadrante serão instaladas cinco 
armadilhas, totalizando 30 armadilhas. As coletas serão realizadas quinzenalmente no período 
entre os meses de agosto de 2018 a julho de 2019. O presente estudo possibilitará a confecção 
da primeira lista de espécies de formigas da região e servirá de fonte de comparação para 
outros estudos a serem desenvolvidos sobre a conservação de ambientes da caatinga. 
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Projeto: Monitoramento Populacional de Aedes Spp No Campus Central da Uern Utilizando 
Armadilhas de Oviposição (ovitrampas): Etapa 03 - Período 2018-2019 
 
Coordenador(a): Iron Macedo Dantas 
 
ID do Projeto: 1678 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O Culicídeo Aedes aegypti originário da África, é um inseto cosmopolita encontrado 
principalmente onde existem atividades antrópicas intensas, bem adaptado ao ambiente 
doméstico possuindo uma estreita relação com os seres humanos. Este inseto que concentra 
sua distribuição geográfica entre as latitudes 45º Norte e 35º Sul, este inseto está associado 
como vetor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Na vigilância entomológica do 
A. aegypti, uma ferramenta imprescindível é a armadilha de oviposição ou ovitrampa, pois é 
um método sensível e econômico capaz de detectar sua presença. Esta é uma continuidade de 
uma pesquisa que já está sendo desenvolvida no PIBIC 2016-2017 e PIBIC 2107-2018 onde está 
sendo realizado o acompanhamento da infestação deste inseto no Campus Central da UERN. O 
objetivo do presente trabalho é continuar o monitoramento populacional de Aedes spp no 
Campus Central da UERN utilizando armadilhas de oviposição (ovitrampas). Para tanto serão 
distribuídas 20 armadilhas de oviposição para Aedes no período de agosto de 2016 a junho de 
2017, sob árvores aleatoriamente no Campus Central da UERN em Mossoró-RN, nos blocos das 
unidades acadêmicas e setores administrativos. Estas armadilhas serão dispostas sobre as 
paredes divisórias dos banheiros a uma altura aproximada de 1,50 m. As armadilhas serão 
confeccionadas utilizando-se garrafas pet com capacidade de 1 litro, as quais serão pintadas de 
cor preta e conterá em seu interior uma palheta de madeira para propiciar à oviposição, uma 
vez que o inseto tem a característica de tigmotropismo para oviposição. Serão realizadas duas 
visitas semanais às armadilhas onde serão coletadas a água do seu interior e as palhetas de 
oviposição. Este tempo de coleta do material de 3 a 4 é necessário para evitar que o inseto 
atinja a fase adulta e complete seu ciclo. Os resultados da flutuação populacional serão 
analisados conjuntamente com os dados de precipitação, temperatura e umidade. 
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Projeto: Qualidade de Pequis (caryocar Coriaceum Wittim) Congelados, Armazenados Sob 
Atmosfera Modificada. 
 
Coordenador(a): Francisca Marta Machado Casado de Araújo 
 
ID do Projeto: 1705 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Hávila Vitória de Souza Linhares 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da atmosfera modificada, associada 
ao congelamento, na qualidade e conservação do pequi (Caryocar coriaceum Wittim). Os 
frutos serão adquiridos no Cariri Cearense, nas safras 2018/2019, acondicionados em caixas e 
transportados ao Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Plantas da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte na cidade de Mossoró. Após o descascamento, os frutos serão 
sanitizados, embalados em sacolas plásticas de polipropileno (PP) e selados em seladora a 
vácuo, com e sem uso de injeção de gases (atmosfera modificada ativa e atmosfera modificada 
passiva, respectivamente). Em seguida, serão armazenadas em freezer a -15° C, e as avaliações 
das características de qualidade, realizadas a cada mês, por até 8 meses de armazenamento. 
Serão realizadas analises de vitamina C, pH, teores de acidez titulável, sólidos solúveis, 
açúcares totais, fenólicos e atividade antioxidante. 
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Projeto: Registro e Caracterização de Lagoas Temporárias Em Um Afloramento Rochoso: Um 
Estudo de Caso da Serra do Lima (patu-rn) 
 
Coordenador(a): Danielle Peretti 
 
ID do Projeto: 1771 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Fernanda Jéssica Queiroz Santos 
 
Resumo: Com grandes áreas pediplanadas, inselbergues e vegetação xerofítica, o sertão do Rio 
Grande do Norte apresenta uma paisagem semiárida bem típica. Inselbergues ocorrem 
globalmente em todos os principais biomas e sobre eles ocorre a formação de poças 
irregulares devido a água das chuvas que se acumulam em depressões naturais na superfície 
granítica. Devido à importância ecológica destes sistemas, a presente proposta busca registrar 
e caracterizar as lagoas temporárias em um trecho do inselbergue Serra do Lima (Paut/RN), 
com o propósito de entender melhor estes ecossistemas e dar suporte às práticas de manejo e 
conservação destas áreas. Para isto as amostragens ocorrerão de maio de 2018 a maio de 2019 
em um trecho (trilha do Pelado) na Serra Lima. Serão verificadas as características 
morfométricas das lagoas, os parâmetros físico-químicos da água e a avaliação da vegetação e 
macrofauna os corpos aquáticos lênticos. 
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Projeto: Uso do Efluente de Psicultura Em Lactuca Sativa e Eruca Sativa 
 
Coordenador(a): Cynthia Cavalcanti de Albuquerque 
 
ID do Projeto: 1395 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciências Biológicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Daniela Freitas Oliveira 
 
Resumo: O reaproveitamento de águas salobras é uma alternativa para abrandar os efeitos da 
escassez de água de boa qualidade, principalmente, nas regiões semiáridas do Brasil e o 
consumo de hortaliças vem crescendo nos últimos anos sendo, portanto produzidas por vários 
segmentos da sociedade. Sendo assim, esse trabalho terá como objetivo avaliar o 
desenvolvimento de L. sativa e Eruca sativa submetidas ao estresse salino, utilizando 
diferentes níveis de efluente proveniente de piscicultura. As plantas serão avaliadas na fase de 
germinação e durante o seu desenvolvimento. Para tanto, serão semeadas sementes das duas 
espécies em separado. Serão estabelecidos cinco tratamentos de irrigação: T1 – 100% 
(efluente puro); T2 – 75%; T3 – 50% e T4 – 25% e um tratamento controle (T5) que será água 
doce. As avaliações serão diárias e as variáveis avaliadas serão: Percentagem de emergência e 
tempo médio de emergência. Serão avaliadas também, o desenvolvimento das duas espécies, 
separadamente. Novas sementes serão postas para geminar em recipientes com capacidade 
para 300 mL, contendo areia lavada mais composto orgânico. O delineamento experimental 
será em blocos casualizados com 5 tratamentos. Cada bloco representará uma repetição, 
perfazendo quatro repetições e dentro de cada repetição conterá todos os tratamentos, com 
25 sementes para cada tratamento. Os tratamentos serão os mesmos utilizados para os 
trabalhos de germinação das sementes. A irrigação com o efluente salino será diária, no 
período da manhã, durante 30 dias. Após esse período, as plantas serão coletadas para as 
análises de crescimento (biomassa seca de raiz e parte aérea; número de folhas; teor relativo 
de água; comprimento da raiz, diâmetro do caule para o alface e altura das plantas para 
rúcula) e bioquímicas (carboidratos solúveis, proteínas solúveis, pigmentos fotossintéticos e 
prolina). Espera-se que as hortaliças tolerem os níveis de salinidade desse efluente para que o 
mesmo sirva para suprir as necessidades hídricas de hortas. 
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Projeto: Alterações Na Citoarquitetura dos Astrócitos das Áreas A8, A9 e A10 de Ratos Wistar 
(rattus Norvegicus) Em Decorrência da Suplementação Com Óleo de Linhaça (linum 
Usitatissimun.1) associada Ao Exercício Físico. 
 
Coordenador(a): José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti 
 
ID do Projeto: 1516 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisco Maia de Oliveira Neto 
 
Resumo: Saúde é resultado de uma intricada relação de fatores ambientais e genéticos, muitas 
vezes, subcompreendidos. Em casos de patologias, ou mesmo no próprio envelhecimento, há 
uma perda progressiva da integridade fisiológica e maior propensão à morte. Por um aumento 
da longevidade e por hábitos de vida nocivos na população, processos neurodegenerativos 
tendem a aumentar de maneira global, especialmente os que estão relacionados às alterações 
nos neurônios dopaminérgicos. Tais neurônios estão principalmente na região do 
mesencéfalo, em três núcleos: área tegmentar ventral (grupo A10), zona retrorubral (grupo 
A8) e substância negra pars compacta (grupo A9). Estes estão envolvidos em três complexas 
circuitarias, a mesostriatal, mesolímbica e mesocortical, e que estão relacionadas diretamente 
com diversas manifestações comportamentais como controle da motricidade, sinalização de 
recompensa na aprendizagem comportamental, motivação e nas manifestações patológicas da 
Doença de Parkinson e esquizofrenia. Com isso, pesquisas buscam compreender fatores de 
risco por maneiras preventivas e vias de tratamento para diminuir seus impactos negativos e 
por estimular os fatores de proteção na vida do paciente. Dentre os vários aspectos protetores 
propostos, a suplementação alimentar e a prática de exercícios físicos se tornam métodos não 
invasivos e de boa relação custo-benefício quanto à sua aplicação. Exercíos físicos possuem 
vários mecanismos de atuação propostos como o aumento do fluxo sanguíneo, de fatores 
neurotróficos e proteção contra danos oxidativos ao encéfalo. De mesmo modo, em pesquisas 
quanto à suplementação antioxidante, o óleo de linhaça (Linum usitatissimun.L) mostra ter 
efeito neuroprotetor e neurorestaurador, a exemplo da promoção de melhorias em traumas. 
Embora existam proposições da atuação de exercício e suplementação no cérebro, menos 
estudos abordam suas atuações em células gliais. Astrócitos são células da glia sensíveis a 
processos patológicos e variações de estímulos ambientais. Eles realizam a modulação dos 
níveis da Proteína Acídica Fibrilar Glial (GFAP) em resposta a tais mudanças, o que influencia 
desde a recuperação de lesões a criação de sinapses. A partir disso o trabalho prõe avaliar o 
efeito da suplementação com óleo de linhaça (Linum usitatissimun.L), associada ao exercício 
físico, no componente citoarquitetônico de astrócitos das áreas A8, A9 e A10 de ratos Wistar 
(rattus norvegicus) usando métodos de imunohistoquímica. 
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Projeto: Análise da Associação Entre Os Polimorfismos Em Genes de Moléculas Pró-
inflamatórias e Anti-inflamatórias Com A Evolução Clínica da Doença de Chagas – Parte II 
 
Coordenador(a): Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes 
 
ID do Projeto: 1545 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Cássia Lorena de Oliveira Leite e Freitas 
✓ Marconi Edson Maia Júnior 

 
Resumo: A Doença de Chagas é uma doença parasitária crônica e sistêmica, causada pela 
infecção do protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida pelo inseto reduvídeo chamado 
popularmente de "barbeiro" no Brasil. A doença exibi manifestações clínicas variáveis e tem 
duas fases, aguda e crônica, e a resposta imune gerada durante a infecção e o feedback 
imunológico do próprio hospedeiro parecem desempenhar papel importante na fisiopatologia 
da doença. Dessa forma, polimorfismos genéticos funcionalmente relevantes que levam a 
variações na intensidade da resposta imune inata ou adquirida podem influenciar a 
variabilidade na apresentação clínica da doença. Pesquisas anteriores desenvolvidas pelo 
grupo têm mostrado uma associação significativa de polimorfismos no gene da IL-17A com o 
desenvolvimento de formas clínicas sintomáticas e com os escores de risco de morte da 
Doença de Chagas. No entanto, faz-se necessário a análise de outras características 
clínicas/ecocardiográficas dos pacientes, além de se investigar o papel de polimorfismos em 
moléculas anti-inflamatória (tais como a FOXP3) para uma melhor compreensão do papel 
dessas características genéticas com a evolução clínica do paciente. Diante disso, o presente 
estudo pretende avaliar a associação entre os polimorfismos em genes de moléculas 
inflamatórias (IL-17A) e anti-inflamatórias (FOXP3) com as formas clínicas da Doença de 
Chagas, escores de risco de morte e de AVE, bem como algumas características 
clínicas/ecocardiográficas (fração de ejeção, alteração de contratibilidade, índice de massa, 
etc) do paciente. Para isso, será realizado um estudo transversal, onde serão coletadas 
amostras de sangue periférico de pacientes com Doença de Chagas para a extração do DNA e 
posterior genotipagem de polimorfismos do IL-17A (rs2275913) e FOXP3 (rs3761548), através 
da técnica de PCR-RFLP. Posteriormente, serão determinadas as formas clínicas, bem como as 
alterações clínicas/ecocardiográficas e os escores de riscos para acidente vascular encefálico e 
morte, através da análise dos prontuários dos pacientes arquivados no ADOC da FACS-UERN, 
após prévia autorização. Ao final, serão feitas as análises estatísticas dos resultados obtidos. 
Com o desenvolvimento do projeto espera-se identificar possíveis biomarcadores genéticos 
para a evolução clínica do paciente, além de promover um melhor entendimento acerca da 
fisiopatologia da doença e de suas complicações clínicas. 
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Projeto: Avaliação "in Silico" das Alterações Em Rnas Não-codificantes Induzidas Pelas 
Oncoproteínas do Papillomavírus Humano - Hpv 
 
Coordenador(a): Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes 
 
ID do Projeto: 1588 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Tauê Posada Pereira 
✓ Alan Lopes de Oliveira 

 
Resumo: O câncer do colo uterino é o segundo maior causador de morte por câncer entre 
mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama. A infecção pelo Papilomavírus Humano 
(HPV) é um fator fortemente relacionado ao surgimento do câncer cervical, principalmente o 
HPV dos tipos 16 e 18, considerados de alto risco oncogênicos. Entre as proteínas codificadas 
por esses vírus, destacam-se a E5, E6 e E7 que participam da proliferação e transformação 
celular no processo carcinogênico. Além dos mecanismos clássicos, as oncoproteínas virais têm 
sido associadas a alterações nos níveis de expressão de RNAs não-codificantes, como os 
microRNAs e os longos RNAs não codificantes (LncRNA), o que pode representar um novo 
mecanismo para o desenvolvimento neoplásico. Dados de estudos anteriores realizado pelo 
grupo tem mostrado que pelo menos 10 miRNAs diferentes e 82 genes codificantes de 
proteínas estão significativamente (p< 0.05) alterados no câncer cervical. Esse miRNAs estão 
afetando (positivamente ou negativamente) vias biológicas como sinalização por interferon, 
senescência induzida por estresse oxidativo, pontos de checagem do ciclo celular, 
metabolismo de carboidratos e lipídios e a regulação transcripcional por p53. Entretanto, a 
desregulação dos miRNAs relatados podem ser decorrentes de mecanismos ainda não 
investigados, como possíveis mutações somáticas nessas moléculas. Quando analisados os 
dados para os LncRNAs, observou-se que, 17 tipos distintos podem estar envolvidos com a 
patogênese do câncer cervical e, tal desenvolvimento tende a associar-se à maior ou menor 
expressividade, interferindo, assim, em mecanismos de ação de vinculação proteica, regulação 
de transcrição, interação com oncogenes e inibição de miRNAs. Dessa forma, propõe-se 
complementar as análises "in sílico" das alterações dos níveis de expressão dos microRNAs e 
LncRNAs induzidas pelas oncoproteínas virais do HPV e a possível contribuição dessas 
mudanças na patogênese das neoplasias. Para tanto, será realizada uma extensa revisão da 
literatura para obtenção das informações a respeito dos RNAs não codificantes que se 
apresentam com níveis alterados em células e/ou pacientes infectados pelo HPV e que 
desenvolveram o câncer do colo do útero. Posteriormente os alvos moleculares destes RNAs 
serão identificados utilizando-se os sites/ferramentas de bioinformática MIRTARBASE, 
MIRPATH DB, Gene Ontology (GO), OMIM, STRING e GeneCards, e relacionados às 
características chaves que caracterizam um processo tumoral. Após isso, será feita a 
integração dos resultados obtidos através de modelagem infográfica utilizando o software 
Ingenuity Path Analysis, possibilitando delinear uma rede de interações entre os possíveis 
alvos alterados e suas funções biológicas, correlacionando-se com os sinais que configuram o 
processo oncogênico. Assim, a continuação da realização desse projeto poderá contribuir para 
uma melhor compreensão da patogênese do câncer do colo do útero induzido por HPV, 
propiciando um maior conhecimento acerca do significado biológico das alterações observadas 

48



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

nos níveis de RNAs não-codificantes induzidas pelas oncoproteínas do HPV, além de permitir a 
identificação de novos biomarcadores e o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas 
para diagnóstico e tratamento da doença. 
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Projeto: Conhecimentos e Práticas de Profissionais da Estratégia de Saúde da Família No 
Atendimento A Vítimas de Violência Sexual Em Mossoró 
 
Coordenador(a): Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 
 
ID do Projeto: 1480 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Laíse Carla da Costa Felisberto 
 
Resumo: A violência sexual é um problema de saúde pública e direitos humanos, com 
consequências a curto e longo prazo. No Brasil, a taxa de ocorrências de estupro registrados 
em 2014 foi 48,1/100.000 mulheres, com o Nordeste ocupando o terceiro lugar, e no Rio 
Grande do Norte a taxa de homicídios de mulheres superou a média nacional. O problema 
crescente repercute na demanda, importando que os casos sejam adequadamente 
identificados. Nesse contexto, a Atenção Basica à Saúde/ABS constitui setor estratégico, 
cabendo aos profissionais identificar, monitorar as situações de violência e adotar medidas 
alinhadas com as diretrizes vigentes. Contudo, estudos recentes constataram insuficiente 
capacitação de profissionais da ABS, e foi recomendada a elaboração de um plano de 
capacitação sobre violências, em especial, sobre violência sexual. A relevância do problema e 
da implementação desse fluxo justifica a realização do presente estudo, objetivando investigar 
os conhecimentos, ações e encaminhamentos de profissionais da ABS, no atendimento a 
crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência sexual. A investigação será 
realizada mediante abordagem quanti-qualitativa, entrevistando 440 profissionais. Os dados 
coletados serão processados mediante estatísticas descritivas e análise temática. O estudo 
favorecerá a qualificação e o fortalecimento da Rede de Atenção. 
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Projeto: Influência da Senescência No Padrão da Expressão da Proteína Associada Ao 
Crescimento 43 Ao Longo da Via Mesolímbica do Rato Através da Análise Estrutural e Ultra-
estrutural 
 
Coordenador(a): Fausto Pierdona Guzen 
 
ID do Projeto: 1740 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Antonio Almeida dos Santos Filho 
 
Resumo: O envelhecimento é definido como um conjunto de modificações morfológicas, 
funcionais, bioquímicas e psicológicas que culminam em uma situação de maior 
vulnerabilidade ao meio devido à incapacidade funcional e dependência, desta forma temos o 
objetivo de analisar o processo de envelhecimento de estruturas encefálicas da via 
mesolímbica de Ratos Wistar (Rattus norvegicus), mediante estudos morfométricos e 
neuroquímicos, comparando a morfometria da via mesolímibica, a partir da técnica de 
imunohistoquímica para a proteína associada ao crescimento 43 (GAP-43), entre animais 
adultos e idosos, na perspectiva de avaliar possíveis mudanças no aspecto global dessa via, 
além disso comparar a morfometria da via mesolímbica, a partir de Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). Após os períodos de manutenção dos animais para adquirirem a faixa etária 
do estudo, os mesmos serão anestesiados e sacrificados, em seguida o encéfalo será removido 
e submetido a microtomia com o objetivo de obtenção tecidual para análise 
imunohistoquímica e MEV CEEA: 03/16. Desse modo, diante de todas essas alterações 
macroscópicas e microscópicas no Sistema Nervoso Central (SNC) relacionadas ao 
envelhecimento, a relevância do trabalho reside na busca por uma maior compreensão acerca 
do envelhecimento do sistema nervoso, além de visar traçar possíveis alternativas para o 
processo de senilidade visando melhorias na qualidade de vida. 
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Projeto: Monitoramento Entomológico e Viral do Aedes Aegypti No Município de Mossoró -rn 
 
Coordenador(a): Patricia Batista Barra Medeiros Barbosa 
 
ID do Projeto: 1444 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Girlane Maria Costa 
✓ CAROLINA PINHEIRO PEREIRA 
✓ Dara Aparecida Silva Amaral 

 
Resumo: No município de Mossoró a vigilância entomológica do Aedes aegypti é realizada por 
meio do Levantamento de Índice rápido (LIRA). Esse índice prediz o grau de infestação dos 
imóveis de uma localidade. Valores abaixo de 1 indicam baixo risco, mas acima de acima de 3,9 
alerta para epidemia pors doenças transmitidas pelo Aedes. Por sua vez a vigilância viral 
identifica os vírus e sorotipos virais presentes nos insetos em uma determinada área, e não 
tendo sido realizado no município em questão. As ações combinadas de vigilância 
entomológica e viral são ferramentas fundamentais no controle vetorial visto que fornecem 
informação sobre em áreas estratégicas, necessárias para o estabelecimento de ações que 
possam amenizar a circulação viral e garantir qualidade de vida à população. O objetivo do 
presente trabalho é dar continuidade ao monitoramento entomológico iniciados em 2017 e 
realizar o monitoramento viral em diferentes áreas do município de Mossoró. O 
monitoramento entomológico por ovitrampas tem sido realidade no campus central da UERN, 
considerada uma área estratégica dada a circulação de elevado número de indivíduos, e em 
três bairros classificados em 2016 como de elevado (Planalto 13 de Maio), médio (Alto da 
conceição) e baixo (Centro) risco de transmissão conforme dados do LIRA. O monitoramento 
por ovitrampas tem sido considerado mais sensível que LIRA, por fornecer dados semanais, 
facilitando a tomada de decisões. A pesquisa dos sorotipos virais da dengue será realizada por 
meio da extração e amplificação do RNA dos insetos capturados por meio de capturador com 
bateria nas áreas onde está sendo realizado o monitoramento. Após a captura dos insetos as 
fêmeas de A. aegypti serão identificadas e reunidas em pools com 50 insetos por área para 
extração RNA e amplificação pela reação em cadeia da polimerase transcriptase reversa para 
identificação dos sorotipos de dengue circulantes. 
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Projeto: Níveis Séricos de Nt-pro-bnp e Ck-mb Na Ccc: Uma Correlação Com Achados Clínicos e 
Exames Complementares de pacientes com CCC 
 
Coordenador(a): Wogelsanger Oliveira Pereira 
 
ID do Projeto: 1518 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Natanias Macson da Silva 
 
Resumo: A Doença de Chagas (DCh) é um problema de saúde pública na América Latina. No 
Rio Grande do Norte, assim como no Nordeste e em todo o Brasil, evidenciam-se números 
importantes de prevalência da DCh que justificam a aplicação de novas pesquisas que 
objetivem, sobretudo, a melhoria do diagnóstico e acompanhamento terapêutico desses 
pacientes. Nos anos 80, o Programa de Controle da doença de Chagas identificou os 
municípios Apodi, Caicó e Mossoró endêmicos com as maiores concentrações de indivíduos 
com DCh. Recentemente foi realizado um inquérito soroepidemiológico na mesorregião Oeste 
Potiguar, que demonstrou a soropositividade de 6,5%, o que representa 14.151 indivíduos 
infectados nesta área. O agente etiológico da DCh é o Trypanosoma cruzi, tendo como 
principal vetor de infecção o inseto hematófago triatomíneo, popularmente conhecido como 
barbeiro. Após a infeção, a fase aguda geralmente apresenta-se assintomática. A fase crônica, 
por sua vez, cursa de modo assintomático e/ou sem alterações clínicas eletrocardiográficas ou 
radiológicas, correspondendo à Fase Indeterminada (FI) da infecção. Esses pacientes 
permanecem durante toda a vida neste estágio, mas podem evoluir para formas clínicas 
definidas como as formas cardíacas e/ou digestivas. Nas formas cardíacas, o paciente pode 
apresentar a cardiomiopatia chagásica crônica (CCC), que é a forma clínica sintomática mais 
prevalente na Dch crônica, podendo evoluir para insuficiência cardíaca (IC), o que causa grande 
impacto social e médicotrabalhista. No entanto, a maioria dos pacientes chagásicos crônicos 
permanece na FI, o que remete à importância do rastreio de danos no miocárdio. Nesse 
sentido, é necessário implementar marcadores bioquímicos séricos que possibilitem o 
diagnóstico precoce dos primeiros danos cardíacos, antes do aparecimento de alterações mais 
expressivas e detectáveis por exames específicos, como o ecocardiograma. Estudos revelaram 
que o uso do BNP (padrão ouro no diagnóstico e prognóstico da IC) associado ao ECG ou raio-X 
de tórax alterado apresentou-se como melhor opção na detecção da disfunção sistólica de VE, 
em pacientes com DCh. A ativação do BNP para desempenho de sua função fisiológica culmina 
na liberação da porção amino terminal, podendo esta ser dosada, sem alterações nos valores 
de diagnóstico e prognóstico quando comparado à mensuração do BNP. Outro marcador 
bioquímico é a CKMB e, embora seja muito utilizada na avaliação de quadros isquêmicos 
agudos, apresenta-se com ferramenta potencial na avaliação de doenças cardíacas crônicas, 
incluindo a CCC. Atualmente existem poucos estudos avaliando este potencial em condições 
patológicas crônicas. Na DCh, estudos em modelos animais verificam a utilização de novas 
terapias, utilizando como biomarcador de dano cardíaco crônico a CK-MB. Nesse sentido, o 
presente estudo tem como objetivo mensurar os níveis séricos do NT-pro-BNP e da CK-MB, 
correlacionando-os com achados clínicos e exames complementares, na CCC. Desse modo, 
esse estudo verificará o potencial desses biomarcadores no rastreamento precoce de lesões 
miocárdicas, permitindo o diagnóstico antecipado da CCC, prognóstico e início de uma 
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terapêutica personalizada, que considera fatores como capacidade infectante e diversidade 
genética do parasito e inóculo, bem como o perfil imunogenético de cada paciente, tratando-o 
como indivíduo singular e que, portanto, responde à evolução da doença de modo 
diferenciado. 
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Projeto: O Perfil de Expressão do Hsa-mir-1 Na Evolução da Doença de Chagas Por Transmissão 
Oral 
 
Coordenador(a): Wogelsanger Oliveira Pereira 
 
ID do Projeto: 1519 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Eliane de Freitas Oliveira 
 
Resumo: A doença de Chagas atinge 6 a 7 milhões de pessoas aproximadamente em todo o 
mundo, de modo que, nos últimos anos, a transmissão oral tem ganhado importância 
epidemiológica por ser a principal forma de transmissão nas regiões em que o controle de 
triatomíneos tem sido efetivo. A doença é caracterizada por uma curta fase aguda, seguida da 
forma crônica indeterminada, que pode durar toda a vida ou evoluir para as formas cardíaca 
ou digestiva. No curso da infecção, vias de associação foram preditas entre moléculas alvo e 
miRNA, de forma que na fase aguda o gene para a ciclina D1 se mostrou como potencialmente 
afetado pela expressão de miRNA e, na fase crônica cardíaca, este mesmo gene foi regulado 
pelo hsa-miR- 1. Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil de expressão do hsa-miR-1 na 
evolução da doença de Chagas por transmissão oral. O grupo de estudo será constituído por 
oito pacientes. A pesquisa será realizada em quatro tempos (1, 2, 3 e 4), nos quais já foram 
coletadas amostras de sangue referentes à fase aguda da infecção e um ano e meio após, 
referente à fase crônica inicial (tempos 1 e 2). Os tempos 3 e 4 acontecerão dois anos e meio e 
três anos e meio após a infecção, respectivamente. Esses casos são correspondentes ao surto 
de doença de Chagas diagnosticado após ingestão de caldo de cana de açúcar no município de 
Marcelino Vieira em outubro de 2015. 
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Projeto: Prevalência de Anemia Em Idosos No Município de Mossoró/rn 
 
Coordenador(a): José Edvan de Souza Junior 
 
ID do Projeto: 1727 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Letícia de Lima Mendonça 
 
Resumo: A mudança na pirâmide populacional brasileira reflete um processo evidenciado a 
nível mundial: a transição demográfica. Esta traz consigo a necessidade do estudo das 
alterações biológicas e psicossociais acentuadas com o envelhecimento, a exemplo da anemia. 
Nesse âmbito, com o intuito de contribuir para a manutenção e/ou melhoria do processo 
saúde-doença dos idosos, desenvolveremos um estudo descritivo, transversal e quantitativo, o 
qual terá uma amostra de 135 participantes divididos de maneira equânime em 5 áreas de 
abrangência dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Participarão idosos de ambos os 
sexos, com idade igual ou superior aos 60 anos e que estejam devidamente cadastrados na 
Unidade de Saúde da Família do seu bairro, em Mossoró/RN. Será realizado um questionário 
que versará sobre dados de identificação geral, econômicos, sociais e culturais, além de, 
paralelamente, realizarmos uma avaliação qualitativa do consumo alimentar por meio do 
Questionário de Frequência Alimentar - QFA. As variáveis estudadas serão: idade, peso, 
algumas medidas antropométricas, índice de massa corporal- IMC, e consumo alimentar dos 
idosos abordados, relacionando com seus hábitos alimentares, além de mensuração 
bioquímica plasmática (hemoglobina). Ademais, no momento da pesquisa, os participantes 
receberão orientações específicas sobre seu estado nutricional e como prevenir-se de certos 
agravos, como a anemia. Com o banco de dados final, realizaremos uma análise descritiva e 
um estudo das variáveis a ele relacionadas. Assim, o diagnóstico do estado nutricional desse 
grupo possibilitará o direcionamento de políticas governamentais para esse público, bem 
como suscitará novas pesquisas nessa perspectiva. 
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Projeto: Reincidência da Gravidez Em Adolescentes 
 
Coordenador(a): Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 
 
ID do Projeto: 1673 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisco Edilânio Gomes Felix 
 
Resumo: Adolescência é constituída pelo período biológico, que vai dos 10 aos 19 anos de 
idade. Este período é marcado pelo início da vida reprodutiva na qual ocorrem mudanças 
fisiológicas corporais e psicológicas. Na mulher, o crescimento acelerado se destaca, observa-
se alargamento dos quadris e maior deposição de gordura, aparecimento de pêlos pubianos e 
axilares, desenvolvimento mamário, menarca e início dos ciclos ovulatórios, proporcionando 
assim uma possível capacidade reprodutiva. Com o início da vida sexual a jovem acaba 
expondo-se, por exemplo, a uma possível gravidez que, na adolescência, é considerada uma 
situação de risco biológico tanto para as adolescentes como para os recém-nascidos. Nem 
sempre a gravidez na adolescência é um evento único, que “escapou” ao controle, 
considerando que, para algumas jovens, isto acaba se repetindo. A reincidência de gravidez na 
adolescência ainda é pouco descrita, conhecer as experiências das mães que se deparam com 
uma gravidez reincidente na adolescência induz a necessidade de pesquisa sobre a temática. 
Neste entendimento, toma-se como objetivo deste estudo identificar a frequência das 
adolescentes com recorrência de gravidez da 6ª Região de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Norte. Deste modo, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa epidemiológica com base 
em dados secundários, descritiva e com abordagem quantitativa, realizada nas cidades que 
estão dentro da área de abrangência da VI Unidade Regional de Saúde Pública de Pau dos 
ferros Rio Grande do Norte. Os participantes da pesquisa serão as adolescentes com idade 
entre 10 e 19 anos que pertencem a área de abrangência da 6º região de saúde do estado do 
Rio Grande do Norte e que possuem recorrência de gravidez. O procedimento de coleta de 
dados será mediante a pesquisa documental secundária das gestações recorrentes através das 
Declarações de Nascidos vivos cadastradas no Sistema de Informações sobre Nascidos vivos, 
com série histórica dos anos 2006 a 2016 e após a coleta de informações necessárias será 
produzido um banco de dados para análise do material. Para a pesquisa em questão será 
adotado como procedimento de análise descritiva e análise de associação bivariada com a 
utilização do programa PSPP para o cruzamento dos dados, será considerado significância as 
associações que apresentarem pvalor com valor igual ou inferior a 0,05. 
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Projeto: Utilização e Avaliação de Estratégias de Controle do Aedes Aegypti Em Áreas de 
Elevada Infestação Predial 
 
Coordenador(a): Patricia Batista Barra Medeiros Barbosa 
 
ID do Projeto: 1443 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FACS 
Departamento: Departamento de Ciências Biomédicas 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Heverton dos Santos Borém 
✓ Michele Oliveira Silva 
✓ Rafaela de Freitas Felix 

 
Resumo: Embora o controle do Aedes esteja na dependência direta da melhoria nas condições 
urbanas das cidades, a redução na infestação predial pode ser alcançada pela integração de 
medidas de controle químico, mecânico e biológico, junto com ações de educação e 
mobilização popular. O presente projeto visa testar novos produtos, monitorar substâncias em 
uso e analisar ferramenta auxiliar de baixo custo no controle do Aedes. Extratos aquoso de 
sementes de plantas da Caatinga Piptadenia viridiflora (jurema jucuri), Erytrina velutina 
(mulungu), Enterolobium contortisiliquom (tamboril), Myracrodrum urundeuva (amoreira) e 
Ricinus communis (carrapateira) serão preparados na temperatura de 80ºC. Em seguida esses 
extratos serão utilizados em ensaios larvicidas para identificar extratos biologicamente ativos 
termoestáveis. Ensaios adicionais serão realizados com os extratos ativos para obtenção das 
concentrações capazes de matar 50% das larvas (CL50). Ensaios larvicidas também serão 
realizados com o inibidor de crescimento utilizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró nas 
atividades de campo do controle do Aedes desde 2014. Será verificado a eficácia e o poder 
residual do Pyriprofixen visando monitorar o surgimento de população resistente, reavaliar seu 
poder residual e verificar o efeito da elevação da dosagem. Adicionalmente pretende-se 
verificar o impacto do uso de armadilhas de coleta de ovos e captura de adultos confeccionada 
com material reciclado para reduzir a infestação predial do A. aegypti no campus central da 
UERN. 
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Projeto: A Importância da Educação Física Sobre O Aspecto de Saúde: Sedentarismo 
 
Coordenador(a): Dandara Queiroga de Oliveira Sousa 
 
ID do Projeto: 1797 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Alexia Carolinne  Aquino Silva 
✓ Daysa de Freitas Feitosa 

 
Resumo: A Educação Física é uma componente curricular que aborda em seu currículo a 
saúde. E este trabalho tem o intuito de apresentar, e tentar esclarecer a necessidade da 
abordagem do sedentarismo como um sub-tópico dentro do conteúdo saúde associado ao 
desenvolvimento das práticas de movimentos da cultura corporal. Diante do fato de ser 
considerado um mal que vem crescendo de maneira alarmante no mundo inteiro, deixando de 
ser uma preocupação meramente estética para se tornar num problema grave de saúde 
pública, transformando-se numa epidemia global. E também dos docentes estarem inseridos 
numa cultura que direcionam a um estilo sedentário. Portanto nós como professores de 
Educação Física com as experiências adquiridas e com o embasamento teórico pertinente a 
discussão, estamos tentando através deste projeto, refletir sobre o trabalhar e ter uma maior 
compreensão com o contexto saúde e qualidade de vida. 
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Projeto: A Robótica Educacional Aplicada A Prática Esportiva: Contador de Voltas Autônomos 
Para Nadadores Deficientes Visuais e Auditivos. 
 
Coordenador(a): Adalberto Veronese da Costa 
 
ID do Projeto: 1406 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEF 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Felipe Cendi Dias Soares 
✓ Franklin Dantas da Silva 
✓ Vitor Daniel Rafael Silva 
✓ Liebson Henrique Bezerra Lopes 
✓ Natália da Silva Guimarães 

 
Resumo: A prática de atividades físicas esportivas possibilita oferecer políticas de inclusão 
através de programas voltados para a saúde e qualidade de vida. Compreendendo a 
possibilidade de oferecer uma maior  independência para pessoas que praticam natação com 
algum tipo de deficiência sensorial, este projeto tem por objetivo desenvolver um contador de 
voltas autônomo para praticantes de natação deficientes visuais e auditivos. Esta proposta 
será dividida nas seguintes fases: aquisição dos recursos materiais onde parte destes serão de 
sucatas eletrônicas; triagem dos componentes que serão utilizados para confecção do 
protótipo; montagem do hardware e desenvolvimento do Firmware, bem como testes e 
melhorias do equipamento em desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento de um 
contador de voltas autônomos para nadadores deficientes visuais e auditivos contribuirá para 
uma atividade esportiva mais independente destas pessoas, contribuindo, desta forma, para 
uma melhor qualidade de vida desta população. 
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Projeto: Composição Corporal de Escolares do Município de Pau dos Ferros 
 
Coordenador(a): Marcos Antônio da Silva 
 
ID do Projeto: 1794 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Matheus Augusto Andrade Soares 
 
Resumo: A pratica da atividade física tem sido sobremaneira incentivado tanto pelos 
profissionais da área da saúde, bem com os meios de comunicação. A importância atribuída 
aos níveis de atividade física habitual estão relacionadas a saúde e qualidade de vida do 
homem. Neste sentido o presente estudo propõe analisar o nível de atividade física habitual e 
estado nutricional de escolares do município de Pau dos Ferros. Essa pesquisa caracteriza-se 
como descritiva e corte transversal. O grupo amostral compreenderá 100 escolares sendo 50 
do sexo feminino e 50 do sexo masculino, devidamente matriculados na rede estadual do 
ensino médio do município de Pau dos Ferros. Todos serão convidados a participar da pesquisa 
e serão excluídos aqueles que se recusarem. Será realizado por meio de uma balança de 
bioimpedância a composição corporal dos escolares, como também a aferição da altura. A 
coleta de dados será realizada nas escolas de origem dos respectivos alunos. Os dados serão 
analisados através de medidas de tendência central e desvio padrão, teste x2 e Anova one way 
(p≥0,05). O presente estudo pretende apresentar as diferenças existentes entre os gêneros, 
numa perspectiva de orientar os benefícios da pratica da atividade física para a saúde e 
qualidade de vida 
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Projeto: Composição Corporal de Idosas Submetidas A Um Programa de Treinamento de Força 
Na Musculação 
 
Coordenador(a): Ivana Alice Teixeira Fonseca 
 
ID do Projeto: 1574 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEF 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Hallison Rennan Rodrigues de Medeiros 
✓ Renata Lamoniely Galdino 

 
Resumo: Durante o processo de envelhecimento ocorre um aumento da gordura corporal e 
diminuição da massa magra livre de gordura que influenciam na redução da capacidade 
aeróbia, aumenta a dificuldade na realização das tarefas diárias, reduz a mobilidade funcional, 
reduz a função pulmonar, reduz o desempenho físico, e, recentemente tem sido associado à 
maior ocorrência de síndrome metabólica em idosos. Muitos trabalhos apresentam resultados 
controversos sobre o efeito do treinamento de força realizado na musculação na composição 
corporal de idosos. O principal objetivo do trabalho, portanto, é avaliar a composição corporal 
de idosas submetidas ao treinamento de força na musculação. Para participar do projeto os 
indivíduos deverão estar vinculados ao programa de extensão “Mais Saúde”, promovido pelo 
Núcleo de Atividade Física e Esporte – NAFEL da Faculdade de Educação Física – FAEF, na 
cidade de Mossoró/RN. Participarão do treinamento 20 idosas (idade entre 60-70 anos). O 
treinamento será realizado na sala de musculação da FAEF, por 12 semanas, duas vezes por 
semana. O programa de treinamento incluirá também exercícios na esteira e na bicicleta. A 
composição corporal será medida por bioimpedância. Os testes de composição corporal serão 
realizados antes e após o período de treinamento. A pesquisa acontecerá na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte no programa de extensão “Mais Saúde”, promovido pelo 
Núcleo de Atividade Física e Esporte – NAFEL da Faculdade de Educação Física – FAEF, na 
cidade de Mossoró/RN. O local beneficia uma população de 100 idosos com atividades físicas 
variadas e atendimento nutricional e físico. 
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Projeto: Ghost Swimmer – Validade, Confiabilidade e Aplicabilidade de Um Sistema Embarcado 
de Leds Impermeáveis Para A Avaliação do Condicionamento Físico de Nadadores 
 
Coordenador(a): Adalberto Veronese da Costa 
 
ID do Projeto: 1404 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEF 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jonathan Sadrack Amancio da Silva Cabral 
✓ Ezequiel Soares da Silva 
✓ THOMAS PHILIPPE DA SILVA ARRUDA 

 
Resumo: Este estudo objetiva verificar a validade, confiabilidade e aplicabilidade de um 
sistema embarcado de leds impermeáveis para a avaliação do condicionamento físico de 
nadadores. A amostra será composta por 21 nadadores entre 18 e 30 anos que participam das 
aulas/treinos de natação na piscina da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA. A 
coleta dos dados será dividida em cinco dias. No primeiro dia será a aferição da massa corporal 
total (kg), estatura (cm), percentual de gordura (%) e os primeiros testes físicos (2X50m e 
2X400m nado crawl a 100% de intensidade sendo um com o equipamento e outro sem, para 
cada distância); segundo e terceiro dia com o equipamento (teste contínuo - 1X400m a 70%, 
teste intervalado 4X50m a 80% e um teste de progressão para a natação – PSwT) 
acompanhado pelo avaliador A; quarto dia, a mesma sequência de testes sendo que 
acompanhado pelo avaliador B; quinto dia, sem o equipamento, o mesmo procedimento para 
todos os testes do dia anterior. Quanto ao tempo de descanso, será o dobro do tempo dos 
testes, além da aferição da frequência cardíaca de antes e após, o número de piscinas 
nadadas, o número de braçadas, o tempo de nado e a percepção subjetiva de esforço. A 
estatística será a mesma para a validade, confiabilidade e aplicabilidade porém tratadas 
individualmente. Para a normalidade dos dados será utilizado o teste Shapiro-Wilk; para 
comparação o teste “t” de Student (paramétricos) ou Wilcoxon (não paramétricos); para 
correlacionar os dados serão utilizados na correlação relativa o teste “r” de Pearson 
(paramétricos) ou de Spearman (não paramétrico) e o coeficiente de correlação intraclasse. Na 
correlação absoluta o coeficiente de variação e o erro padrão de medida. Será utilizada a 
plotagem de Bland-Altman para estabelecer os limites de concordância dos dados a 95%. 
Todos os dados terão um nível de significância de p<0,05. Espera-se com os resultados que o 
referido equipamento atendam os critérios de autenticidade científica para que seja utilizado 
na avaliação física e prescrição do exercício de nadadores. 
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Projeto: Imagem, Composição Corporal e Qualidade de Vida de Mulheres Idosas Participantes 
de Um Programa de Exercícios Resistidos 
 
Coordenador(a): Maria Irany Knackfuss 
 
ID do Projeto: 1368 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEF 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Joyce Ariane Amorim de Lima 
 
Resumo: A atividade física, mesmo que seja numa intensidade moderada traz benefícios para 
a saúde, como controle de peso, redução no risco de hipertensão e melhoramento do 
condicionamento muscular e cardiorrespiratório, e também uma percepção positiva da 
qualidade de vida em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Este 
estudo tem como objetivo analisar a relação entre a imagem e composição corporal com a 
qualidade de vida de mulheres idosas participantes de um programa de exercícios resistidos. O 
estudo será do tipo experimental e contará com uma amostra de mulheres idosas da cidade de 
Mossoró – RN, integrantes do Programa Pró-vida, Saúde e Qualidade de Vida da Faculdade de 
Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, randomizadas através de 
aleatorização simples em dois grupos: Grupo experimental: praticantes de musculação e 
apresentem níveis de insatisfação corporal e autoestima; e Grupo controle: praticantes de 
dança e apresentem níveis de insatisfação corporal e autoestima. Serão utilizados como 
instrumentos: Escala de Classificação de Silhuetas de 9 Figuras (Imagem Corporal); 
Absormetria Radiológica de Dupla Energia (DEXA(Composição Corporal) e o questionário 
WHOQOL-old (Qualidade de vida). Para verificar a normalidade dos dados, será aplicado o 
teste de Kolmogorov Smirnov ou Shapiro Wilk com intervalo de confiança de 95% e nível de 
significância de p<0,05. Os dados serão apresentados através de medidas de tendência central 
e dispersão (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo). Para realizar a comparação 
intergrupos será aplicado o teste de T pareado ou Wilconxon, para a comparação intragrupo, 
será aplicado o teste de T independente ou Man Whitney. O processamento dos dados se dará 
por meio do Programa SPSS 20.0, versão em português. Para todas as análises será adotado 
um nível de significância p≤0,05. Espera-se que essa pesquisa incentive a adesão da atividade 
física diária como uma solução para a insatisfação da imagem corporal e autoestima das 
participantes, assim como buscar hábitos saudáveis que as ajudem a superar suas 
inseguranças. 
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Projeto: Nascido Nas Sombras: Percepção da Comunidade Acadêmica de Pau dos Ferros Sobre 
Sofrimento Psíquico e Saúde Mental. 
 
Coordenador(a): Bertulino Jose de Souza 
 
ID do Projeto: 1807 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisco Gilmar da Silva Chaves 
✓ Francisco Mateus Nogueira Silva 

 
Resumo: Nascido nas sombras: percepção da comunidade acadêmica sobre sofrimento 
psíquico e saúde mental foi originado de duas inquietações: o conhecimento empírico da 
existência de sofrimento psíquico conduzido de forma solitária pelo adoecido e sem apoio 
especializado, e a compreensão de que esse dado demarcado pelo silêncio de quem sofre 
indica uma limitação quanto ao que se concebe como domínio da saúde mental. O estudo 
trata, portanto, de desvendar na teia social o entendimento acerca do que representa esse 
sofrer, utilizando para isso a compreensão da comunidade acadêmica de Pau dos Ferros sobre 
a matéria. A pesquisa de foro qualitativo e caráter descritivo – analítico, buscará coletar dados 
através de questionário semi - estruturado aplicado exclusivamente com o seguimento 
acadêmico de ambos os sexos: docentes, técnicos e discentes, e cujo teor, abordará: o cuidado 
de si, conhecimento sobre suporte especializado e alternativas de cuidado e prevenção nas 
práticas corporais, compreensão do processo saúde – doença e, finalmente, a percepção 
acerca de saúde mental. As informações serão analisadas com base nos pressupostos de Ian 
Hacking e Erving Goffman quanto ao que se entende por saúde mental e sobre o estigma que 
implica a doença mental. Espera-se contabilizar material suficiente do ponto de vista 
qualitativo, com vistas a compor um quadro de referência sobre a saúde mental da 
comunidade acadêmica de Pau dos Ferros. 
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Projeto: Sistema Portátil de Medida de Fluxo Respiratório Para Avaliação do Exercício Físico No 
Esporte e Em Ambientes Laborais 
 
Coordenador(a): Adalberto Veronese da Costa 
 
ID do Projeto: 1405 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEF 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Thiago Alefy Almeida e Sousa 
 
Resumo: O Sistema Portátil de Medida de Fluxo Respiratório tem por finalidade medir as 
trocas gasosas através do exercício físico no esporte e em ambientes laborais que poderá ser 
aplicado no campo técnico da educação física, medicina e fisioterapia. O objetivo deste projeto 
está em desenvolver o referido equipamento. Permitirá que estudantes universitários possam 
participem do seu processo de construção. Corresponde a um tubo que passará o fluxo de ar 
onde um módulo de aquisição de dados e comunicação poderá realizar a leitura da diferença 
causada pela resistência deste fluxo de ar. Esta invenção poderá ser acoplada a snorkels e 
máscaras. O Desenvolvimento do equipamento se dará através das seguintes fases: aquisição 
de equipamentos, design, prototipagem, montagem, testagem de impermeabilização, 
codificação do problema em forma de software e aferição do equipamento. Assim, acredita-se 
que este sistema portátil de medida permita determinar a intensidade da atividade física no 
esporte e em ambientes laborais possibilitando quantificar a capacidade respiratória em 
determinado movimento. 
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Projeto: A In(ex)clusão de Estudantes Com Deficiência No Ensino Superior: Uma Revisão 
Integrativa. 
 
Coordenador(a): Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes 
 
ID do Projeto: 1621 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Heitor Lenin Lisboa dos Santos 
 
Resumo: A educação inclusiva é uma realidade e constitui um desafio para o ensino superior. 
Por meio da revisão integrativa, o presente estudo trata de conhecer e discutir sobre a 
inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior e a existência ou não das condições 
técnicas e pedagógicas nestas instituições que possam garantir esse acesso. Incluir quem não 
deveria ter sido excluído, essa seria a diretriz que a sociedade deveria seguir, no entanto, ainda 
é possível presenciar o quanto estamos longe de uma igualdade de direitos em diversos 
segmentos da humanidade. Para tanto, elaborou-se um questionamento: Quais os 
conhecimentos divulgados por artigos científicos que abordam o tema inclusão de estudantes 
deficientes no ensino superior? Esta pergunta norteará o trabalho. Para o levantamento dos 
artigos na literatura, realizaremos uma busca nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-
Americana de Ciências da Saúde da América Latina e do Caribe (LILACS), Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 
Serão utilizadas para a busca dos artigos os seguintes descritores e suas combinações: 
Deficiência; Inclusão; Exclusão; Educação; Ensino Superior, conforme consulta aos Descritores 
em Ciências da Saúde – DeCS. Serão considerados para a seleção dos artigos os seguintes 
critérios de inclusão pré-estabelecidos: data de publicação no período de 2010 a 2018; Idioma 
de publicação em Português, Espanhol e Inglês; artigo original e/ou revisão bibliográfica que 
abordem sobre a questão de pesquisa disponível nas bases de dados: SCIELO, LILACS e/ou 
MEDLINE. Consideraram-se como critérios de exclusão: publicações classificadas como 
editorial, cartas, dissertações, teses, manuais e protocolos, artigos duplicados, ou os que não 
estiverem de acordo com o tema proposto e os que não se apresentarem na integra nos sites 
da pesquisa. O presente estudo será relevante para a UERN, em especial para a comunidade 
com necessidades especiais, por se tratar de uma temática importante para a melhoria do 
ensino e inclusão deste alunado, bem como fomentar novas práticas educativas que busquem 
fornecer ferramentas para que todos os alunos, sem exceção, tenham uma educação digna, 
justa e universal. E por fornecer uma abordagem pouco discutida pelos docentes, servirá de 
aporte bibliográfico para leituras e futuras pesquisas nesta área. A pesquisa trará benefícios à 
sociedade pelo fato de estar contribuindo com o debate em torno de um campo de saberes e 
práticas de ensino inclusivo, e possivelmente nortear novas práticas de ensino deste alunado 
com a intenção de apaziguar as barreiras de ensino-aprendizagem que o público com 
necessidades especiais encontram, para que então seja possível prover de forma integral 
atendimento as demandas dos usuários, como necessidades sociais, acessibilidade, inclusão e 
direito de cidadania. 
 
 

67



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: A Temática “trabalho, Ambiente e Saúde das Populações do Campo” Na Formação Em 
Enfermagem 
 
Coordenador(a): Andrezza Graziella Verissimo Pontes 
 
ID do Projeto: 1581 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Carolina Nunes Nóbrega Diniz 
✓ Sarah Glícia Medeiros Dantas 

 
Resumo: Objetiva-se analisar a experiência de inserção da temática “trabalho, ambiente e 
saúde das populações do campo” na graduação em enfermagem na perspectiva da formação 
profissional para o SUS. Pesquisa qualitativa, cujas técnicas utilizadas serão análise documental 
e duas reuniões de grupos focais, uma com alunos e outra com camponeses que vivenciaram a 
experiência. Os dados serão analisados a partir da análise temática de conteúdo. A mesma 
torna-se relevante por dar visibilidade às especificidades e problemática das populações do 
campo, especialmente, aos estudantes de graduação em enfermagem contribuindo com uma 
formação em saúde que seja capaz de reconhecer e intervir sobre as necessidades de saúde de 
camponeses decorrentes das interfaces entre produção, trabalho, ambiente e saúde. 
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Projeto: Análise dos Fatores Prognósticos Em Mulheres Com Câncer do Colo do Útero No Rio 
Grande do Norte, Brasil 
 
Coordenador(a): Linda Kátia Oliveira Sales 
 
ID do Projeto: 1712 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rozenisia Medeiros de Oliveira 
 
Resumo: O câncer cérvico uterino (CCU) é um problema de saúde pública mundial, 
principalmente em países em desenvolvimento. Apesar de apresentar o maior potencial de 
prevenção e cura (próximo de 100%), quando diagnosticado precocemente é considerado o 
terceiro tipo de câncer mais frequente na população feminina do mundo. O estudo objetiva 
identificar e analisar os fatores prognósticos em mulheres submetidas ao tratamento de 
câncer do colo do útero no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, no período de 2003 a 2008. 
A população do estudo será constituída de todos os prontuários clínicos de mulheres com 
diagnóstico confirmado de câncer do colo do útero e que estavam em tratamento em duas 
instituições de referência no estado: Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer – LNRCC na 
cidade de Caicó e Natal e Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró – COHM entre os 
anos de 2003 a 2008. Para ter acesso aos prontuários, será feito uma abordagem inicial com os 
profissionais da LNRCC e do COHM que atuam no setor de arquivos e outros afins envolvidos 
na pesquisa. Desta maneira, essas pessoas serão convidadas a participarem da reunião para 
esclarecimentos que se realizará em espaço reservado na LNRCC e no COHM com data e hora 
marcada. Esta reunião terá como objetivo apresentar o projeto de pesquisa de forma clara e 
concisa para conhecimento do Diretor e trabalhadores e solicitação da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O período destinado à coleta de dados será Novembro a 
Janeiro de 2016, após a leitura e fichamento para construção do referencial teórico. Serão 
recrutados como critérios de inclusão: todos os prontuários de mulheres com diagnóstico de 
câncer do colo do útero no período correspondente a 01 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro 
de 2008. Apresentamos como critérios de exclusão: prontuários ilegíveis; prontuários, cujas 
mulheres mudaram para outro Estado; e prontuários de mulheres que abandonaram o 
tratamento clínico. Para análise estatística, utilizaremos o programa software Microsoft Excel®. 
Posteriormente, far-se-á a análise descritiva dos dados, obtendo os valores absolutos e 
relativos para construção de gráficos ou tabelas. Nesse sentido, obtiveremos a análise 
descritiva dos dados. A pesquisa mostra-se relevante ao possibilitar reflexões sobre as 
características das pacientes com câncer do colo do útero no Estado do Rio Grande do Norte, 
além de fomentar a efetivação das políticas públicas para prevenção do câncer do colo do 
útero. 
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Projeto: Aspectos Epidemiológicos, Clínicos e Geográficos da Chikungunya 
 
Coordenador(a): Francisca Patricia Barreto de Carvalho 
 
ID do Projeto: 1477 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lara Candice Costa de Morais Leonez 
✓ Leilane Alice Moura da Silva 
✓ Weslley Misael Bezerra Damasio 

 
Resumo: A chikungunya é uma arbovirose provocada pelo vírus chikungunya. Os primeiros 
registros de brasileiros infectados por esse vírus foram feitos em 2010. Pouco mais tarde, em 
setembro de 2014, descobriu-se o primeiro caso de transmissão autóctone no país no estado 
do Amapá, assim como um surto da doença na Bahia e desde então o número de casos no país 
tem sido alarmante. O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os aspectos 
epidemiológicos, clínicos e geográficos da chikungunya em Mossoró-RN. Trata-se de um 
estudo epidemiológico analítico e transversal, com abordagem quantitativa não-experimental, 
que será realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Conchecita Ciarlini, munícipio de 
Mossoró-RN. A população do estudo será composta pelos usuários acometidos por 
chikungunya atendidos na UPA anteriormente citada no período de janeiro 2015 a dezembro 
de 2017. Os dados serão obtidos a partir das fichas de atendimento desses pacientes e serão 
analisados pelo programa estatístico Statistic Package for the Social Sciences, versão 22.0. O 
teste estatístico utilizado será o de Qui-quadrado, considerando-se um nível de significância de 
5%. A localização do endereço dos pacientes será realizada por meio da espacialização através 
da técnica de Geocodificação de endereços dentro de um ambiente SIG na malha urbana 
digital. O software utilizado será o QGIS 2.14.0. 
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Projeto: Assistência A Mulher Com Depressão Pós-parto Na Atenção Primária À Saúde 
 
Coordenador(a): Cristyanne Samara Miranda Holanda da Nóbrega 
 
ID do Projeto: 1544 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Hortência de Medeiros Silva 
 
Resumo: INTRODUÇÃO: a Depressão Pós-Parto (DPP) caracteriza-se como uma patologia que 
surge nas primeiras quatro semanas de puerpério e pode prolongar até um ano após o 
nascimento da criança, trazendo consequências negativas para a mãe, o bebê e a família. 
Dente o quadro sintomatológico da patologia, as queixas mais comuns estão relacionadas a 
alteração do humor, desinteresse/falta de motivação, alterações de sono e da libido, 
diminuição do apetite, ideologias suicidas, obsessivas ou supervalorizadas. Essas alterações são 
dificilmente identificadas e/ou diagnosticadas precocemente pelos profissionais de saúde, o 
que afeta diretamente na intervenção e impossibilita uma assistência integral à mulher. A 
Estratégia Saúde da Família (ESF) representa um eixo primordial nessa identificação e cuidado 
à mulher com DPP, uma vez que é a principal ligação entre a saúde e comunidade. OBJETIVO: 
avaliar a assistência à mulher com depressão pós-parto na atenção primária à saúde do 
município de Jardim do Seridó-RN. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório 
descritivo, do tipo transversal e com abordagem quanti-qualitativa. A população do estudo 
será composta por onze profissionais da assistência, sendo estes médicos, enfermeiros e 
psicólogo. A coleta de dados será feita através de uma entrevista semiestruturada e individual. 
Os dados relacionados a caracterização dos sujeitos serão analisados através de estatística 
descritiva e os discursos dos entrevistados serão interpretados com base na análise de 
conteúdo. RESULTADOS ESPERADOS: O estudo contribuirá para avaliar o serviço oferecido a 
mulheres com depressão pós-parto na atenção primária de Jardim do Seridó-RN, bem como 
identificar os desafios que inviabiliza a assistência integral e de qualidade, concedendo 
reflexões acerca da problemática. 
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Projeto: Avaliação do Risco da Doença de Alzheimer Nos Idosos Com Diabetes Mellitus 
 
Coordenador(a): Francisca Patricia Barreto de Carvalho 
 
ID do Projeto: 1479 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Leilane Alice Moura da Silva 
✓ Joyce Lopes Vieira 

 
Resumo: O perfil demográfico da população brasileira é composto cada vez mais por idosos, e 
isso traz não só uma maior perspectiva de vida, mas também aumenta o número de casos de 
doenças que acometem esse público, como o Diabetes Mellitus, que trata-se de um 
desequilíbrio metabólico que pode levar ao aumento da atividade do sistema 
imunológicoprovocando assim, uma neuroinflamação cerebral, característica da Doença de 
Alzheimer. Dessa maneira, vários estudiosos da área divergem suas opiniões sobre uma 
possível relação entre o Diabetes Mellitus e a Doença de Alzheimer. Pesquisas apontam que 
387 milhões de pessoas no mundo são acometidas Diabetes Mellitus, assim, evidencia-se que 
se essa relação for comprada, o número de casos de Doença de Alzheimer pode ser reduzido 
com estratégias de prevenção da Diabetes Mellitus mais efetivas. Assim, o presente artigo tem 
como objetivo avaliar o risco de Doença de Alzheimer dos pacientes idosos, com diagnóstico 
de Diabetes Mellitus tipo 2 no município de Mossoró RN, com base nos dados do Programa 
HIPERDIA do Governo Federal, no qual os pacientes diagnosticados com Hipertensão e 
Diabetes são acompanhados. 
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Projeto: Caracterização do Perfil de  MUlheres Em Tratamento Quimioterápico Por Câncer de 
Mama Na Liga Norte Riograndense Contra O Câncer 
 
Coordenador(a): Linda Kátia Oliveira Sales 
 
ID do Projeto: 1722 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Merciana vale de azevedo oliveira de amorim 
 
Resumo: O câncer é uma doença conhecida há diversos anos, porém, ainda tem ocupado 
posição de destaque nos estudos referentes à saúde por todo o mundo, uma vez que se 
tornou um problema de saúde pública, devido ao caráter epidêmico que tem apresentado, 
como também por ser considerada a segunda causa de morte no mundo. O CA de mama 
representa a quinta causa de morte por câncer em geral e a principal causa de óbito entre 
mulheres de 20 e 59 anos de idade nos países de alta renda, onde representa mais de um 
óbito em cada dez. No Brasil, ele aparece como localização primária em mulheres e segundo 
lugar no ranking dos mais incidentes, acometendo tanto o sexo masculino quanto feminino, 
porém mais comum nesta segunda população, o que corresponde a estimativa de 59.700 
novos casos com risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres, vale salientar que em 
2013 houveram 14.388 mortes pelo ca de mama, destas 14.206 eram mulheres. Diante destas 
informações, esse estudo tem por objetivo: caracterizar o perfil de mulheres em tratamento 
quimioterápico por câncer de mama. Pesquisa com abordagem quantitativa do tipo estatística 
descritiva, a ser realizada com todas as mulheres em tratamento quimioterápico por câncer de 
mama de novembro de 2017 a maio de 2018 na Liga Norte Riograndense Contra o Câncer na 
cidade de Caicó. Os dados serão coletados a partir de um questionário que traçará o perfil 
dessas mulheres. As informações obtidas serão tabuladas, organizadas em quadros e tabelas, 
analisadas e discutidas através da estatística descritiva. Como resultado espera-se contribuir 
na formulação de estratégias de intervenção por parte da enfermagem, na intenção de 
minimizar os efeitos progressivos da doença, como também trazer um olhar ampliado as 
necessidades e preocupações deste publico durante um dos momentos mais difíceis da sua 
vida, pois o tratamento pode afetar a mulher e trazer consequências que duficultem sua 
melhora durante todo o processo. 
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Projeto: Classificação de Microorganismos Em Amostras de Secreção Traqueal Em Pacientes 
Submetidos A Ventilação Mecânica Invasiva 
 
Coordenador(a): Alcivan Nunes Vieira 
 
ID do Projeto: 1564 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde são consideradas um problema 
relevante de saúde pública que resulta em índices elevados de complicações clínicas, no 
prolongamento do período de hospitalização, mortalidade hospitalar, aumento direto sobre os 
custos da assistência, além de favorecer a seleção e disseminação de microrganismos 
multirresistentes. Apesar de serem conhecidos os mecanismos de disseminação desses 
germes, a sua ocorrência em UTI é ainda é frequente. As infecções associadas ao uso de 
ventilação mecânica invasiva estão entre as mais graves e onerosas para os serviços 
hospitalares. O objetivo desse estudo é descrever a prevalência e o perfil de resistência de 
microorganismos presentes em amostras de secreção traqueal de pacientes submetidos à 
ventilação mecânica invasiva na UTI. Trata-se de uma pesquisa analítica, transversal, 
retrospectiva e prospectiva com abordagem quantitativa. A população a ser estudada serão 
todos os pacientes que tenham utilizado a ventilação mecânica invasiva durante sua 
internação em uma Unidade de Terapia Intensiva. Os dados serão obtidos por meio de 
consulta aos prontuários; a análise será paramétrica e bivariada. O presente estudo almeja 
contribuir para a construção de evidências científicas capazes de otimizar a antibioticoterapia 
bem como aprimorar o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos na ocorrência das 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde na UTI. 
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Projeto: Conhecimento e Aplicação das Práticas Integrativas e Complementares Pelos 
Enfermeiros da Atenção Básica 
 
Coordenador(a): Kalyane Kelly Duarte de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1601 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisca Joice Souza Silva 
 
Resumo: O estudo discorre sobre o uso das práticas integrativas e complementares na atenção 
básica, investigando se os enfermeiros conhecem a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC/SUS), se utilizam essas práticas na 
assistência e quais utilizam. Dessa forma, discorre-se um pouco sobre a historicidade das 
práticas integrativas e complementares. Acredita-se que a maioria dos profissionais de 
enfermagem da atenção básica ainda presta uma assistência baseada no modelo biomédico, 
tendo pouco manejo com as práticas discutidas nesse estudo. Essa lacuna pode ser atribuída a 
formação que não trabalha o conteúdo durante os cursos de graduação; ao conhecimento 
insipiente sobre a existência da PNPIC, com pouco aprofundamento na leitura, o que levam a 
pouca ou nenhuma implementação durante a sua assistência e ou se praticam não sabem que 
faz parte da assistência integrativa e complementar. Este trabalho tem como objetivo analisar 
o conhecimento e a aplicação das práticas integrativas e complementares pelos enfermeiros 
da atenção básica. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa que utiliza a 
técnica da pesquisa participante, contará com a participação de enfermeiros da atenção básica 
no município de Pau dos Ferros, situada no estado do Rio Grande do Norte, no qual, 
responderão uma entrevista que versará sobre o conhecimento e o uso das práticas 
integrativas e complementares pelos enfermeiros da atenção básica. Após a realização das 
entrevistas será desenvolvida uma ação educativa nas próprias unidades, no qual abordará a 
politica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares; abordará a técnica de shantala na 
puericultura, a técnica de automassagem no pré-natal e a intervenção musical durante a 
realização do exame citopatológico, após esse seminário, a entrevista será aplicada novamente 
com os profissionais participantes das duas etapas passadas. Os resultados serão analisados 
por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin. Em seguida, serão discutidos e 
analisados com base nos aportes teóricos e dos estudos empíricos pertinentes. 
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Projeto: Efeito da Associação de Ácido Lipóico, Ômega 3 e Fluoxetina Sobre A 
Imunorreatividade Para Astrócitos Em Ratos Wistar Submetidos Ao Modelo de Estresse 
Crônico Por Imobilização. 
 
Coordenador(a): Dayane Pessoa de Araújo 
 
ID do Projeto: 1495 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Kiara Mendes Campos 
✓ Kiara Mendes Campos 

 
Resumo: O presente trabalho objetiva avaliar os efeitos da associação de ácido α-lipóico, 
ômega 3 e fluoxetina sobre a imunorreatividade para astrócitos no córtex pré-frontal e 
hipocampo de ratos wistar submetidos a estresse crônico por imobilização. Para isso serão 
utilizados 42 ratos divididos em 7 grupos de 6 animais, pesando em média 250-350g, 
provenientes do biotério central da UERN. Os grupos são descritos da seguinte forma: G1 é o 
controle (receberão tween 80 a 03%, V.O., por 14 dias), G2 é o grupo submetido ao estresse 
crônico por imobilização sem tratamento ( receberão água destilada e celulose a 5%, V.O., 
durante 14 dias), G3 é o grupo tratado com ácido lipóico e submetido ao estresse crônico por 
imobilização (na dose 100mg/kg, V.O., por 14 dias), G4 é o grupo tratado com ômega 3 e 
submetido ao estresse crônico por imobilização ( na dose de 1g/kg, V.O., por 14 dias), G5 é o 
grupo tratado co    associação de ác. Lipóico e ômega 3 submetido ao estresse crônico por 
imobilização (na dose de 100mg/kg de ácido lipóico e 1g/kg de ômega 3, V.O., por 14 dias), G6 
é o grupo tratado com fluoxetina e submetido ao estresse crônico por imobilização (fluoxetina 
na dose de 20mg/kg, V.O 14 dias), G7 é o grupo da associação de ác. Lipóico + ômega 3 + 
fluoxetina submetidos ao estresse crônico por imobilização (100mg/kg de ácido lipóico, 1g/kg 
de ômega 3 e fluoxetina 20mg/Kg, V.O., por 14 dias). Os ratos serão submetidos ao estresse 
crônico por imobilização durante 1h por 14 dias, no 15º dia serão eutanasiados, seus encéfalos 
serão removidos e submetidos a preparo histológico para realização da avaliação 
imunohistoquímica para GFAP no córtex pré-frontal e hipocampo. Assim, pretende-se 
contribuir com a elucidação de mecanismos envolvidos na fisiopatologia da ansiedade e 
depressão através do papel dos astrócitos e desta forma propor alternativas terapêuticas 
coadjuvantes a terapia atual da ansiedade e depressão. 
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Projeto: Efeito da Estimulação Precoce Na Cognição das Crianças Com Microcefalia Ocasionada 
Pelo Zika Vírus 
 
Coordenador(a): Fátima Raquel Rosado Morais 
 
ID do Projeto: 1595 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Samillys Nádja Moreira de Freitas 
 
Resumo: O estudo objetiva avaliar o efeito da estimulação precoce na cognição das crianças 
com microcefalia expostas ao vírus Zíka. Trata-se de um estudo quase experimental do tipo 
antes e depois, que utilizará como variáveis características clínicas e tratamentos da criança, 
características sócio demográficas e características neuropsicomotoras das crianças 
relacionadas aos aspectos cognitivos. A pesquisa será desenvolvida na Faculdade de 
Enfermagem da UERN no qual acontecerá o acompanhamento multiprofissional das crianças 
com microcefalia. A amostragem será não-probabilista por conveniência definida pela 
quantidade de crianças que farão o acompanhamento. O estudo encontra-se dividido em três 
etapas: no primeiro momento acontecerá a aplicação da Escala de Bayley III, Bayley Scale of 
Infant Development (BSID III), para avaliar o nível cognitivo da criança com microcefalia; no 
segundo momento acontecerá o processo de estimulação precoce, durante um período de seis 
meses; e, no terceiro momento, será realizada uma reavaliação, com a referida escala, para 
comparar as mudanças no desenvolvimento infantil dessas crianças. As diferenças estatísticas 
entre momentos de intervenção (antes e depois) serão obtidas através dos escores previstos 
na escala Bayley III. Espera-se que a partir da estimulação precoce haja minimização dos 
atrasos no desenvolvimento cognitivo da criança com microcefalia. 
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Projeto: Efeito da Estimulação Precoce Na Linguagem das Crianças Com Microcefalia 
Ocasionada Pelo Zika Vírus 
 
Coordenador(a): Cintia Mikaelle Cunha de Santiago Nogueira 
 
ID do Projeto: 1593 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lisandra Alves da Silva 
 
Resumo: O estudo objetiva avaliar o efeito da estimulação precoce na linguagem das crianças 
com microcefalia expostas ao vírus Zíka. Trata-se de um estudo quase experimental do tipo 
ante e depois, as variáveis pertencentes ao estudo são as características relativas à clínica da 
criança, sócio demográficas e linguísticas. A pesquisa será desenvolvida na faculdade de 
enfermagem da UERN no qual acontecerá o acompanhamento multiprofissional das crianças 
com microcefalia. A amostragem será não-probabilista por conveniência definida pela 
quantidade de crianças que fazem o acompanhamento. O primeiro momento se dará pela 
aplicação da Escala de Bayley III, o Bayley Scale of Infant Development (BSID III), para avaliar o 
nível da linguagem da criança com microcefalia; o segundo momento com o processo de 
estimulação precoce, duas vezes por semana, no período de seis meses. No terceiro momento 
será realizada uma reavaliação com o instrumento Bayley III para comparar as mudanças no 
desenvolvimento da linguagem dessas crianças. As diferenças estatísticas entre momentos de 
intervenção (antes e depois) serão obtidas através dos escores previstos na escala Bayley III. 
Espera-se que a partir da estimulação precoce haja minimização dos atrasos no 
desenvolvimento linguístico da criança com microcefalia. 
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Projeto: Efeitos da Privação Parcial do Sono Sobre As Tarefas Cognitivas do Enfermeiro de 
Serviço de Atendimento Às Urgências e Emergências 
 
Coordenador(a): Lucidio Clebeson de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1636 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) responde diariamente por 
uma grande demanda de atendimentos e emprega um número crescente de profissionais. 
Atualmente, ele é responsável pela maior parte dos encaminhamentos aos serviços de saúde. 
Para além da assistência hospitalar, o atendimento no domicílio e no local de ocorrência dos 
acidentes e violências é uma realidade recente no contexto de atuação do enfermeiro. A 
Enfermagem tem papel de destaque no SAMU ao atuar na gerência e, também, em atividades 
que extrapolam assistência aos usuários. Admite-se que a atuação do enfermeiro contribui 
sobremaneira para os resultados do processo de assistência, de gestão de materiais e 
equipamentos, de comunicação com outros atores sociais e, consequentemente, da atuação 
do próprio. O estudo objetiva, investigar o efeito da privação parcial do sono sobre as tarefas 
cognitivas em enfermeiros do SAMU. Trata-se de um estudo quantitativo, com abordagem 
descritiva. Serão selecionados para o estudo, os enfermeiros trabalhadores do serviço de 
atendimento móvel em regime assistencial, que não estiverem fazendo uso de drogas 
ansiolíticas e que estejam no serviço há mais de seis meses. Sendo excluídos do estudo, os 
enfermeiros que trabalhem exclusivamente na administração dos serviços, que desenvolvam 
suas atividades no serviço há menos de seis meses, e que estivessem fazendo uso de drogas 
ansiolíticas. Será aplicado o instrumento WHOQOL, associado ao Teste de Dígitos em 11 
enfermeiros de pré - hospitalar do SAMU do município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Os 
dados coletados serão decodificados e inseridos em um banco de dados. Após a digitação, 
revisão e correção os mesmos sofrerão estatística descritiva sendo expresso em média, desvio 
padrão bem como frequência e porcentagem analisados pelo software estatístico Statistical 
Package for the Social Sciences - SPSS (20,0). Sempre que necessário os dados serão 
transformados em valores do tipo Dummy (binário). Para verificar associações entre as 
características dos serviços e o perfil dos profissionais será utilizado o teste de qui quadrado. 
Quando as frequências esperadas forem inferiores a 5 será utilizado o Teste exato de Fisher. 
Valores de p < 0,05 serão considerados significativos. O projeto foi avaliado pelo Comitê de 
Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). As regras e condutas 
expressas pelo Comitê de ética serão rigorosamente cumpridas assegurando a 
confidencialidade das informações pessoais obtidas. O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) será apresentado aos participantes e solicitada sua concordância via 
assinatura do mesmo, na oportunidade em que forem informados sobre o sigilo dos dados 
coletados e sobre o arquivo fisicamente separado onde ficará o TCLE. Os desconfortos e riscos 
possíveis são mínimos, como constrangimento em responder ao questionário, contudo, a 
participação é voluntária e benefícios, dentre estes, o conhecimento sobre efeitos da privação 
parcial do sono dos enfermeiros que trabalham em um serviço de atendimento pré-hospitalar, 
a fim de que sejam propostas mudanças e melhorias na qualidade de vida desses. 
Ressaltamos, ainda, que o voluntário poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem 
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que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos. A equipe de pesquisa se responsabilizará por 
possíveis custos, bem como indenizações de danos recorrentes de sua participação na 
pesquisa, desde que fique comprovada legalmente sua necessidade. 
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Projeto: Eficácia de Jogo Educativo Para O Ensino do Raciocínio Diagnóstico Em Estudantes de 
Enfermagem 
 
Coordenador(a): Jéssica Dantas de Sá Tinoco 
 
ID do Projeto: 1481 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lídia Stefanie Dantas da Silva 
 
Resumo: O ensino do raciocínio diagnóstico em enfermagem abarca atitudes e dificuldades 
que necessitam ser trabalhadas no aluno de graduação. Nesse sentido, faz-se necessário o 
desenvolvimento de tecnologias educacionais atrativas e de baixo-custo, como os jogos de 
tabuleiro, facilitando o acesso de discentes e docentes em todas as instituições de ensino. Para 
tanto, objetiva-se avaliar a eficácia de jogo educativo para o ensino do raciocínio diagnóstico 
em enfermagem. Trata-se de um estudo quase-experimental a ser desenvolvido nas seguintes 
etapas: Criação de casos clínicos que comporão o jogo educativo a partir de livros textos; 
Validação, junto a 22 especialistas em diagnóstico de enfermagem e/ou ensino de 
enfermagem, do conteúdo dos casos clínicos propostos, selecionados através da Plataforma 
Lattes; e Aplicação de jogo educativo sobre raciocínio diagnóstico com 30 alunos do curso de 
graduação em enfermagem, matriculados na disciplina Bases da Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Caicó. Os 
mesmos terão o raciocínio diagnóstico testado antes e após a aplicação do jogo educativo. Os 
dados serão analisados por meio de estatística descritiva e inferencial. O estudo respeita os 
aspectos éticos de acordo com a resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012, obtendo 
parecer favorável pela instituição responsável, n. 2.571.464. 
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Projeto: Material Educativo Sobre Suporte Básico de Vida Para Jovens e Adultos 
 
Coordenador(a): Diana Paula de Souza Rego Pinto Carvalho 
 
ID do Projeto: 1824 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Eduarda Lopes das Chagas 
✓ Lucas Mikael Gomes Luciano 
✓ Lucas Fernandes Dias 
✓ Ana Karoline Inácio Matias 
✓ Vitória ketllon Maia de Oliveira 

 
Resumo: O projeto contará com a colaboração de quatro discentes, matriculados 
regularmente na Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas (ESPMEF), dois docentes e 
um coordenador, ambos do curso de enfermagem do campus de Pau dos Ferros da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O projeto contempla atividades de educação 
em saúde direcionadas a construção de conhecimento e promoção da saúde no que se refere 
ao atendimento pré-hospitalar em situações de parada cardiorrespiratória. A atividade será 
dividida em quatro etapas. Na primeira delas, será realizado o planejamento da pesquisa junto 
aos discentes e docentes envolvidos para diagnóstico do conhecimento prévio sobre 
reanimação cardiopulmonar (RCP). Em seguida, será realizada uma avaliação do material 
utilizado na qualificação dos discentes que participaram do Projeto de Extensão “Suporte 
Básico de Vida: capacitando jovens e adultos”. A terceira etapa corresponde a construção da 
cartilha, propriamente dita, que será utilizado um recurso tecnológico, o aplicativo Cartoon 
Story Maker. E por último, a etapa correspondente a avaliação e divulgação da cartilha 
construída pelos alunos. 
Informações Relevantes para Avaliação da Proposta: O Projeto apresenta relevância no 
momento em que se propõe a capacitar o alunado quanto à construção e realização de 
práticas de educação em saúde, assim como, estimula a promoção da saúde e a prevenção de 
agravos no que se refere ao atendimento pré-hospitalar em situações de parada 
cardiorrespiratória, tanto dos discentes do curso de enfermagem do CAMEAM quanto do 
alunado do EJA da referida escola. 
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Projeto: Nivéis Pressóricos Em Escolares do Município de Pau dos Ferros-rn: Fatores 
Associáveis 
 
Coordenador(a): José Giovani Nobre Gomes 
 
ID do Projeto: 1485 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Joyce Oliveira de Souza 
✓ LAYANE DA SILVA LIMA 
✓ SAMARA WILIANE DOS SANTOS SILVA 

 
Resumo: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica não transmissível e de 
fatores multicausais. A partir da década de 70, a HAS aumentou em faixas etárias menores, 
apresentando-se em cerca de 2 a 13% da população infantil e é notório que diversos são os 
fatores associados a este perfil. Dito isso, o presente estudo aponta como objetivo geral 
Avaliar índices pressóricos e fatores associados em escolares de escolas públicas e privadas no 
município de Pau dos Ferros – RN; e como objetivos especifico caracterizar o perfil dos 
usuários escolares; avaliar possíveis diferenças de pressão arterial (PA) em estudantes da rede 
pública e privada de ensino; associar hábitos alimentares, sedentarismo ou inatividade física e 
IMC destes escolares com seus níveis pressóricos. Trata-se de um estudo transversal de caráter 
descritivo e quantitativo, no qual os participantes serão de duas escolas do município citado, 
sendo uma pública e outra privada. A amostra será composta por escolares do 1º ano 5º ano 
de cada escola e seus responsáveis, utilizando 100% dessa totalidade, e um responsável para 
cada aluno. Os critérios de inclusão para seleção dos participantes serão: ser aluno 
regularmente matriculado entre o 1º ao 5º ano nas duas escolas pesquisadas; ser pai/mãe ou 
responsável por esse aluno. Os critérios de exclusão serão: Apresentar uma condição clínica 
que impeça sua participação na pesquisa, independentemente da enfermidade que possua ou 
não, exemplos como: doença genética, distúrbios de atenção ou comportamento e não ser 
encontrar presente nos dias da coleta. A coleta de dados se dará através da aplicação de 
questionários respondidos pelos escolares com a ajuda dos colaboradores (professores), 
aferição dos índices pressóricos, seguido da mensuração de peso e altura destes. Os pais ou 
responsáveis também responderão um questionário sobre as questões socioeconômicas, 
hábitos e histórico familiar dos escolares integrantes da amostra. Os dados quantitativos serão 
estatisticamente analisados por meio de estatística descritiva com apresentação de medidas 
de tendência central e estudos bi-variados de correlação e associação. 
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Projeto: O Impacto da Monitoria Para Os Estudantes de Enfermagem da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó/ Rn 
 
Coordenador(a): Raquel Mirtes Pereira da Silva 
 
ID do Projeto: 1476 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O programa institucional de monitoria acadêmica é uma ótima oportunidade para o 
aluno monitorado retirar dúvidas, aprofundar seus conhecimentos, e 
de um modo geral contribui com o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Este 
estudo objetiva compreender o impacto da monitoria para formação, a partir do olhar dos 
monitorados do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
campus Caicó, como também, compreender a importância da monitoria para formação em 
enfermagem, identificar as potencialidades e dificuldades do programa institucional de 
monitoria e elencar estratégias para otimizar o Programa Institucional de Monitoria. Trata-se 
de um estudo descritivo, exploratório de âmbito qualitativo. Será realizada na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte- UERN, Campus Avançado de Caicó. A População deste estudo 
será composta pelos discentes que estarão matriculados no 9º período de enfermagem, a 
partir de critérios pré-estabelecidos. O instrumento para coleta de dados será uma entrevista 
estruturada individual composta por questões abertas, que será abordado através de gravação 
de voz. Os dados obtidos serão analisados, interpretados e descritos qualitativamente. A 
técnica de análise será através da análise de conteúdo, utilizando o recurso da categorização 
de Bardin. Todos os princípios éticos serão seguidos antes de se iniciar a pesquisa. Espera-se 
que os resultados possa contribuir para otimização do programa institucional de monitoria, 
além de possibilitar fontes de pesquisas para outros exploradores. 
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Projeto: Percepção da Família Acerca da Convivência e Cuidado da Pessoa Com Transtorno 
Mental 
 
Coordenador(a): Dulcian Medeiros de Azevedo 
 
ID do Projeto: 1736 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Fernanda Eloyse Dutra de Souza 
 
Resumo: O convívio com a pessoa que possui transtorno mental pode ser desgastante, onde o 
adoecimento, por vezes, é um acontecimento imprevisto que pode desorganizar toda a 
dinâmica familiar. A partir disso, o familiar cuidador sente-se sobrecarregado pelas 
inseguranças, imprevisibilidade dos comportamentos, mudança econômica, alteração da 
rotina e projetos de vida, diminuição da vida social, além dos sintomas de ansiedade, 
depressivos, culpabilização e de vergonha, relacionados à falta de informações e exclusão 
social. Objetiva-se investigar o processo de cuidado e convivência da família junto à pessoa 
com transtorno mental e identificar as dificuldades apresentadas no processo de convivência e 
cuidado junto à pessoa com transtorno mental. Pesquisa descritiva, com abordagem 
qualitativa, a ser desenvolvida no CAPS III de Caicó-RN, através de entrevista direcionada a 28 
familiares de usuários/pacientes internos no serviço. A análise das questões fechadas 
(caracterização dos familiares) se dará por meio de estatística descritiva. Já a fala dos 
participantes, proveniente das questões abertas, receberá tratamento do software ALCESTE 
(Analyse Lexicale par Contexte dun Ensemble de Segments de Texte), que tem como objetivo 
analisar dados textuais, na forma de análise de conteúdo. 
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Projeto: Percepção de Mulheres Sobre As Necessidades de Cuidados No Puerpério 
 
Coordenador(a): Cristyanne Samara Miranda Holanda da Nóbrega 
 
ID do Projeto: 1543 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Gabriella Valéria de Araújo Medeiros 
 
Resumo: O período gestacional está cercado de questionamentos e dúvidas, sejam elas de 
ordem biológicas, social, familiar e/ou crenças populares. Neste sentido, é necessária uma 
assistência integral para garantir que o puerpério seja vivenciado de forma segura e saudável, 
para a mãe e o recém-nascido, valorizando este período da vida singular e subjetivo. O 
presente estudo tem como objetivo investigar a percepção de mulheres sobre a vivência no 
período pós-parto no município de Ipueira/RN, mais especificamente compreender o 
significado que a mulher atribui ao puerpério, conhecer as principais dificuldades e as 
necessidades de cuidados percebidas no período pós-parto e discutir a importância de uma 
assistência integral e efetiva que possibilite o emponderamento da mulher para a vivência pós-
parto. De acordo com o desenho metodológico, a presente investigação configura-se com um 
estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa e tem como instrumento de coleta 
de dados uma entrevista semiestruturada. Os sujeitos do estudo serão as mulheres assistidas 
pela Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Ipueira/RN. Serão incluídas na pesquisa 
as mulheres cadastradas na ESF que receberam assistência durante o ciclo gravídico puerperal 
pela atenção primária do município de Ipueira, e vivenciaram o período puerperal há menos 
de 01 ano. Os dados coletados serão interpretados e analisados através da técnica de análise 
de conteúdo. O estudo contribuirá para uma ampliação da discussão sobre a assistência 
puerperal, bem como possibilitará um diagnóstico das reais necessidades das mulheres neste 
ciclo de vida. 
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Projeto: Perfil Clínico de Pacientes Que Demandam Trs Durante A Internação Em Uti 
 
Coordenador(a): Alcivan Nunes Vieira 
 
ID do Projeto: 1566 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Sarah Glícia Medeiros Dantas 
 
Resumo: A Insuficiência Renal Aguda emerge como uma das principais complicações 
identificadas nos pacientes internados em UTI; em geral, esta condição demanda a utilização 
de Terapia Renal Substitutiva como única alternativa para a manutenção da vida. Sua 
ocorrência está diretamente relacionada ao perfil clínico do paciente e às intervenções 
terapêuticas que podem ocasionar algum tipo de injúria renal. Esta pesquisa tem como 
objetivo geral descrever o perfil clínico dos pacientes que demandam Terapia Renal 
Substitutiva durante sua internação em Unidade de Terapia Intensiva. E ainda: Avaliar as 
relações entre o motivo do internamento na UTI e as comorbidades primárias e secundárias 
que se relacionam com a função renal; descrever as intervenções terapêuticas realizadas na 
UTI que são capazes de produzir efeitos nefrotóxicos; classificar os pacientes submetidos à TRS 
de acordo com o APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation). Trata-se de um 
estudo documental retrospectivo e prospectivo de abordagem quantitativa. Será desenvolvido 
em quatro UTI’s sediadas na cidade de Mossoró-RN. Será incluído todo paciente internado em 
UTI por período superior a 5 dias e que tenha se submetido à TRS em caráter hemodialítico. 
Serão excluídos os pacientes que possuam diagnóstico prévio de Doença Renal Crônica e 
aqueles cuja condição clínica esteja sob sigilo para fins de questões éticas e legais. Os dados 
serão coletados através de um instrumento onde será feito o registro do perfil clínico do 
paciente a ser composto por: idade, sexo, motivo da internação na UTI, comorbidades e 
terapêuticas empregadas na UTI. A análise será paramétrica destacando-se a variância, 
distribuição, normalidade, frequência, média, moda, mediana. Em seguida será realizada uma 
análise bivariada buscando-se a significância da associação entre os dados clínicos 
identificados. Entende-se que o conhecimento dessas variáveis, o perfil clínico do paciente e 
potencial de injúria renal induzida pela terapêutica, pode subsidiar a instituição de protocolos 
de vigilância da função renal. A pesquisa almeja contribuir para que estas condições sejam 
identificadas e abordadas precocemente na UTI. 
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Projeto: Prevalência do Diagnóstico de Enfermagem Amamentação Ineficaz No Puerpério 
Imediato 
 
Coordenador(a): Marcelly Santos Cossi 
 
ID do Projeto: 1455 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Hilena Karlla de Medeiros Almeida 
 
Resumo: Nos primeiros dias e meses de vida, o leite materno é o alimento essencial na vida da 
criança, com a característica de agrupar adequados nutrientes, o que é benéfico para a saúde 
da criança. Diante da essencialidade da prática da amamentação para mãe e para o bebê, o 
estudo proporcionará apreender se a prática está sendo eficaz nas primeiras horas do 
puerpério, sendo necessária uma assistência de qualidade para a saúde de ambos, nas quais as 
orientações e apoio da enfermagem são cruciais para uma amamentação bem-sucedida. A 
pesquisa objetiva verificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Amamentação Ineficaz 
e de seus indicadores clínicos no puerpério imediato. Trata-se de um estudo transversal com 
abordagem quantitativa. O estudo será realizado no Hospital do Seridó localizado no município 
de Caicó, Rio Grande do Norte. Serão incluídas na amostra as puérperas internadas no hospital 
que estejam no puerpério imediato no momento da coleta; que estejam aptas a amamentar; 
que estejam internadas no mesmo setor que o lactente; e sejam maiores de 18 anos de idade. 
Os dados obtidos através da entrevista serão analisados pela pesquisadora, a fim de 
determinar a presença ou ausência dos indicadores clínicos e passarão por diagnosticadores 
que irão determinar a presença ou ausência do diagnóstico. Os dados relativos à prevalência 
do diagnóstico de enfermagem, assim como os dados socioeconômicos e obstétricos 
anteriores serão organizados em planilhas do Microsoft Office Excel. Será realizada análise 
estatística descritiva e inferencial. No tocante aos aspectos éticos o estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CEP/UERN), 
parecer 2.511.076, CAAE 77631317.9.0000.5294. 
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Projeto: Síndrome Congênita do Zika Vírus: As Consequências e Fatores Determinantes Sobre 
O Crescimento e Desenvolvimento de Crianças Nos Primeiros Anos de Vida. 
 
Coordenador(a): Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega 
 
ID do Projeto: 1703 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Julyana Rodriges Marciel 
 
Resumo: No Brasil, seis meses após o início do surto pelo Zika vírus (ZIKV), foi verificado um 
aumento incomum de recém-nascidos com microcefalia. A microcefalia, diferente do surto que 
foi retratado recentemente no Brasil, era considerada uma malformação congênita rara. 
Ademais, hoje existe um consenso de que o ZIKV está associado não apenas à microcefalia, 
como também a alterações na estrutura e nas funções do corpo, como, por exemplo, 
complicações respiratórias, neurológicas e motoras, que sugerem a denominada Síndrome 
Congênita do Zika (SCZ). Porém, o crescimento e o desenvolvimento de crianças que 
apresentam microcefalia dependerão também dos fatores extrínsecos determinantes 
presentes no contexto de vida de cada criança, capazes de interferir positivamente e/ou 
negativamente. Sendo assim, o presente estudo, objetiva analisar as consequências da SCZ 
sobre o crescimento e desenvolvimento de crianças nos primeiros anos de vida e seus 
determinantes. Trata-se de estudo descritivo, de caráter quantitativo, dividido em duas 
etapas: a primeira caracteriza-se por uma revisão bibliográfica e a segunda consiste em uma 
pesquisa de campo. A revisão bibliográfica teve seu início em março de 2016 com buscas 
realizadas nas bases de dados: BIREME (Biblioteca Virtual de Saúde), LILACS (Literatura 
LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e OPAS 
(Organização Pan-Americana da Saúde). Apesar da revisão bibliográfica ainda estar 
acontecendo, foi dado andamento à segunda etapa do trabalho, a pesquisa de campo, que 
teve seu início em novembro de 2017. Foi realizada, então, a primeira visita de 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de 12 crianças que possuem SCZ, em 
Mossoró, selecionadas de um total de 18, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. A 
pesquisa de campo durará um ano e os dados coletados serão transcritos para um 
microcomputador, utilizando-se para organização do banco de dados e realização da análise 
estatística, o software estatístico SPSS 20.0 para Windows. 
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Projeto: Sistematização da Assistência de Enfermagem Em Serviços de Urgências e 
Emergências: Uma Revisão Integrativa 
 
Coordenador(a): Johny Carlos de Queiroz 
 
ID do Projeto: 1760 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: FAEN 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Caracteriza-se como uma pesquisa do tipo Revisão Integrativa, que será realizada nas 
bases de dados eletrônicos Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). no período de janeiro de 2010 a junho de 
2018, utilizando os seguintes descritores: Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
urgência e emergência, pronto socorro. Tem como objetivo geral: Analisar a implantando e 
implementando a Sistematização da Assistência de Enfermagem pelos enfermeiros nos 
serviços de urgências e emergências e como objetivos específicos: compreender como a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem é realizada nos serviços de urgência e 
emergência e identificar as dificuldades percebidas pelos enfermeiros que impossibilitam a 
aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Na coleta de dados será enfatizado 
o ano, as bases de dados, periódico de publicação, objetivos da pesquisa e principais 
resultados que serão registrados em um instrumento específico a ser elaborado pelo 
pesquisador responsável e apresentados na forma de quadros. Em seguida a análise dos dados 
será fundamentada na Análise de Conteúdo com elaboração de categorias proposto por Bardin 
(2009). 
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Projeto: Utilização da Caderneta do Adolescente Por Profissionais Na Estratégia Saúde da 
Família 
 
Coordenador(a): Roberta Kaliny de Souza Costa 
 
ID do Projeto: 1389 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Enfermagem 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jacqueline Brito de Lucena 
 
Resumo: A proposta desta pesquisa é realizar uma cartografia social dos encontros religiosos 
que ocorrem na cidade de Campina Grande, interior do estado da Paraíba, cerca de 130 
quilômetros da capital, que abriga há mais de duas décadas eventos de conotação religiosa e 
mística de tradições diferentes durante o período do carnaval. A proposta de realizar esta 
pesquisa envolve igualmente a parceria da pesquisadora e docente dra. Dilaine Sampaio e seus 
alunos da pós-graduação em ciências da religião da UFPB. A ideia é realizar um mapeamento 
dos quatro eventos principais religiosos que ocorrem na cidade: o Encontro da Consciência 
Cristã – ECC (de viés pentecostal), o Crescer (católico), o Movimento de Integração Espírita – 
MIEP (kardecista) e o Encontro da Nova Consciência – ENC (ecumênico e do movimento Nova 
Era). Todos estes eventos levam todos os anos centenas de milhares de pessoas da região 
nordeste e outras cidades do país à Campina Grande no agreste paraibano, que oferece nesta 
época uma oportunidade para aqueles que desejam escapar da folia no período nacional das 
festividades do rei momo, em busca de experiências (coletivas e/ou subjetivas) com o sagrado. 
Uma multiplicidade de atividades é ofertada pelos diferentes eventos, seja em forma de 
vivências, de participação em rituais ou em cursos e palestras, tornando a cidade um polo para 
o turismo religioso com o incentivo e apoio de recursos financeiros, de equipamentos e 
publicidade do empresariado e do poder público local e do estado da Paraíba. O fenômeno 
social já vem sendo acompanhado por alguns pesquisadores das ciências sociais e das ciências 
das religiões brasileira (AMARAL, 2000; MATOS, 2005; MATOS 2008, SAMPAIO & LULA, 2016; 
SCHWADE, 2011). A intenção desta pesquisa é iniciar a construção de um banco de dados que 
contenha um mapeamento do perfil socioeconômico dos participantes de cada evento bem 
como a realização de etnografias que visem descrever e analisar in loco os sentidos e as 
práticas vividas pelos sujeitos que participam destes encontros. A pesquisa contará ao final 
com um trabalho de comparação dos dados quantitativos que servirão para o recenseamento 
dos participantes dos quatro maiores encontros bem como uma análise das trajetórias de 
alguns participantes que iremos acompanhar. Desta forma, a pesquisa terá reagrupado dados 
quantitativos que darão um quadro tanto dos frequentadores bem como uma análise 
qualitativa que interprete os significados e trajetórias de alguns participantes dos encontros. 
Com estes dados, esperamos compreender em microescala a complexidade do campo 
religioso brasileiro e sua pluralidade, dando conta de uma análise empírica do perfil 
socioeconômico e cultural dos frequentadores dos múltiplos eventos religiosos que ocorrem 
na cidade de Campina Grande durante o carnaval. 
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Projeto: Aferição de Alteração de Cor e da Rugosidade Superficial de Quatro Resinas 
Compostas Submetidas A Três Diferentes Sistemas de Acabamento e Polimento. 
 
Coordenador(a): Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima 
 
ID do Projeto: 1381 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Lago pereira de Brito 
 
Resumo: A odontologia restauradora evoluiu muito nos últimos anos e isso fez com que a 
exigência por materiais inovadores se tornasse cada vez maior. Dentre os materiais 
restauradores, as resinas compostas são os que melhor assimilam as características dos dentes 
naturais. Durante a reabilitação dentária com esses materiais, a etapa clínica de acabamento e 
polimento é fundamental para proporcionar melhores características funcionais, estéticas e 
biológicas. Devido à enorme variação na composição e características das resinas compostas, 
em especial o tamanho das partículas de carga inorgânica, existem também diversos tipos de 
sistemas de acabamento e polimento. Estes por sua vez, estão sujeitos a inúmeras técnicas e 
variadas apresentações no mercado atual. Esse fato pode gerar dúvidas à cirurgiões-dentistas 
quanto à correta decisão clínica a ser tomada no momento restaurador. Com base nessas 
informações, o presente estudo objetiva avaliar a rugosidade superficial e a estabilidade de cor 
de quatro diferentes resinas compostas (Point 4, Kerr Dental®; Z350 XT, 3M ESPE®; Filtek Bulk 
Fill, 3M ESPE®;, Zirconfill, Technew®) submetidas a três diferentes sistemas de acabamento e 
polimento (OptiDisk, Kerr Dental®; Sof-Lex Pop on, 3M ESPE®; Praxis, TDV®) e posteriormente 
submetidos a desafios corantes (café,vinho e açaí). 
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Projeto: Análise da Superfície de Resina Composta Submetida A Diferentes Agentes 
Clareadores 
 
Coordenador(a): Juliana Carvalho Sá 
 
ID do Projeto: 1504 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Karolinne Domingos de oliveira 
 
Resumo: A Odontologia estética vem assumindo cada vez mais um papel relevante na 
sociedade. Com isso, inúmeros materiais e técnicas têm sido propostos para satisfazer o 
público. O clareamento dental tem sido utilizado como uma dessas ferramentas corriqueiras 
nos consultórios odontológicos a fim de proporcionar um sorriso belo e agradável. São 
inúmeros os agentes clareadores disponíveis no mercado e em diversas concentrações, que 
podem ser aplicados no consultório pelo dentista ou pelo próprio paciente em domicílio. 
Todavia, ao se realizar um clareamento, é frequente que o paciente tenha restaurações. De 
acordo com a literatura, o clareamento pode causar alterações nas propriedades físicas de 
resinas compostas, alterando a sua textura superficial e, como consequência, favorecendo o 
acúmulo de biofilme dental. O objetivo deste trabalho é avaliar 3 diferentes técnicas de 
clareamento sobre superfícies de corpos de prova de resina composta. Serão utilizados o 
Peróxido de Hidrogênio a 35% em 3 sessões de 45 minutos cada, o Peróxido de Hidrogênio a 
7,5% por 45 minutos durante 10 dias consecutivos e o Peróxido de Carbamida a 16% por 4 
horas durante 10 dias consecutivos. Serão realizados testes de dureza, rugosidade, análise por 
microscopia eletrônica e microscopia de força atômica. Com esses resultados, espera-se 
conscientizar a classe odontológica sobre os possíveis efeitos do clareamento dental sobre as 
propriedades físicas da resina e proporcionar maiores esclarecimentos sobre a conduta 
adotada na finalização do tratamento clareador em pacientes com restaurações estéticas. 
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Projeto: Análise dos Materiais e Dados Enviados Por Cirurgiões-dentistas Aos Laboratórios de 
Prótese Dentária, Para Confecção de Próteses Parciais Removíveis À Grampo e Próteses Totais 
No Município de Caicó-rn 
 
Coordenador(a): Ana Clara Soares Paiva Torres 
 
ID do Projeto: 1804 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Thalita Sonaly da Costa Morais 
✓ Maria Victor do nascimento 

 
Resumo: A confecção de próteses removíveis (totais e parciais a grampo) envolve o trabalho 
em equipe de cirurgião-dentista (CD) e técnico em prótese dentária (TPD). O CD é o 
responsável pelo planejamento e execução das etapas clínicas enquanto o TPD pelas fases 
laboratoriais do tratamento. O correto delineamento e execução das etapas clínicas e 
laboratoriais favorece a obtenção de êxito na reabilitação oral planejada para cada paciente. 
Considerando estes aspectos este trabalho tem como objetivo avaliar o planejamento e a 
qualidade dos modelos destinados à confecção de próteses removíveis recebidos pelos 
laboratórios protéticos comerciais situados na cidade de Caicó (RN), bem como analisar a 
correspondência existente entre os planejamentos de estruturas metálicas enviados por CDs 
aos laboratórios e as estruturas confeccionada. Os modelos e planejamentos disponíveis nos 
momentos de coleta de dados serão fotografados para posterior avaliação. Durante a 
avaliação visual por parte do pesquisador os registros relacionados a observação de cada 
modelo serão anotados em ficha específica. Os dados obtidos serão submetidos ao programa 
SPSS versão 22. Pequenas falhas, se acumuladas durante todas as fases de confecção das 
próteses, podem causar sérios problemas ao final do tratamento. Assim, espera-se com esses 
resultados diagnosticar qual a condição de planejamento e a qualidade e correspondência das 
etapas laboratoriais e clínicas de trabalhos protéticos realizados no município de Caicó-RN, a 
fim de fornecer maiores subsídios para promoção de aperfeiçoamentos e capacitações 
profissionais voltados para esses aspectos da reabilitação protética. 
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Projeto: Avaliação das Alterações No Frênulo Lingual Em Bebês Com Influência Na 
Amamentação e Deglutição 
 
Coordenador(a): Ana Karla de Almeida Pinto Monteiro 
 
ID do Projeto: 1478 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A anquiloglossia é uma anomalia congênita, na qual o frênulo lingual é 
anormalmente curto, podendo ser espesso ou delgado e variar em local de fixação na língua e 
no assoalho da boca (FUJINAGA et al., 2017). Esta alteração pode causar interferências nos 
livres movimentos funcionais da língua que irão repercutir em problemas na sucção, 
deglutição e respiração, desfavorecendo a execução correta da amamentação exercida pelo 
bebê, sendo esses associados a intervalos de ciclos contínuos e menores. O diagnóstico 
precoce dessas alterações encontradas em bebês nascidos a termo auxiliará na prevenção e 
em um tratamento eficaz com maiores possibilidades de perdurar o aleitamento materno, 
evitando o desmame precoce e estimulando consequentemente em um ideal ganho de peso 
que é fundamental para o desenvolvimento do recém-nascido. A grande importância de uma 
correta avalição das alterações do frênulo lingual em bebês é minimizar os danos provocados à 
mãe no ato da sucção, bem como favorecer ao correto desenvolvimento das funções do bebê 
(MARTINELLI, MARCHESAN, BERRETIN-FELIX, 2012). Assim o objetivo desse estudo é observar 
as características do frênulo lingual dos bebês nascidos a termo, avaliando suas alterações 
bem como se estas podem influenciar negativamente no aleitamento materno de bebês de 
zero a um ano de idade na cidade de Caicó. 
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Projeto: Avaliação de Técnica Cirúrgica Com Extrator Minimamente Traumático. 
 
Coordenador(a): Hecio Henrique Araújo de Morais 
 
ID do Projeto: 1378 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Eloísa Cesário Fernandes 
 
Resumo: As técnicas de extração atraumática são consideradas importantes para minimizar a 
perda óssea alveolar após a extração dos dentes e para facilitar a posterior restauração do 
implante e os melhores resultados estéticos. Os sistemas e técnicas de extração atraumática 
evoluíram com o intuito de realizar uma extração preservando osso alveolar, havendo uma 
mínima expansão óssea da tábua vestibular. Este projeto do tipo ensaio clínico, randomizado e 
prospectivo tem por objetivo avaliar a eficácia do Kit de Extração Atraumática MAXIMUS® na 
exodontia de raízes residuais de dentes unirradiculares e pre-molares superiores. Quarenta 
indivíduos de ambos os gêneros que tenham necessidade de exodontia, boa saúde geral e 
periodontal,que possuem paredes ósseas alveolares preservadas serão submetidos aos 
procedimentos cirúrgicos. Os dados serão tabulados (Microsoft Office Excel 2010) para 
posterior realização dos testes estatísticos SPSS versão 20 Statistical Package for the Social 
Sciences. 
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Projeto: Câncer de Boca: Conhecimento e Atitudes de Acadêmicos de Odontologia e 
Cirurgiões-dentistas da Atenção Primária À Saúde 
 
Coordenador(a): Jamile Marinho Bezerra de Oliveira Moura 
 
ID do Projeto: 1438 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luanna Mayrany Alves Costa Silva 
✓ Maria Helaynne Diniz Faria 

 
Resumo: O câncer bucal diz respeito aos cânceres de lábio e de cavidade oral. É uma das dez 
neoplasias malignas mais prevalentes que acometem os indivíduos e apresenta a maior taxa 
de morbimortalidade dentre os cânceres de cabeça e pescoço, sendo diagnosticado na maioria 
das vezes em estágios avançados, o que representa um problema de saúde pública relevante. 
É considerado uma doença crônica multifatorial, resultante da interação dos fatores 
etiológicos que afetam os processos de controle da proliferação e crescimento celular. Entre 
os fatores etiológicos a exposição à radiação solar é o fator mais relacionada ao câncer de 
lábio, principalmente o lábio inferior. Contudo, o tabagismo e o etilismo são destacados entre 
os principais fatores de risco para o desenvolvimento deste tipo de câncer, sendo que o 
sinergismo entre os dois podem elevar para 35 vezes as chances de desenvolvimento dessa 
neoplasia. Ademais, o carcinoma epidermóide oral representa 95% dos tipos histológicos de 
neoplasias malignas dos casos de câncer de boca, sendo os homens acima de 40 anos os mais 
acometidos por essa neoplasia. Assim, este estudo tem por objetivo avaliar o conhecimento e 
as atitudes de estudantes de Odontologia da UERN e cirurgiões- dentistas da atenção primária 
à saúde de Caicó-RN frente ao câncer bucal, e com isso espera-se contribuir e incrementar 
informações na literatura científica a respeito do tema a partir dos resultados obtidos, além de 
analisar a formação universitária e atuação dos cirurgiões- dentistas acerca dessa patologia, 
buscando evitar dificuldades no seu reconhecimento e melhorar os índices de diagnóstico 
precoce e prevenção do câncer de boca. 
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Projeto: Conhecimento e Aplicabilidade Sobre As Normas de Biossegurança Por Discentes de 
Odontologia, Auxiliares Em Saúde Bucal e Cirurgiões-dentistas da Rede Pública e Privada de 
Saúde 
 
Coordenador(a): Bruna Rafaela Martins dos Santos 
 
ID do Projeto: 1467 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Caio Rodrigues Maia 
 
Resumo: A biossegurança pode ser definida como o conjunto de ações que visam a prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos prejudiciais à saúde do homem, dos animais e ao meio 
ambiente. Conhecer e aplicar as normas de biossegurança na rotina da clínica odontológica é 
de fundamental importância para prevenir a ocorrência de infecção cruzada e proteger tanto a 
saúde da equipe, quanto a dos pacientes. Sendo assim, o presente estudo objetiva avaliar o 
conhecimento e a utilização das normas de biossegurança preconizadas pela ANVISA por 
discentes de Odontologia, auxiliares em saúde bucal e cirurgiões-dentistas da rede pública e 
privada de saúde. Tratar-se-á de um estudo descritivo do tipo transversal, cuja população será 
constituída por alunos matriculados do quinto ao nono período do Curso de Odontologia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pelos auxiliares em saúde bucal (ASB) 
e Cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia, que atuam na Estratégia 
em Saúde da Família e na rede privada do município de Caicó-RN. O instrumento utilizado para 
a coleta de dados será um questionário estruturado, auto-aplicável, contendo 25 perguntas. A 
coleta de dados será realizada em local reservado, de acordo com cada categoria, em seus 
ambientes de atuação. Mediante o grande risco de transmissão de doenças no consultório 
odontológico, a realização do presente estudo torna-se de fundamental importância para 
produzir conhecimento em uma temática tão imprescindível para a Odontologia. 
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Projeto: Efeito de Agentes Erosivos e Abrasivos Sobre Materiais Restauradores Utilizados Em 
Lesões Cervicais Não Cariosas – Análise Laboratorial. 
 
Coordenador(a): Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima 
 
ID do Projeto: 1380 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Hiago Viana da Silva 
 
Resumo: As lesões cervicais não cariosas (LCNC) dizem respeito a lesões presentes na região 
da junção cemento-esmalte (JCE), devido à perda de tecido duro dental, resultante de 
episódios de erosão, abrasão e/ou abfração. Além dos tecidos duros dentários estarem 
submetidos a tais condições, após restauração das LCNC, os materiais restauradores também 
serão sujeitos aos fatores etiológicos que causam as lesões cervicais não cariosas, como os 
baixos valores do potencial hidrogeniônico (pH), na região na cavidade oral, e a abrasão pela 
escovação dental. Embora alguns estudos tenham evidenciado os efeitos de substâncias ácidas 
e da escovação sobre os dentes e sobre os materiais restaurados, ainda é preciso que haja uma 
maior investigação a respeito desses efeitos. Dessa forma o objetivo do estudo é analisar in 
vitro o efeito de bebidas ácidas e da escovação sobre materiais restauradores, no qual oito 
materiais serão avaliados quanto aos pesos, inicial e final, e a rugosidade superficial após 
sofrerem ação de agentes erosivos e abrasivos, simulando assim o ecossistema bucal. Os 
materiais empregados serão: resinas compostas sendo duas microhíbridas (Charisma® 
(Heraeus Kulzer) e Filtek Z250® (3M ESPE)), duas nanohibridas (Zirconfill® (Technew) e Tetric N 
Ceram ® (Ivoclar Vivadent)), duas flow (Beautifil flow® F10 (Shofu) e Opallis flow® (FGM)) e 
duas Bulk Fill (Filtek Bulk Fill® (3M ESPE) e Opus Bulk Fill® (FGM). Nesse sentido pretende-se, a 
partir dos resultados obtidos, esclarecer quais materiais restauradores são mais indicados para 
a reabilitação dos pacientes que apresentam LCNC. 
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Projeto: Estudo Comparativo Entre A Dexametasona Coadministrada Com Nimesulida e 
Dexametasona Coadministrada Com Paracetamol No Controle da Dor, Edema e Trismo Pós-
operatório. 
 
Coordenador(a): Hecio Henrique Araújo de Morais 
 
ID do Projeto: 1372 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: É evidente, na rotina da clínica, a necessidade de um melhor controle da dor, edema 
e trismo, provenientes de cirurgias para extrações dentárias. Neste sentido, este trabalho 
objetiva verificar o efeito da administração preemptiva em cirurgias para extração de terceiros 
molares, da associação de dexametasona 8mg coadministrada com paracetamol 1g, 
comparada com a administração de dexametasona 8mg coadministrada com nimesulida 
100mg. Para isto, será realizado um ensaio clínico, prospectivo, randomizado, triplo-cego, com 
pacientes que serão randomizados e alocados em 2 grupos pelo método split-mouth: Grupo 1 
(dexametasona e nimesulida) e grupo 2 (dexametasona e paracetamol). Cada paciente será 
submetido a 2 cirurgias em diferentes ocasiões sob anestesia local. Os seguintes parâmetros 
serão avaliados: dor, número total de analgésicos de resgate consumidos, tempo necessário 
para o consumo do primeiro analgésico de resgate, edema, trismo e satisfação dos pacientes. 
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Projeto: Estudo Epidemiológico Sobre Acidente Vascular Encefálico, Óbitos e Doenças 
Associadas de Pacientes Provenientes do Hospital Regional do Seridó Em Caicó - Rn Entre 2016 
e 2018 
 
Coordenador(a): Pablo de Castro Santos 
 
ID do Projeto: 1623 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Adson Gomes dos Santos 
✓ Dellanio Dione de Oliveira Araújo 

 
Resumo: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica, de natureza 
complexa, que afeta o funcionamento do cérebro por consequência da interrupção da 
circulação cerebral ou de hemorragias. Apresenta grande prevalência no Brasil e segundo o 
Ministério da Saúde são registradas anualmente cerca de 68 mil mortes por AVE, representa a 
segunda maior causa de morte e incapacidade no País, o que gera grande impacto negativo 
social, econômico, a saúde e qualidade de vida. Diante dessa constatação e a partir da escassez 
de dados sobre AVE no Seridó, esse estudo tem como problemática de pesquisa a identificação 
do perfil epidemiológico e óbitos da população do Seridó do RN acometidas pelo AVE, bem 
como as doenças associadas aos pacientes. O universo da pesquisa compreenderá o total de 
prontuários registrados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018 de pacientes que tiveram 
episódios de AVE confirmados e deram entrada nos setores de Clínica Médica e Cirúrgica e 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já para os óbitos, a coleta de dados ocorrerá nos livros de 
prontuários e mediante consulta do Sistema de Informação de Mortalidade(SIM). Este trabalho 
é de grande importância para a resolução da problemática proposta e o grupo de pesquisa no 
qual este projeto se insere vem trabalhando na construção deste mapeamento, esperase com 
este projeto contribuir para uma melhor compreensão sobre o AVE e óbitos no Seridó do RN. 
Esta pesquisa será conduzida rigorosamente em conformidade com os princípios éticos 
estabelecidos na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o qual é 
vinculado ao Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Este projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos da UERN em 18/04/2018 sob 
número de protocolo 2.607.360. A partir do conhecimento pode-se pensar numa promoção e 
intervenção para o combate ao AVE mais eficaz no município de Caicó- RN e circunvizinhos. 
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Resumo: A identificação prévia dos principais agravos de saúde bucal é de grande importância 
para que os profissionais possam ter o reconhecimento da situação da saúde completa de seus 
usuários, passando a desenvolver mecanismos e estratégias que permitam garantir a 
manutenção e longevidade do tratamento realizado clinicamente, unindo com isso saúde 
biológica, física e social. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo verificar os 
agravos presentes dos usuários que receberão atendimento nas Clínicas Odontológicas da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no município de Caicó/RN, e, a partir disso, 
traçar o perfil epidemiológico destes, sendo esse perfil o resultado da conjunção entre os 
determinantes do processo saúdedoença dos grupos sociais. Tal estudo trata-se de uma 
pesquisa quantitativa do tipo transversal e epidemiológica, que conta com a amostra de 614 
usuários que possuem cadastro na lista de espera da Clínica Odontológica da UERN. Mediante 
isso, a pesquisa será executada através da aplicação de questionários e exame clínico intra e 
extra-oral, sendo realizadas visitas domiciliares a cada participante. No questionário, serão 
abordados aspectos relativos à utilização de serviços odontológicos, às condições 
socioeconômicas e demográficas, à autopercepção sobre saúde bucal, à higiene oral, às 
comorbidades e fatores associados aos agravos bucais. Será realizado ainda exame clínico para 
aferição de cárie, condição periodontal e edentulismo, além de identificação de lesões orais. O 
teste do Qui-quadrado será usado na associação entre as variáveis independentes qualitativas 
e a presença de doenças bucais ou condições relativas a doenças bucais (cárie, condição 
periodontal, edentulismo, presença delesões orais, tipo de lesão). Será realizada estatística 
descritiva e inferencial dos dados. As variáveis independentes com associação significativa no 
teste do qui-quadrado serão utilizadas na análise múltipla a partir da Regressão de Poisson 
com variância robusta. Será considerado um nível de significância de 5%. O presente trabalho 
visa, então, trazer melhorias quanto à análise e o perfil dos agravos em saúde bucal dos 
usuários nas clínicas, adequando-as conforme as suas necessidades, bem como a capacidade 
dos alunos em atendê-las. Os resultados dessa pesquisa permitirão aos professores uma 
melhor preparação dos seus alunos frente a esses agravos de maior prevalência, além de 
permitir e facilitar uma melhor gestão e administração financeira dos insumos utilizados pela 
clínica a partir do conhecimento da demanda de cada serviço e necessidade dos usuários. 
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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar a literatura científica odontológica frente ao 
assunto “polimento de amálgama”. O amálgama de prata é um dos materiais mais utilizados 
na Odonto - logia como material restaurador direto. A partir de uma revisão sistemática, 
detectou-se que este tema não é bem explorado por metodologias científicas que atestem a 
melhor técnica clínica de se realizar o polimento de restaurações de amálgama. Sendo, pois, o 
motivo central para delinearmos este estudo. O qual tem como objetivo verificar dentre 
inúmeras técnicas e materiais existentes no mercado para este fim, qual ou qual deles 
apresenta “in vitro” os melhores índices de lisura superficial na restauração de amálgama. 
Metodologicamente serão confeccionadas 60 matrizes em resina acrílica para fazermos os 
corpos de prova em amálgama para análise. Estes corpos em amálgama de prata serão 
testados com um Rugosímetro modelo: ITRPSD 200 Rugosímetro de Superfície Digital Portátil. 
Este aparelho fornecerá as medidas de lisura superficial em micrômetros dos corpos de prova. 
Serão realizadas 04 medições por amostra e a média aritmética entre todas as aferições será o 
nosso padrão final para determi - nar que técnica clínica fornece melhores níveis de lisura 
superficial para restaurações de amálgama. Este estudo tem aplicabilidade clínica imediata, 
pois as técnicas a serem testadas já são aplicadas na rotina clínica diária; apenas vamos dar 
valores e estatística para estas. 
 
 

103



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Obtenção e Avaliação da Citotoxicidade de Fração Polissacarídica do Aveloz 
(euphorbia Tirucalli) Sobre de Células Tumorais 
 
Coordenador(a): Pablo de Castro Santos 
 
ID do Projeto: 1690 
Grande Área: Ciências da Vida 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Odontologia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Leandro da Cruz Martins 
✓ Inavan Emerson da Costa Dantas 

 
Resumo: De acordo com a OMS (2007), calcula-se que o número de novos casos de câncer no 
mundo chegará a 15 milhões em 2020. Com isso, a indústria farmacêutica vem buscando 
alternativas de quimioterápicos eficientes e com valor acessível para a comercialização. 
Entretanto, por conta do alto investimento na pesquisa e na fabricação de tais substâncias, seu 
preço final acaba por ser ainda pouco acessível. Dentro desse panorama, se faz necessária a 
busca por métodos alternativos de tratamento do câncer, sendo um desses o uso da 
fitoterapia. O uso da fitoterapia vem se tornando cada vez mais comum na população devido a 
facilidade de acesso a plantas medicinais e a grande disseminação midiática de seus possíveis 
benefícios. Entretanto, sabe-se que grande parte desses supostos benefícios não tem 
embasamento teórico-científico coerente e, portanto, o uso de fitoterápicos sem a devida 
orientação profissional pode gerar prejuízos à saúde dos usuários. Por isso é necessário 
intensificar pesquisas direcionados a bioprospecção de compostos presentes em fitoterápicos. 
Dentre os fitoterápicos que podem ser estudados para esses fins, destaca-se a familia 
Euphorbiaceae e a espécie a Euphorbia tirucalli. Esta possui um látex, que dentre várias 
funções, possuem a capacidade de reduzir significativamente a quantidade de células tumorais 
do câncer de mama e já fora demonstrado na literatura que inibiu, através da indução da 
apoptose, o crescimento de células de CS12 das linhas celulares AGS e MKN45 do câncer de 
estômago. O presente estudo tem como objetivo a obtenção extrato e fração contendo 
Polissacarídeos sulfatados da Euphorbia tirucalli e avaliar seu potencial citotóxico na presença 
de células tumorais renais 786-0. Para tal, extratos e fração ricos em polissacarídeos serão 
obtidos utilizando extração alcalina, digestão proteolítica, seguida por precipitação com 
etanol. Posteriormente será realizada a caracterização físico-química e avaliação da 
citotoxicidade do extrato e fração polissacarídicos de E. Tirucalli sobre a linhagem tumoral 
renal 786-0. Esse estudo é muito importante para a comprovação da eficácia da E. Tirucalli, 
uma vez que pode levar a descoberta de resultados positivos em outras linhagens de células 
cancerígenas, como esta, ainda não descrita na literatura. Essa planta é muito comum no 
nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, e o estudos sobre seus efeitos ainda são 
muito escassos, principalmente sobre sua atuação sobre outros tipos de câncer, como o renal. 
Dessa forma, é notável a importância de inicialmente, caracterizar a composição centesimal e 
antiproliferativa das células tumorais renais (principalmente as 786-0) na presença de extratos 
e fração polissacarídicos da planta Euphorbia Tirucalli. 
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Resumo: As anomalias dentárias podem ocorrer durante o desenvolvimento do elemento 
dentário, como também, após este completar sua formação. A atrição, erosão, abrasão e 
abfração, são anormalidades relacionadas ao desgaste dentário que são influenciadas por 
fatores ambientais e ocorrem após o desenvolvimento do dente. A atrição diz respeito ao 
atrito entre dentes superiores e inferiores, tanto em condições funcionais como 
parafuncionais, por exemplo, mastigação e bruxismo respectivamente. A erosão é causada por 
processos químicos sem envolvimento bacteriano. Já a abrasão acontece através de forças 
mecânicas que não estão associadas a oclusão e, portanto, diverge da abfração, pois esta 
ocorre devido a forças oclusais excêntricas e se limita a região cervical do dente. A busca por 
atividades físicas está cada vez mais acentuada, onde na tentativa de se obter um melhor 
rendimento e otimização dos resultados durante a prática dessas atividades, muitas pessoas 
procuram alternativas. Dentre elas, surgem as bebidas energéticas e as isotônicas, que em sua 
maioria apresenta fatores que contribuem no efeito erosivo aos tecidos duros dos dentes, 
principalmente quando consumidas de forma excessiva e prolongada. A presença de erosão 
dentária pode ainda predispor o indivíduo a realizar quadros de atrição grave. Uma das causas 
para o desenvolvimento da atrição é o apertamento dentário associado a prática de alguns 
exercícios físicos, como aqueles que envolvem forças musculares de contração. Este estudo 
tem por objetivo analisar a prevalência de alterações dentárias de desgaste em praticantes de 
exercícios físicos de musculação em academias do município de Caicó/RN, bem como a 
percepção dos mesmos sobre essas patologias. Assim, espera-se contribuir com novas 
informações para o tratamento e prevenção das alterações dentárias de desgaste, novas 
visões para o cirurgião-dentista a respeito da incidência dessas manifestações nos elementos 
dentários relacionada à prática de exercícios físicos anaeróbios, e melhores instruções para os 
educadores físicos de academia no que se refere ao desenvolvimento dessas alterações. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: Os progressos da odontologia e a ênfase dada aos programas de 
prevenção ainda se confrontam com a carência de informação em saúde bucal e de recursos 
financeiros da população. Existem ocupações consideradas de risco para o desenvolvimento de 
problemas de saúde, sendo os caminhoneiros um exemplo de grupo de risco. Os 
caminhoneiros de estrada representam um grupo social de grande relevância na economia do 
Brasil, mas existem poucas ações voltadas para estes trabalhadores. OBJETIVO: Verificar o 
perfil de saúde bucal dos caminhoneiros no município de Caicó, Rio Grande do Norte. 
METODOLOGIA: Estudo transversal, exploratório e descritivo com caminhoneiros em Caicó- 
RN. O estudo será desenvolvido nos principais postos de combustíveis de Caicó-RN que servem 
de parada dos caminhoneiros durante sua jornada de trabalho. Serão aplicados questionários 
e realizado exame clínico extra e intra-oral. No questionário serão abordados os seguintes 
aspectos: utilização de serviços odontológicos, condições socioeconômicas e demográficas, 
autopercepção sobre saúde bucal, dieta cariogência, higiene oral, hábitos de vida, rotina de 
trabalho e fatores associados às lesões orais. Será realizado ainda exame clínico para aferição 
de cárie, condição periodontal e edentulismo, além de idenficação de lesões orais. O teste do 
Qui-quadrado será usado na associação entre as variáveis independentes qualitativas e a 
presença de doenças bucais ou condições relativas a doenças bucais (cárie, condição 
periodontal, edentulismo, presença de lesões orais, tipo de lesão). Será realizada estatística 
descritiva e inferencial dos dados. As variáveis independentes com associação significativa no 
teste do qui-quadrado serão utilizadas na análise múltipla a partir da Regressão de Poisson 
com variância robusta. Para tabulação e análise dos dados será utilizado o programa estatístico 
SPSS 20.0, sendo considerado um nível de significância de 5%. RESULTADOS ESPERADOS: 
Conhecer o perfil de saúde bucal dos caminhoneiros, identificar fatores associados às doenças 
e auxiliar na prevenção. Além disso, será possível melhorar prognóstico dos agravos já 
existentes. A pesquisa fornecerá subsídios para elaborar estratégias de ação para esse grupo 
de trabalhadores, tendo em vista a escassez de informações sobre saúde bucal nesses 
indivíduos. 
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Resumo: Para o tratamento de algumas afecções comuns, muitas plantas são utilizadas no 
Brasil na forma de extrato bruto, infusões ou emplastos. Dessa forma, o objetivo desse estudo 
será investigar o conhecimento popular a respeito do uso de plantas medicinais em saúde 
bucal pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) No município de Caicó. Para isso, serão 
entrevistados 459 usuários atendidos por todas as equipes de saúde bucal do município de 
Caicó/RN e coletadas informações sobre condições socioeconômicas e culturais, estado de 
saúde geral, modo de aquisição de conhecimento sobre plantas medicinais, utilização de 
plantas (indicação, finalidade, modo de preparo, partes das plantas usadas, relato da prática 
de utilizar plantas medicinais aos cirurgiões-dentistas, associações com medicamentos 
sintéticos e/ou com outras plantas, período de tratamento e avaliação da eficácia do 
tratamento). Para verificar associação entre as variáveis independentes qualitativas (condições 
de moradia, ocupação, comorbidades e fonte de informação) e o uso de plantas em saúde 
bucal será utilizado o teste do Qui-quadrado. Para a análise entre as variáveis independentes 
quantitativas (anos de estudo, idade e renda) e a variável dependente será utilizado o teste t 
de Student. A tabulação e análise estatística dos dados será realizada com o SPSS 20.0, sendo 
considerado um nível de significância de 5%. 
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Resumo: A violência doméstica representa toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar 
físico e/ou psicológico de uma pessoa, podendo ser cometida dentro ou fora do lar por 
qualquer um que esteja em relação de poder com a pessoa agredida. Os maus-tratos atingem 
uma população que não possui condições de se defender, em sua maioria crianças, mulheres e 
idosos. O cirurgião-dentista é o profissional que possui maior contato com pacientes vítimas de 
violência doméstica, haja vista que 50% das lesões envolvem as regiões de cabeça e pescoço. A 
contusão, laceração facial, lesão dental e as fraturas mandibulares são os tipos de traumas 
mais relatados. Nesse contexto, é papel dos cirurgiõesdentistas e sua responsabilidade ético-
legal denunciar às autoridades competentes os casos de violência e tratar as lesões. Todavia, o 
presente estudo tem por objetivo verificar o conhecimento e a conduta dos cirurgiões-
dentistas dos sistemas públicos de saúde e do sistema privado sobre a violência doméstica, no 
município de Caicó (RN - Brasil). Para tanto, será desenvolvido um estudo do tipo cross-
seccional de abordagem exploratória. A população e amostra do estudo contará com o 
universo de cirurgiões-dentistas que atuam no município de Caicó-RN (rede pública e privada), 
totalizando 64 profissionais. A partir dos dados obtidos será realizada análise descritiva das 
variáveis do estudo. Em seguida, o teste do Qui Quadrado de Pearson será aplicado para a 
associação de cada desfecho com as variáveis independentes e obtenção das Razões de 
Prevalência e obtenção das Razões de Prevalência (RP) e seus respectivos Intervalos de 
Confiança. A análise considerará um nível de significância de 5%. Nesse contexto, esperase 
contribuir no fornecimento de novas informações à literatura científica e aos cirurgiões-
dentistas, e auxiliar no esclarecimento e aprimoramento da conduta ético-legal dos 
profissionais da Odontologia frente à violência doméstica. 
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Resumo: Atualmente as empresas, nos diversos setores do mercado, necessitam de serviços 
relacionados a área de tecnologia de informação dentro do seu modelo de negócios. Por 
exemplo, a utilização de sistemas informatizados, serviços de internet, controle de acesso, 
serviços inerentes a comunicação de dados, etc são encontradas em qualquer empresa em seu 
cotidiano. Portanto, no processo de evolução de qualquer empresa, o setor de tecnologia de 
informação necessita evoluir constantemente e um dos componentes que necessitam de 
atualizações frequentes é a infraestrutura de rede. A infraestrutura de rede deve acompanhar 
a demanda da empresa em função do seu crescimento. Neste sentido, este projeto aborda a 
análise da infraestrutura de redes e serviços da empresa do ramo de supermercados BOM DIA. 
A referida empresa tem a necessidade de planejamento de sua infraestrutura e serviços de 
redes para o futuro. Sendo assim, neste projeto de pesquisa, pretende-se avaliar, diagnosticar 
e propor melhorias ligadas ao desempenho da infraestrutura e serviços de redes que a rede de 
supermercado necessita. Dentre os serviços de redes utilizados, podem-se destacar, a 
virtualização de serviços, comunicação segura entre as filiais e a matriz, organização dos 
endereços, servidores, velocidade de transmissão, etc. Para viabilizar a análise da 
infraestrutura sem causar inconvenientes ao funcionamento da empresa, será necessário 
utilizar uma ferramenta de emulação de um ambiente virtual de rede chamado Eve-NG. Esta 
precaução torna-se necessária, pois mudanças realizadas durante o funcionamento da 
empresa podem  interromper temporariamente algum serviço e trazer prejuízos financeiros e 
administrativos ao supermercado. Durante o projeto, a análise irá abranger aspectos ligados 
aos serviços de redes, softwares, equipamentos, ferramentas, segurança, etc. Como resultado 
esperado, pretende-se entregar este ambiente virtualizado ao setor de Tecnologia da 
informação da empresa, informando a configuração, modelagem e demais informações a 
respeito da nova proposta de Infraestrutura. 
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Projeto: Desempenho e Eficiência Energética de Aplicações Distribuídas Em Clusters 
Computacionais de Baixíssimo Consumo 
 
Coordenador(a): Sebastião Emidio Alves Filho 
 
ID do Projeto: 1602 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ed Carlos Pessoa da Silva 
 
Resumo: Um dos objetivos da chamada Computação Verde é maximizar a eficiência energética 
das aplicações. Isto significa conseguir uma boa relação entre o desempenho na execução e o 
total de energia consumida para obtê-lo. Várias técnicas são utilizadas para este fim e uma que 
tem obtido sucesso é alterar a infraestrutura computacional. Substitui-se equipamentos 
tradicionais com hardware baseado em x86 por outros com arquitetura ARM que requerem 
muito menos energia elétrica para seu funcionamento, contudo com um desempenho menor. 
Trabalhos da literatura mostram que a eficiência neste tipo de hardware varia de acordo com a 
aplicação. Entretanto, eles geralmente são superficiais quando se trata dos motivos que 
levaram a um baixo desempenho ou para apontar soluções que atenuem o problema. Este 
projeto propõe um estudo mais aprofundado sobre o desempenho e eficiência energética de 
aplicações distribuídas que rodam sobre uma infraestrutura computacional composta por 
dispositivos de baixíssimo consumo de energia elétrica. Para isso pretende-se identificar os 
potenciais gargalos para diferentes tipos de aplicações em relação a entrada e saída, 
processamento, memória e uso da rede, buscando criar estratégias que evitem ou atenuem os 
problemas causados pelas limitações do hardware. Serão realizados experimentos com 
equipamentos de arquiteturas x86, ARM sem modificações e ARM com alguma estratégia de 
mitigação de gargalos para verificar a eficiência energética em situações variando de 
subutilização até sobrecarga de demanda. Ao final, espera-se obter um quadro comparativo 
que indique aplicações e estratégias que resultem em datacenters mais verdes. 
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Projeto: Desenvolvimento de Técnicas Meta-heurísticas Para A Reparação da Malha Viária 
Após Desastres de Grandes Proporções. 
 
Coordenador(a): Dario José Aloise 
 
ID do Projeto: 1697 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Endersson Danilo da Silva Tavares 
 
Resumo: No decorrer de um desastre de grandes proporções, como um grande terremoto, as 
ruas podem ser  bloqueadas por escombros e a população tende a se juntar e buscar refúgio 
em acampamentos em certar áreas da cidade. A acessibilidade da rede viária se torna uma 
questão importante para a logística das equipes de socorro que precisam fornecer 
suprimentos e alívio aos feridos, principalmente nas primeiras horas após o terremoto, onde a 
prioridade é utilizar máquinas (caminhões, tratores, escavadeiras, etc) para acessar eventuais 
zonas das cidades que estejam completamente isoladas, permitindo que as equipes de socorro 
possam fornecer suprimentos para os desabrigados. Uma vez que não existam mais zonas 
isoladas, é preciso decidir uma programação de trabalho para recuperar as demais vias que 
não estejam transitáveis, como uma forma de melhorar a acessibilidade dentro da cidade 
como um todo. Um grande problema é que decidir qual a programação de trabalho ótima é 
NP-Difícil, o que dificulta a aplicação de métodos exatos para casos reais. Por este motivo, este 
projeto visa estudar técnicas existentes e propor novas soluções para o problema de 
recuperação de vias após grandes desastres através de métodos heurísticos. 
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Projeto: Desenvolvimento de Um Dispositivo Eletrônico Gerenciado Por Arduino Para 
Exposição de Conteúdos Acadêmicos Em 3d Para A Área da Saúde Utilizando Android 
 
Coordenador(a): Cicilia Raquel Maia Leite 
 
ID do Projeto: 1435 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Thiago Alef Almeida e Sousa 
✓ Exlley Clemente dos Santos 

 
Resumo: A utilização de recursos tecnológicos na área acadêmica proporciona uma forma de 
impulsionar o processo de ensino e aprendizagem do aluno, estimulando-o a entender melhor 
conteúdos da área da saúde, como também a buscar conhecimento aprofundado sobre os 
assuntos. Pensando nisto, o intuito desse trabalho é desenvolver um protótipo com Arduino 
que apresente estruturas em 3D de imagens utilizando a POV (persistence of vision) com a 
plataforma Android. A ideia é expor graficamente imagens de tal modo que cause aos 
expectadores a nítida impressão de que o conteúdo exibido está exposto em pleno ar, 
prendendo a atenção dos mesmos e proporcionando dinamicidade e interatividade ao aluno e 
professor. O conteúdo exibido pode ser personalizado por meio de um Smartphone com 
sistema operacional Android, onde no mesmo é montada a estrutura que deseja ser exibida no 
Propeller Display. 
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Projeto: Desenvolvimento de Um Sistema de Visão Computacional Para A Detecção e 
Reconhecimento de Produtos Para Uma Rede de Supermercados. 
 
Coordenador(a): Anderson Abner de Santana Souza 
 
ID do Projeto: 1717 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Natal 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Dentro do ramo empresarial, a inovação tecnológica possibilita o aumento na 
produção e nos serviços prestados por uma empresa. A automação, como parte inerente da 
inovação, pode trazer uma redução de custos, aumento na satisfação dos clientes e 
consequentemente maiores margens de lucros. Neste sentido, um dos serviços que podem ser 
automatizados é o autoatendimento para o cliente. Por exemplo, em instituições bancárias, 
empresas de créditos, lojas de departamento, etc., já oferecem este tipo de serviço, visando 
um serviço mais rápido, de qualidade e de baixo custo para seu cliente. No ramo de 
supermercados, a possibilidade de realizar o autoatendimento para a realização de compras 
pode trazer uma sensação de modernidade a empresa como também, possibilita ao cliente 
mais agilidade na hora da realização de suas compras. Existem soluções prontas no mercado, 
que permitem o autoatendimento, reconhecimento de produtos, pagamento, etc. No entanto, 
estas soluções têm um valor elevado e isso se torna um entrave na aquisição desta tecnologia. 
Visando permitir que este tipo de tecnologia esteja no dia-a-dia da população, faz-se 
necessário realizar um investimento alto para os padrões da maioria das empresas. No 
entanto, através da área de visão computacional, que oferece mecanismos para o 
desenvolvimentos de soluções frente às existentes no mercado, existem, atualmente, 
alternativas de baixo custo, através de soluções desenvolvidas com tecnologias open source e 
com materiais de baixo custo. Desta forma, os empresários podem investir valores mais 
próximos a sua realidade, permitindo maiores margens de lucros e melhora nos seus serviços e 
investindo em pesquisa computacional. 
Neste sentido, pretende-se desenvolver uma solução computacional, através da 
implementação do módulo de software para detecção e reconhecimento de produtos de 
supermercado. Este módulo representa a fase inicial de outros que integram o 
desenvolvimento de um protótipo de baixo de custo composto por uma esteira, equipada com 
câmeras e este módulo de detecção e reconhecimento de produtos. Esta solução tem como 
objetivo agilizar a contabilização dos produtos, permitindo ao cliente realizar o 
autoatendimento sem necessidade de digitar quantidade, descrição do produto ou mesmo ler 
códigos de barras. Desta forma, esta solução computacional poderá ser integrada tanto em 
caixas convencionais, quanto para o autoatendimento. 
Para desenvolver este módulo será necessário desenvolver um software de detecção e 
reconhecimento de objetos que possa reconhecê-los quanto ao respectivo produto e a 
quantidade de itens da compra. A entrada destes produtos no sistema, deve ser detectada via 
imagens capturadas por câmeras e devem ser reconhecidas independente de sua posição na 
superfície de contado (esteira). Para o desenvolvimento deste software será necessário utilizar 
a biblioteca OpenCV, e demais bibliotecas e algoritmos relacionados a detecção e 
reconhecimentos de objetos. 
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Como resultado, espera-se integrar este módulo de reconhecimento ao software comercial a 
ser adotado pela empresa. 
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Projeto: Desenvolvimento de Uma Meta-heurística Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias 
Viciadas Para O Problema de Localização de Hubs e Roteamento de Demandas Com Alocação 
Múltipla. 
 
Coordenador(a): Dario José Aloise 
 
ID do Projeto: 1702 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Davi Oliveira Rebouças 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa busca estudar modelos do problema de localização de hubs 
e roteamento de demandas com alocação múltipla e desenvolver uma meta-heurística 
Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Viciadas (BRKGA - Biased Random-Key Genetic 
Algorithm) para resolução do problema. Embora vários estudos envolvendo o problema em 
questão seja abordado na literatura, a abordagem do problema com alocação múltipla ainda é 
pouca explorada. 
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Projeto: Detecção do Anti-padrão: Duplicated Group Of Users (dgu). 
 
Coordenador(a): Henrique Jorge Amorim Holanda 
 
ID do Projeto: 1379 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A pesquisa proposta no presente projeto fundamenta-se na ideia de implementar a 
detecção do anti-padrão Duplicated Group of Users (DGU). O tema proposto é relativamente 
novo, pois, apesar de existir vasto material bibliográfico sobre SBS´s orquestrados com o 
BPEL4People e especificação e detecção de anti-padrões, publicações que abordem as duas 
problemáticas conjuntamente são raros. Assim, a pesquisa aqui proposta explorará o know-
row relativo à especificação de SBS´s orquestrados com o BPEL4People e a detecção de anti-
padrões, existente na equipe de pesquisa científica, a fim de superar os desafios inerentes à 
complexidade computacional próprias de problemas deste tipo. 
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Projeto: Equipamento Médico Assistencial Para Auxiliar O Processo de Ingestão e Deglutição 
de Alimentos 
 
Coordenador(a): Cicilia Raquel Maia Leite 
 
ID do Projeto: 1417 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Marcos Vinícios Pereira Diógenes 
 
Resumo: O cenário atual relacionado ao sistema de saúde do brasileiro apresenta uma série de 
dificuldades relacionadas ao seu funcionamento, necessitando assim, de algumas reformas 
para melhorar o acesso ao cuidado com a saúde da população. Para sanar as dificuldades 
encontradas, a utilização dos recursos tecnológicos pode ser apresentada como uma proposta 
de minimização da complexidade presente em atividades corriqueiras. Com a inserção da 
tecnologia na área da saúde, a comunicação entre pacientes e médicos em tempo real pode 
melhorar a qualidade de atenção de ambas as partes e possibilitar ao paciente cuidados 
abrangentes. Tendo em vista a melhoria no processo de acompanhamento de doenças 
relacionadas a dificuldade de deglutição, a presente proposta pretende realizar a validação de 
um Equipamento Médico Assistencial desenvolvido com o objetivo de auxiliar os profissionais 
de saúde nesse contexto. Para isso, serão realizados diversos testes em ambiente real em 
pacientes com alguma dificuldade no processo de ingestão de alimentos. Uma vez validado, o 
Equipamento Médico Assistencial poderá contribuir para redução das dificuldades 
encontradas no monitoramento remonto de paciente com dificuldades de ingestão de 
alimentos. 
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Projeto: Implementação de Um Cluster Computacional Para As Atividades de Pesquisa do 
Departamento de Informática 
 
Coordenador(a): Rommel Wladimir de Lima 
 
ID do Projeto: 1659 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Yakmuri Cosme da Silva 
 
Resumo: Existe uma tendência no aumento da necessidade de poder computacional para as 
aplicações. Embora os computadores pessoais tenha cada vez mais capacidade de 
processamento, esse aumento de capacidade individual dos processadores não acompanham 
a demanda cada vez maior por capacidade de processamento. Dessa forma, essa necessidade 
só é suprida através de Clusters Computacionais. Essa demanda por processamento também é 
observada no meio acadêmico, onde as pesquisas nas mais diversas áreas necessitam cada vez 
mais de processamento. Nesse sentido, o objetivo desse projeto é identificar e implementar 
um Cluster Computacional que atenda os diferentes tipos de demanda por processamento do 
Departamento de Informática da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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Projeto: Introdução À Programação de Robôs – Um Desafio Para O Ensino Médio da Escola 
Pública. 
 
Coordenador(a): Francisco Chagas de Lima Júnior 
 
ID do Projeto: 1661 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Michelle Juliane Siqueira Gomes 
 
Resumo: Atualmente o uso de robótica no contexto educacional tem contribuído para 
mudanças significativas na forma de aprendizagem influenciando as mais diversas áreas do 
conhecimento. Neste tipo de abordagem educacional o conhecimento não se encontra pronto 
e acabado, mas os agentes no processo de ensino-aprendizagem têm a condição de participar 
da elaboração do conhecimento, de forma que os alunos planejam, projetam, criam, executam 
e testam tarefas as quais em outro contexto teriam uma abordagem passiva e puramente 
teórica. Como a robótica permite a aplicação prática de conceitos teóricos, seu uso no 
contexto educacional do ensino médio permite que os alunos desenvolvam hipóteses e 
cheguem a conclusões através da correlação entre os conteúdos estudados. Outro fator 
importante relativo ao uso de robótica no ensino médio é a possibilidade de aproximar o 
estudante de conceitos e fundamentos técnicos e científicos presentes em quase todo aparato 
tecnológico que o rodeia, permitindo o aprofundamento da compreensão de como as coisas 
de fato funcionam. Neste contexto, este projeto apresenta uma proposta que tem como 
propósito minimizar a distância existente entre os conteúdos ministrados no ensino médio nas 
escolas públicas (por exemplo, em disciplinas com Física, Matemática) e o conhecimento 
relativa à estrutura básica de um robô, considerando aspectos como: programação de tarefas, 
controle de motores, funcionamento de sensores e demais dispositivos, inerentes ao 
funcionamento físico e lógico da máquina, com ênfase especial na programação básica da 
plataforma robótica móvel X80. As atividades de pesquisa do projeto serão desenvolvidas no 
âmbito do Laboratório de Otimização e Inteligência Artificial – LOIA, da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte em parceria com a Escola Estadual Prof. José de Freitas Nobre, sediada 
na cidade de Mossoró-RN. 
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Projeto: Mig-sim: Um Minerador Grafo-semântico de Imagens de Sensoriamento Remoto 
 
Coordenador(a): Marcelino Pereira dos Santos Silva 
 
ID do Projeto: 1531 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mateus Mendes Ramalho 
 
Resumo: Com o crescimento dos repositórios de dados, cresce também a complexidade para 
analisar e extrair informações estratégicas destes repositórios. Muitas aplicações requerem a 
descoberta de padrões mais complexos que os padrões convencionais como, por exemplo, o 
domínio de imagens. A disponibilidade de grandes arquivos de imagens de sensoriamento 
remoto demanda técnicas avançadas de exploração destes dados, uma vez que bancos de 
dados de sensoriamento remoto constituem-se numa coleção de fotos da paisagem, que 
fornecem uma oportunidade única de compreender como, quando e onde mudanças 
ocorreram em nosso mundo. Este projeto propõe a utilização de um relevante formalismo 
matemático-computacional para representar objetos e seus relacionamentos em imagens de 
sensoriamento remoto com o intuito de realizar a busca inteligente de padrões em grafos 
utilizando ontologias. Neste contexto, pretende-se desenvolver uma plataforma (MiG-SIm) 
para a extração de informações estratégicas a partir de imagens de sensoriamento remoto 
através da mineração de grafos ancorada em recursos semânticos. 
 
 

121



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Otimização de Fluxo do Tráfego Urbano: Estudo e Aplicação No Centro da Cidade de 
Mossoró. 
 
Coordenador(a): Carlos Heitor Pereira Liberalino 
 
ID do Projeto: 1567 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O presente trabalho de pesquisa apresenta abordagens sobre problemas de trânsito 
urbano em redes viárias, especificamente o “problema de projeto de rede” (NDP – Network 
Design Problem), adotando métodos para minimizar os custos de sua aplicação prática. O NDP 
consiste em encontrar um projeto, dentro vários projetos, de modificações da infraestrutura 
de uma rede viária que promova uma melhoria do seu fluxo total. O estudo do problema de 
projeto de rede vem ganhando notoriedade devido a sua aplicabilidade em casos reais com 
baixo custo (Duarte, 2012). Além disto, existem benefícios ganhos com a redução do nível de 
congestionamento, dos acidentes de trânsito, e dos poluentes libertados no meio ambiente 
através dos transportes veiculares. Neste contexto, este trabalho tem o objetivo realizar um 
estudo sobre o fluxo de trânsito no centro da cidade de Mossoró- RN, analisando a sua 
complexidade, no intuito de conceber um sistema que otimize este fluxo. Várias abordagens e 
métodos utilizados na literatura são primordiais para o desenvolvimento deste projeto, visto 
que será desenvolvido técnicas e/ou aprimorando das técnicas existentes para resolver o 
problema de projeto de rede. O artefato a ser desenvolvido servirá como base para trabalhos 
futuros de pesquisadores que se interessarem a resolver o problema supracitado. 
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Projeto: Otimização de Roteamento de Veículos Para Coleta de Lixo de Descarte Irregular Em 
Área Pública – Uma Abordagem Utilizando Georreferenciamento e Técnicas de Otimização 
Combinatória. 
 
Coordenador(a): Francisco Chagas de Lima Júnior 
 
ID do Projeto: 1658 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Sebastião Mateus Marques de Menezes 
 
Resumo: O crescimento populacional aliando ao avanço do consumo nas cidades brasileiras de 
médio e grande porte tem como consequência o aumento da produção de lixo. Em virtude da 
produção demasiada de lixo (principalmente resíduos sólidos) em áreas urbanas surge o 
problema relativo à existência de locais adequados para o descarte destes resíduos. Apesar do 
investimento público em política de coleta seletiva, tratamento apropriado de resíduos 
sólidos, coleta regular de lixo domiciliar, e criação de aterros sanitários, é comum em cidades 
desenvolvidas a existência de locais de descarte irregular (locais sujos) em canteiros, ruas 
desertas, terrenos baldios e/ou prédios abandonados. Este tipo de descarte irregular é fruto da 
falta de educação e consciência ambiental da população e pode causar situações de crise, por 
exemplo, na saúde pública causando doenças como verminoses, tétano, febre tifoide, dentre 
outras. Além da questão relativa à saúde os “locais sujos” podem também causar transtornos 
ambientais como poluição do ar (devido ao mal cheiro ou queimadas de lixo), enchentes (por 
entupimento de esgotos ou assoreamento de rios), contaminação de mananciais e/ou lençol 
freático, etc. Posta a questão da falta de educação da população é notável também o fato de 
tais locais de descarte serem ignorados pelo processo de coleta regular de lixo. Praticamente 
metade dos recursos investidos pelos municípios em serviços de limpeza pública são gastos 
exclusivamente à coleta e no transporte dos resíduos produzidos, desta forma, um esforço 
empregado na otimização de coleta e transporte de lixo, mesmo nestas situações de “locais 
sujos” implicará não só na melhoria da qualidade de vida da população, mas em considerável 
economia de recursos públicos. Neste contexto, este projeto apresenta uma proposta de 
modelo de otimização para o problema de roteamento de coleta de lixo de descarte irregular 
em área pública. Tecnicamente o projeto realizará o processo de grupamento dos pontos de 
coleta (clusterização) pela técnica das p-medianas e caracterizará o roteamento como o 
problema do Carteiro Chinês. Será desenvolvido um protótipo computacional utilizando dados 
georreferenciados, e a implementação algoritmo em grafos com o propósito de auxiliar a 
tomada de decisão no planejamento estratégico do roteamento da coleta de lixo nos locais de 
demanda. Para validação do método será realizado um estudo de caso utilizando como 
contexto de experimentação dados da cidade de Mossoró/RN. 
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Projeto: Sistema de Monitoramento de Pessoas Idosas Por Meio de Sensores, Utilizando 
Internet das Coisas. 
 
Coordenador(a): Carla Katarina de Monteiro Marques 
 
ID do Projeto: 1461 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Uma das principais necessidades de pessoas idosas é possuir um estilo de vida 
independente. Mas na velhice, as pessoas se tornam propensas a diferentes acidentes, como: 
quedas, queimaduras, choques, entre outros, ou ainda esquecimento ao realizar determinadas 
atividades, como por exemplo, tomar medicamentos, desligar aparelhos eletrônicos após 
utilizá-los, desligar torneiras, entre outras tarefas. Muitas pesquisas estão sendo realizadas nos 
últimos tempos, a fim de desenvolver um sistema para monitorar as atividades de uma pessoa 
idosa que vive sozinha para que a ajuda possa ser fornecida antes que aconteça um problema 
maior. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de 
monitoramento e reconhecimento de queda de pessoas idosas em ambientes, fazendo uso de 
sensores, e utilizando a tecnologia Internet das Coisas, para receber e transmitir sinais de 
alertas a parentes e/ou médicos. 
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Projeto: Sistema Inteligente Para Avaliação e Monitoramento de Pacientes Baseado Nos 
Hábitos e Fatores de Risco da Saúde 
 
Coordenador(a): Marcelino Pereira dos Santos Silva 
 
ID do Projeto: 1693 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Mesmo com o avanço da medicina, seres humanos ainda são vítimas fatais de 
diversos eventos repentinos relacionados a patologias. Óbito por morte natural é algo 
inevitável e pode ocorrer com qualquer pessoa, e em qualquer idade. Além disso, novas 
doenças estão surgindo, demandando da medicina constante trabalho de pesquisa para 
encontrar soluções de combate a enfermidades. O Acidente Vascular Cerebral (AVC), por 
exemplo, está entre as que mais matam no mundo ao lado do câncer e das doenças do 
coração. Sua ocorrência, que pode acontecer de forma súbita e sem que sinais explícitos sejam 
identificados pela vítima, vitimam milhões de pessoas anualmente por todo o globo. A 
Association Stroke Internacional (ASI), organização voltada à prevenção, pesquisa e orientação 
sobre o AVC, listou diversos fatores de risco relacionados ao AVC. Dentre eles destacam-se: 
hipertensão, sedentarismo, diabetes, tabagismo, má alimentação, colesterol, obesidade, 
doenças cardíacas, álcool em excesso. Além desses, outros fatores como idade, sexo e raça 
classificam as pessoas na zona de risco do AVC. Com base nesses fatos, este trabalho tem 
como objetivo desenvolver um sistema integrado entre aplicação móvel e web, que utilize um 
sistema inteligente para o monitoramento de pessoas, visando assim auxiliar na diminuição de 
óbitos decorrentes de doenças desse tipo. Por meio da análise da rotina do usuário, o sistema 
poderá emitir informações periódicas a equipes médicas especializadas, fornecer dicas e 
alertas de prevenção, além de poder mensurar e classificar a qualidade de vida e estado de 
saúde do usuário baseados nos dados do cotidiano coletados por meio da interação entre 
usuário e smartphone. 
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Projeto: Sistema Web Integrado Para Proporcionar Suporte À Pesquisas Em Doenças 
Neurológicas 
 
Coordenador(a): Wilfredo Blanco Figuerola 
 
ID do Projeto: 1465 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Paulo Henrique Lopes Carlos 
 
Resumo: O número de casos de doenças neurológicas e autoimunes está cada vez maior, em 
contrapartida, sistemas que estudam esses dados são escassos. Além disso, são raros os casos 
em que médicos e/ou pesquisadores da área que fazem uso de algum meio digital para 
analisar a grande quantidade de dados gerados nas pesquisas dessas doenças. Estes dados, 
maiormente provindos de diferentes fontes (clínica, genética, eletrofisiológica entre outros), 
são tratados de forma individual sem analisar qualquer ncorrelação entre eles. Tendo isso em 
mente, este projeto visa desenvolver um sistema computacional online integrado a um banco 
de dados relacional e não relacional para dar suporte à pesquisas de doenças neurológicas e 
autoimunes de modo a facilitar o gerenciamento de dados clínicos, bioquímicos e 
experimentais. A importância da construção deste sistema para web está baseada em 3 itens: 
(1) a criação de uma interfase capaz de gerenciar facilmente os dados, (2) o desenvolvimento 
de uma ferramenta inovadora para integrar e vincular os dados clínicos, genéticos e 
eletrofisiológicos (3) a capacidade de explorar preliminarmente os dados (principalmente os 
eletrofisiológicos e genéticos); sendo que este último item, fornecerá um suporte inicial para o 
futuro analise, diagnóstico e prognóstico destas doenças. 
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Projeto: Sos Dashboard: Sistema de Gestão e Atendimento de Ocorrências de Socorro 
 
Coordenador(a): Cicilia Raquel Maia Leite 
 
ID do Projeto: 1416 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
Campus: Central 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Marcos Vinícios Pereira Diógenes 
✓ Andre Luiz L. Queiroz 

 
Resumo: Nessa última década as tecnologias invadiram a nossa vida, modificando a forma de 
nos comunicar, relacionar, produzir, consumir e informar, isso é perceptível no mundo do 
trabalho, no consumo e nos hábitos da população. Esse impacto da digitalização foi 
especialmente profundo e já não se sabe mais viver sem a tecnologia. Diante de tantos 
avanços da tecnológicos, a saúde é uma das áreas que obtém benefícios através sensores, 
atuadores, equipamentos, instrumentos, softwares e hardwares voltados ao auxílio, 
prevenção, promoção a saúde e qualidade de vida do indivíduo. Conforme a literatura a 
superlotação dos Serviços de Emergência Hospitalar (SEH), é uma problemática que assola 
saúde no que diz respeito ao atendimento humanizado de paciente no âmbito das urgências, 
fato que agrava-se devido ao elevado índice acidentes e violência. Com isso, destaca-se o baixo 
desempenho do sistema de saúde como um todo, enfatizando principalmente a baixa 
qualidade assistencial e o atraso no diagnóstico e tratamento. Diante disso, o objetivo desse 
trabalho é o desenvolvimento de um sistema denominado SOS Dashboard, que terá a 
finalidade de auxiliar a equipe de regulação no processo de atendimentos de ocorrências de 
urgência e emergência de maneira eficiente. O sistema SOS Dashboard utilizará técnicas de 
Ehealth, M-Health, sensibilidade ao contexto, e técnicas de inteligência para processamento 
de informações e tomada de decisão, possibilitando agilizar o processo de regulação no 
contexto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU). 
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Projeto: Suporte À Definição Dinâmica de Propriedades Lógicas Temporais Lineares e de 
Políticas de Reconfiguração Em Um Middleware Adaptativo 
 
Coordenador(a): André Gustavo Pereira da Silva 
 
ID do Projeto: 1706 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
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Campus: Natal 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ William Arcanjo Mendes de Morais 
 
Resumo: O principal papel de um middleware é simplificar o desenvolvimento de aplicações 
distribuídas, abstraindo requisitos não-funcionais característicos do ambiente distribuído. 
Atualmente, o projeto, manutenção e implementação de sistemas de middleware estão ainda 
mais complexos devido o surgimento de novos domínios de aplicações e novos requisitos. Em 
ambientes altamente dinâmicos, por exemplo, é desejável que um sistema de middleware seja 
concebido de forma a ter a capacidade de se auto-adaptar a mudanças no seu ambiente 
operacional em tempo de execução, ou seja, alterar automaticamente seu comportamento 
através da manipulação dos seus parâmetros e/ou artefatos. Diversas técnicas já foram 
propostas para suportar o desenvolvimento de sistemas de middleware auto-adaptativos. A 
mineração de processos, apesar de ser uma forma eficaz de analisar aspectos operacionais de 
software, ainda não vem sendo muito explorada na análise dinâmica desses sistemas. Baseada 
em logs de eventos gerados durante a execução de um sistema, a mineração de processos 
permite verificar, por exemplo, propriedades relacionadas ao desempenho e a conformidade 
entre o modelo do sistema e o seu comportamento registrado no log. Uma abordagem 
utilizada para realizar essas verificações é a definição de propriedades lógicas temporais 
lineares, que analisam a ordem e presença de atividades. Desta forma, é possível verificar, no 
log de eventos, se uma propriedade temporal lógica é satisfeita. Baseado nessa verificação, o 
middleware pode decidir que uma adaptação deve ser executada. No projeto PIBIC 2017/2018, 
propusemos que um aluno de iniciação científica implementasse um protótipo de middleware 
adaptativo que explorasse o uso de mineração de processos para analisar o comportamento 
do middleware em tempo de execução através de propriedades lógicas temporais. Baseadas 
nessa verificação, políticas de reconfiguração poderiam ser executadas. As propriedades 
lógicas temporais e as políticas de configuração foram definidas estaticamente, em tempo de 
desenvolvimento, utilizando casos simplificados, permitindo assim ao aluno um contato inicial 
com essa abordagem. O corrente projeto de iniciação científica propõe a continuidade do 
desenvolvimento deste protótipo, onde agora o aluno deverá permitir que o middleware 
analise propriedades lógicas temporais e políticas de configuração definidas dinamicamente, 
em tempo de execução, através de uma interface gráfica que facilite ao usuário a definição 
dessas propriedades. Também planejamos avaliar o desempenho do middleware em cenários 
mais complexos, com propriedades lógicas temporais mais elaboradas e com uma grande 
quantidade de eventos gerados no decorrer da execução. 
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Projeto: Uso de Inteligência Artificial No Processo de Escolha de Atividades de Robótica 
Educacional 
 
Coordenador(a): Sebastião Emidio Alves Filho 
 
ID do Projeto: 1716 
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Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Ciência da Computação 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Thalia Katiane Sampaio Gurgel 
✓ Yakmuri Cosme da Silva 

 
Resumo: A popularização e o uso de tecnologias educacionais nas escolas têm contribuído 
cada vez mais para uma mudança nos métodos de ensinoaprendizagem proporcionando uma 
forma diferente de aquisição de saberes por parte dos alunos. Dentre essas tecnologias 
destacamos a Robótica Educacional, um campo de pesquisa que relaciona o progresso 
tecnológico e os objetivos educacionais, integrando áreas como psicologia, ciência da 
educação e inteligência artificial. Nesse contexto, cabe ao professor a missão de selecionar as 
melhores atividades para serem aplicadas com os alunos de forma que utilize metodologias 
que atendam aos objetivos educacionais propostos. Esta geralmente é uma tarefa difícil 
devido às inúmeras possibilidades de tarefas a serem executadas com o mesmo propósito. 
Além disso, os conhecimentos e capacidades podem ser fatores limitantes para a programação 
de um determinado robô, assim como o equipamento disponível também pode ser para a sua 
construção. O objetivo do projeto proposto é a utilização de técnicas de inteligência artificial 
para auxiliar no processo de escolha de um subconjunto de atividades de Robótica 
Educacional, cadastradas em um repositório de objetos de aprendizagem, a serem aplicados 
com alunos mediante seu nível de conhecimento, os equipamentos robóticos disponíveis e de 
acordo com os objetivos educacionais desejados pelo professor. Para fazer isso é necessário 
realizar a construção de um repositório de objetos de aprendizagem para prover um acesso 
ininterrupto a uma variedade de recursos, nos quais os metadados presentes em sua 
especificação auxiliem no processo de busca e acesso das atividades desejadas. Ao final, 
espera-se ter uma primeira versão de um sistema de recomendação de aprendizagem para 
Robótica Educacional que usa um método de inteligência artificial para recomendar uma 
sequência de conteúdos no qual sua aprendizagem resulte em um objetivo educacional 
proposto. 
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Projeto: Métodos de Purificação de Sebo Bovino Para Obtenção de Biodiesel 
 
Coordenador(a): Lilia Basílio de Caland 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mikaelly dos Santos Ferreira 
 
Resumo: A cadeia de produção e uso de biodiesel se desenvolveu enormemente em todo o 
mundo e hoje este biocombustível representa uma das principais alternativas aos 
combustíveis derivados do petróleo. Vários estudos já demonstraram a sua compatibilidade 
com o óleo diesel e as especificações evoluíram para garantir a segurança e a satisfação dos 
usuários. Apesar de já ter atingido certo equilíbrio em economias mais fortes como Alemanha, 
Estados Unidos e França, esta cadeia continua a se expandir em economias emergentes como 
o Brasil, onde se consolidou como um projeto de amplo interesse científico, tecnológico, 
político e econômico. Este projeto tem por objetivo desenvolver métodos simples e de baixo 
custo na purificação do sebo bovino e assim, o mesmo possa ser utilizado na obtenção do 
biodiesel. Tais métodos consistem na síntese de materiais clarificantes naturais e adsorventes 
naturais, utilizando areia da praia e resíduos agrícolas, que possa auxiliar na remoção de 
pigmentos e impurezas do sebo animal. Com isso, espera-se um produto de melhor qualidade 
com características físicas e química (cor, teor de umidade, índice de acidez) atendendo os 
limites estabelecidos pela Agencia Nacional de Petróleo (ANP) e que de fato, esse 
biocombustível, seja considerado uma fonte limpa, renovável, viável economicamente e uma 
alternativa de substituição aos combustíveis fósseis. 
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Projeto: Nucleação de Paredes de Domínio Por Interação do Campo Dipolar 
 
Coordenador(a): Ana Lúcia Dantas 
 
ID do Projeto: 1517 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Severino Diogo Rodrigues Dantas 
 
Resumo: A nanotecnologia tem promovido o grande avanço na densidade de gravação 
magnética e lançado cada vez mais novos dispositivos magnéticos no mercado. Essa demanda 
tecnológica tem pautado a pesquisa científica na área de materiais magnéticos 
nanoestruturados. Considerando essas demandas da indústria tem se investigado a 
viabilização da mídia de gravação “racetrack memory”, mídia baseada no aprisionamento de 
paredes de domínio em fitas com defeitos. Nosso projeto contempla uma nova alternativa e 
propõe o estudo teórico, através de técnicas analíticas e/ou numéricas, das fases de equilíbrio 
magnético de paredes de domínio aprisionadas pelo campo dipolar de nanopartículas 
adjacentes a uma fita. O sistema consiste de nanofitas magnéticas longas na vizinhança de 
nanopartículas retangulares. Faremos um estudo das fases magnéticas e formação de paredes 
de domínio na nanofita ferromagnética devido ao campo de fuga das nanopartículas 
retangulares, como função de parâmetros magnéticos e geométricos dos nanoelementos 
envolvidos. O projeto faz parte da programação científica aprovada pelo CNPq como 
pesquisadora do CNPq e contempla a formação de estudantes de graduação em nível de 
iniciação científica. 
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Projeto: Produto Energético Máximo Em Nanopartículas Bi Magnéticas do Tipo Núcleo/casca 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Yslane Stephanie Macedo dos Santos 
 
Resumo: O surgimento da nanotecnologia possibilitou grandes avanços científicos 
principalmente no que concerne a partículas magnéticas com dimensões nanométricas. Dentre 
elas uma tem atraído atenção especial, as nanopartículas bi-magnéticas, constituídas por dois 
materiais magnéticos diferentes, que combinam diferentes propriedades dos materiais que a 
constituem podendo aprimorar consideravelmente as funcionalidades das nanopartículas. Tais 
partículas tem recebido considerável atenção na indústria e na academia devido seu elevado 
potencial em numerosas aplicações, que vão desde a tecnologia de gravação magnética até 
aplicações biomédicas. Nos dias atuais é grande a busca por máquinas elétricas cada vez mais 
eficientes visando reduzir os efeitos ambientais produzidos pela a emissão dos gases 
causadores de efeito estufa. As máquinas elétricas atuais que utilizam ímãs permanentes 
fornecem boa relação peso/potência se comparados a outros tipos de máquinas. Os ímãs 
permanentes utilizados no desenvolvimento de máquinas de alto desempenho são produzidos 
atualmente com metais terras rara que possuem disponibilidade limitada e, 
consequentemente, alto custo de produção, o que pode tornar inviáveis tais máquinas 
elétricas. Um parâmetro chave no desenvolvimento de materiais magnéticos é o produto 
energético máximo (BH)max, ele é que determina se um determinado material é aconselhável 
para a construção de ímã permanente de alto desempenho. Nosso projeto contempla uma 
nova alternativa e propõe o estudo teórico, através de técnicas analíticas e/ou numéricas, das 
fases de equilíbrio magnético de nanopartículas bi-magnéticas com estrutura núcleo/casca. O 
sistema consiste de um núcleo ferromagnético duro acoplado magneticamente com uma casca 
ferromagnética macia. Faremos um estudo do impacto do acoplamento magnético no produto 
energético máximo dessas nanopartículas e investigaremos o surgimento de fases magnéticas 
de equilíbrio, como função de parâmetros magnéticos e geométricos dos materiais envolvidos. 
Do ponto de vista de formação de recursos humanos, iremos promover o estágio de iniciação 
científica a três estudantes na área de magnetismo e materiais nanoestruturados. 
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Projeto: Síntese e Avaliação da Eficiência de Catalisadores Sólidos de Baixo Custo Para 
Produção de Biodiesel 
 
Coordenador(a): Lilia Basílio de Caland 
 
ID do Projeto: 1583 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
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Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Eduarda de Oliveira Cruz 
 
Resumo: Um meio eficaz de valorização de resíduos, pode ser através da preparação de um 
novo catalisador heterogêneo, de baixo custo de resíduos industriais e municipais para a 
síntese do combustível, o biodiesel. Neste projeto, pretende-se desenvolver catalisadores de 
óxidos sólidos derivados economicamente de diferentes resíduos. Os resíduos serão: as 
carapaças de seres marinhos, cascas de ovo e rejeitos industriais de gesso, os quais sua 
composição é rica de carbonato de cálcio (CaCO2), composto precursor para a obtenção dos 
catalisadores.  Tais resíduos serão convertidos em óxidos (CaO), por secagem, calcinação e 
ativação e assim, serão avaliados os seus potencias como catalisadores na produção de 
biodiesel, a partir da transesterificação de matérias-primas oriundas no estado do Rio Grande 
do Norte. O precursores do metal ativo, CaCO2 e Ca(OH)2 do catalisador, serão convertidos 
em CaO ativo, a partir da decomposição térmica dos resíduos em condições otimizadas no 
estudo. Os novos catalisadores obtidos serão caracterizados físico-quimicamente e avaliados 
sua eficiência frente a reação da obtenção do biodiesel. 
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Projeto: Efeitos Devido À Interação de Radiação Terahertz Com Matéria Cristalina 
 
Coordenador(a): Thomas Dumelow 
 
ID do Projeto: 1612 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Gabriel Souza Brilhante de Araújo 
✓ Livia Dantas de Freitas 

 
Resumo: Neste trabalho queremos investigar alguns efeitos associados à interação de radiação 
terahertz com cristais e estruturas feitas de matéria cristalina. Os efeitos serão estudados 
teoricamente além do desenvolvimento de experências para observar tais efeitos no 
laboratório. 
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Projeto: Estudo da Influência do Tamanho do Núcleo Nas Propriedades Físicas de 
Nanopartículas do Tipo Cofe2o4@mnfe2o4 Com Estrutura Núcleo-casca. 
 
Coordenador(a): José Alzamir Pereira da Costa 
 
ID do Projeto: 1525 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Vitória Chris Souza Silva 
 
Resumo: O entendimento das propriedades magnéticas de partículas em escala nanométrica 
vem despertando cada vez mais o interesse na comunidade científica. Nanoparticulas são cada 
vez mais usadas em ferrofluidos, materiais biomédicos, gravação magnética, catálises, etc. As 
propriedades físicas destes materiais são fortemente afetados devido o método de produção e 
tamanho e forma dos grãos que constitui o material, levando assim a mudanças bruscas em 
suas propriedades intrínsecas e interações entre elas [1][2].A contínua e crescente demanda 
por dispositivos que usam tais partículas requerem o desenvolvimento de novos métodos e 
técnicas para a produção e caracterização de materiais nanoestruturados.]. Compostos com 
estrutura spinel (AFe2O4), tem sido extensivamente estudados devido suas propriedades 
magnéticas e aplicações em hypertermia. Dentre os compostos usados para tais tarefas 
podemos destacar a magnetita (Fe3O4), e as ferritas CoFe2O4 e MnFe2O4. O CoFe2O4 e 
MnFe2O4 são classificados como ferrimagnéticos mas possuem diferentes comportamentos 
magnéticos. O MnFe2O4 é classificado como um ‘soft ferrite’ pois a mesma possui um baixo 
valor de campo coercitivo (Hc) e um valor moderedo de magnetização de saturação (Ms). 
Contudo, o CoFe2O4 apresenta valores moderados de (Hc) e (Ms) o que a faz ser classificada 
como um ‘hard ferrite’ [3][4][5][6]. Através de uma abordagem experimental (síntese e 
caracterizações), pretendemos estudar as propriedades estruturais e magnéticas de 
nanacompósitos com estrutura do tipo núcleo-casca, bem como a influência do tamanho do 
núcleo sobre a propriedades físicas destes compostos. A síntese destes materiais é feita a 
partir do método aquoso, co-precipitação [7]. Os materiais primários envolvidos serão do tipo 
CoFe2O4 e MnFe2O4. Para o andamento do projeto, temos as seguintes etapas de estudo: 
Síntese, caracterização estrutural e de fase; Caracterização morfológica; Estudo das 
propriedades magnéticas e de hypertermia. À partir destes pretendemos identificar as 
possibilidades de aplicações, principalmente em dispositivos eletro-óticos, aplicações em 
spintrônica, dispositivos de armazenamento de dados e memórias de múltiplos estados e em 
nanomedicina. 
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Projeto: Fases Magnéticas Em Nanopartículas Ferromagnéticas do Tipo Fm1@nm@fm2 
Elipsoidais 
 
Coordenador(a): Maria das Graças Dias da Silva 
 
ID do Projeto: 1642 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Fernando Liberato da Costa Silva 
 
Resumo: A presente proposta visa o estudo de nanoelipses ferromagnéticas do tipo core e 
shell, separados por uma camada não magnética. Do ponto de vista científico, o projeto tem 
como objetivo principal descrever configurações de equilíbrio, bem como a dinâmica de 
nanopartículas magnéticas de três camadas. Esses sistemas exibem uma grande variedade de 
fases magnéticas, e apresentam uma facilidade intrínseca para a nucleação de vórtices. Em 
especial, o padrão magnético de vórtices em nanoelementos ferromagnéticos é um tema de 
interesse atual, não só por razões puramente acadêmicas, mas também para uma série de 
aplicações técnicas promissoras, tais como armazenamento de dados e nano-osciladores para 
transmissão de dados sem fio. A maioria dos aplicativos dependem, em larga medida, da 
possibilidade de adaptar o padrão magnético do núcleo do vórtice. Serão considerados 
nanoelipses ferromagnéticas concêntricos, com diferentes materiais magnéticos, na elipse 
interna (FM1) separada por uma casca não magnética (NM) de uma casca ferromagnética 
externa (FM2). Resultados preliminares indicam que, pela escolha adequada PIBIC 2018/2019 - 
EDITAL N° 002/2017-PROPEG/UERN. Formulário para elaboração do projeto. Página 2 de 10 
dos materiais, é possível controlar a nucleação de vórtices no material da nanoelipse interna. 
Além disso, esta geometria pode favorecer a formação de fases distintas, comparadas com as 
da nanopartícula isolada. Do ponto de vista de Desenvolvimento Regional, o projeto visa 
ajudar na consolidação do grupo de pesquisa em Nanoestruturas da UERN, bem como 
colaborar na formação de recursos humanos com a orientação de iniciação científica. 
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Projeto: Métodos de Datação de Objetos No Universo 
 
Coordenador(a): Maria Aldinêz Dantas 
 
ID do Projeto: 1784 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Agripino Segundo de Sousa Neto 
 
Resumo: Na literatura existem vários métodos de datação de objetos no Universo, tanto em 
pequenas como em grandes escalas. Um dos mais simples e de fácil verificação é o método do 
Carbono-14. No entanto, o carbono-14 apenas serve para datações de objetos com idades até 
poucos milhares de anos. Na Astronomia, principalmente na cosmologia, são necessárias 
escalas de tempo muito mais vastas. Todos os métodos de datação estão baseados em 
pressuposições questionáveis e são afetados por muitas variáveis. As medidas de idades são 
relativas e não absolutas. Diante deste panorama, é muito importante entender quais as 
nuances relacionadas as técnicas e análises mais promissores e desenvolvidos até o presente 
momento. 
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Projeto: Modelos Parametrizados de Energia Escura 
 
Coordenador(a): Fábio Cabral Carvalho 
 
ID do Projeto: 1524 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lucas Leopoldo Rodrigues Dantas 
 
Resumo: A expansão acelerada do Universo foi descoberta há vinte anos por dois grupos [1-7]. 
Eles mostraram, de forma independente, que as medidas de distância de luminosidade de 
supernovas do tipo-Ia só poderiam ser explicadas no contexto da Teoria Relatividade Geral 
postulando-se uma nova componente de energia, posteriormente chamada de energia escura. 
Esta foi a primeira comprovação direta da necessidade de se postular a existência dessa nova 
componente de energia. Antes, ela já tinha sido inferida indiretamente para reconciliar 
modelos cosmológicos planos com o modelo CDM que, até o início da década de 1990, era o 
modelo cosmológico mais simples que conseguia explicar a maioria dos dados observacionais 
da época. No modelo CDM, o Universo é formado apenas por bárions (elementos pesados), 
fótons, neutrinos e matéria escura. Isso gera uma densidade de massa insuficiente para 
produzir um Universo plano como mostrado por observações da RCF [6,7]. De fato, o principal 
desafio da Cosmologia atualmente é explicar porque o Universo está passando por uma fase 
de expansão acelerada. Este problema pode ser estudado de duas formas alternativas. A 
primeira consiste em postular uma nova componente de energia, a energia escura, e não 
alterar a teoria gravitacional. Na segunda forma de abordar o problema, alteramos a teoria 
gravitacional e não introduzimos nenhum novo ingrediente no conteúdo de energia do 
Universo. Este projeto abordará a primeira abordagem, visto que ainda existem muitos 
aspectos teóricos e observacionais para serem esclarecidos no estudo do problema da 
aceleração atual do Universo. 
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Projeto: Produção, Caracterização Estrutural e Magnética de Ferrita de Manganês Usando 
Minerais 
 
Coordenador(a): João Maria Soares 
 
ID do Projeto: 1453 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Antonio Vinícius Bezerra de Souza 
 
Resumo: Neste projeto será usado o processo de síntese denominado reação do estado sólido 
para a produção de uma série de amostras da ferrita de manganês (MnFe2O4), a partir de uma 
mistura direta de minerais. Os minerais que serão usados neste estudo são oriundos do estado 
do Rio Grande do Norte, especificamente nominados por: magnetita, hematita e pirolusita. A 
fórmula geral da ferrita é MFe2O4 (onde M = Co, Ni, Mn, etc). Esse tipo de estrutura possibilita 
uma distribuição dos cátions no retículo cristalino, em sítios tetraédricos e octaédricos, cujos 
vértices são ocupados por átomos de oxigênio formando um arranjo cúbico de face centrada. 
Os minerais precursores e as amostras de MnFe2O4 sintetizadas serão caracterizadas por 
espectroscopia de fluorescência de raios-X, difração de raios-X, microscopia eletrônica de 
varredura, espectroscopia Mössbauer e por magnetometria de amostra vibrante. Processos de 
moagens em moinho planetário, tempo e temperatura de calcinação serão usados para 
controlar parâmetros magnéticos como: magnetização de saturação (Ms), magnetização 
remanente (Mr) e campo coercivo (Hc). 
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Projeto: Produção, Caracterização Estrutural e Magnética de Hexaferrita de Estrôncio Usando 
Minerais 
 
Coordenador(a): João Maria Soares 
 
ID do Projeto: 1452 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Anderson Alves Gurgel 
 
Resumo: Neste projeto será usado o processo de síntese denominado reação do estado sólido 
para a produção de uma série de amostras da hexaferrita de estrôncio (SrFe12O19), a partir de 
uma mistura direta de minerais. Os minerais que serão usados neste estudo são oriundos do 
estado do Rio Grande do Norte, especificamente nominados por: magnetita, hematita e 
celestita. A fórmula geral da hexaferrita pode ser representada por (AM12O19), onde A é um 
metal alcalino divalente (Ba,Sr,Pb,Ca) e M é um metal de transição ou uma mistura de metais 
de transição (Fe,Co). As amostras sintetizadas serão caracterizadas por espectroscopia de 
fluorescência de raios-X, difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, 
espectroscopia Mössbauer e por magnetometria de amostra vibrante. Processos de moagens 
em moinho planetário, tempo e temperatura de calcinação serão usados para controlar 
parâmetros magnéticos como: magnetização de saturação (Ms), magnetização remanente 
(Mr), campo coercivo (Hc) e a razão Mr/Ms. 
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Projeto: Solução Orbital e Classificação Automáticas de Sistemas Binários Eclipsantes 
Utilizando A Técnica de Redes Neurais 
 
Coordenador(a): José Ronaldo Pereira da Silva 
 
ID do Projeto: 1521 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Física 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Kairo Josué Coelho Bezerra 
 
Resumo: Os avanços em instrumentação astronômica aliados às tecnologias de rede fizeram 
com que os dados observacionais em Astrofísica saltassem da ordem de terabytes, no final dos 
anos 90, para a ordem de petabytes nos dias atuais. Esses avanços foram positivos também 
para o estudo dos sistemas binários eclipsantes, disponibilizando atualmente milhões de novas 
curvas de luz desses sistemas. Atualmente é quase impossível analisar manualmente o volume 
de dados disponível, sendo necessário uma abordagem como, por exemplo, o método de 
redes neurais. O código computacional EBAI- The eclipsing binaries via artificial intelligence 
aplica esse método para computar automaticamente a solução orbital de sistemas binários 
eclipsantes. Os resultados de saída do EBAI apresentam erros da ordem de 10% e podem ser 
utilizados para análises estatísticas, fornecendo importantes subsídios para testes de modelos 
de evolução e de estrutura estelar, dentre outros. O grupo de pesquisas em Atroestatística da 
UERN está inserido no projeto do satélite PLATO, que entrará em atividade no ano de 2024. O 
PLATO disponibilizará milhares de novas medidas de curvas de luz para sistemas binários 
eclipsantes. Especificamente, o grupo da UERN tem como tarefa obter a solução orbital e 
realizar estudos estatísticos para caracterizar os sistemas binários eclipsantes da missão Plato. 
Neste contexto, o presente projeto visa a preparação das ferramentas de trabalho para lidar 
com os dados observacionais do PLATO, iniciando pela implementação do código 
computacional EBAI, realização das adaptações necessárias e testes. Nesta fase do projeto 
utilizaremos o EBAI para a obtenção da solução orbital das curvas de luz da missão COROT e 
classificação morfológica desses sistemas binários eclipsantes. 
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Projeto: Analisando Os Limites e Possibilidade do Uso dos Recursos Computacionais Nas Aulas 
de Cálculo Diferencial e Integral No Curso de Matemática 
 
Coordenador(a): Francinário Oliveira de Araújo 
 
ID do Projeto: 1626 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
Departamento: Departamento de Matemática e Estatística 
Campus: Patu 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisco Damares Rocha Ferreira 
 
Resumo: Atualmente existe uma grande preocupação por parte dos pesquisadores e/ou 
envolvidos com educação, com as metodologias de ensino de Matemática, uma vez que o tipo 
de metodologia está diretamente relacionado com o sucesso ou fracasso no processo de 
ensino aprendizagem de Matemática. Sabemos que a dificuldade em se ensinar e se aprender 
Matemática independe do nível acadêmico, ou seja, pode ser nível fundamental, médio ou 
superior. Diante disso, o presente projeto tem como objetivo estudar algumas metodologias 
voltadas para o ensino de matemática, em particular iremos tratar com o ensino superior. 
Iremos iniciar a pesquisa fazendo um levantamento bibliográfico sobre o uso de recursos 
computacionais como facilitador no processo de ensino aprendizagem de cálculo diferencial e 
integral de funções de uma variável real, para em seguida iniciar a construção de artigos e do 
material que será usado no decorrer do projeto. No decorrer dos semestres 2018.1 e 2018.2 
iremos aplicar o material desenvolvido no projeto nas turmas de Cálculo A e Cálculo B no curso 
de Licenciatura em Matemática no Campus Avançado de Patu do Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte. Por fim, serão analisados os dados colhidos com o desenvolvimento do 
projeto, e estes serão apresentados aos professores do CAP-UERN e os demais alunos do curso 
de graduação de Matemática. 
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Projeto: Atividade Colaborativa Para O Ensino de Matemática: Um Levantamento da Produção 
Tecnológica Para Pesquisa Em Computer Supported Collaborative Learning. 
 
Coordenador(a): Roberto Mariano de Araújo Filho 
 
ID do Projeto: 1471 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
Departamento: Departamento de Matemática e Estatística 
Campus: Patu 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jacqueline Adryanne Araujo Rocha 
 
Resumo: Com o avanço tecnológico é necessário que mobilizemos atividades matemáticas, ou 
simplesmente, qualquer atividade didática com o apoio dos artefatos tecnológicos. A partir da 
necessidade de comunicação a distância, percebemos que a produção científica, com foco em 
tecnologias para suportar essa comunicação é grande. No entanto, quando o foco é mais 
específico, ou seja, a Matemática, ainda há uma escassez de pesquisas que deem respaldo a 
esse campo do conhecimento. Sendo assim, nos propomos a realizar uma busca e análise da 
produção de softwares colaborativos para o ensino de Matemática. Nos apoiamos na teoria da 
CSCL e na Engenharia de Software Educativo, para nos dar um suporte teórico na proposta da 
pesquisa e também na análise dos softwares que buscamos. Além disso, estas teorias nos 
fornecem base científica para analisar as interações online – a CSCL - e também os modelos de 
protótipos de software que poderemos encontrar – A ESE. A partir da investigação do acervo 
tecnológico existente, nos propomos ainda, em realizar uma experimentação desses softwares 
com estudantes da Licenciatura em Matemática, com o objetivo de nos propiciar uma visão do 
aluno a partir da utilização dos artefatos. Ao final desse projeto, esperamos contribuir para a 
produção científica da área de Educação Matemática e Tecnológica com a nossa busca de 
artefatos e análise de utilização na colaboração online. 
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Projeto: Formulação e Resolução de Problemas: Uma Abordagem Metodológica Nas Aulas de 
Matemática 
 
Coordenador(a): Samilly Alexandre de Souza 
 
ID do Projeto: 1617 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
Departamento: Departamento de Matemática e Estatística 
Campus: Patu 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Adna Ruthy de Lima Moraes 
 
Resumo: Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso sobre formulação e resolução de 
problemas geométricos. A referida pesquisa é qualitativa e tem como objetivo geral, investigar 
como abordagens metodológicas de Formulação e Resolução de Problemas podem ser 
utilizadas para facilitar o ensino e a aprendizagem de Geometria no 6º ano de uma escola 
pública estadual de Patu-RN. A pesquisa iniciará a partir de uma revisão bibliográfica e 
aprofundamento teórico sobre o tema do projeto. Posteriormente, os dados serão coletados 
por meio de uma entrevista com o professor da turma, uma análise do livro didático adotado 
nas aulas de matemática, as observações sobre as aulas de matemática do professor regente 
da turma, e os registros dos alunos baseados nas atividades que irão envolver propostas de 
Formulação e Resolução de Problemas geométricos. Esperamos com essa pesquisa, que as 
atividades que serão desenvolvidas sejam proveitosas no sentido de facilitar o ensino e 
aprendizagem de geometria para os alunos dessa turma. 
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Projeto: Os Substratos Neurais da Discalculia Desenvolvimental e Sua Relação Com A Dislexia: 
Um Estudo Teórico Com Base Em Dados de Fmri 
 
Coordenador(a): Manasses Pereira Nóbrega 
 
ID do Projeto: 1665 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
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Resumo: A Matemática está diretamente relacionada à ciência e à tecnologia e, portanto, é 
tema relevante para o progresso e desenvolvimento de qualquer povo ou nação. A falta de 
habilidade com os números é uma deficiência mais severa do que muitos imaginam. A 
principal causa da deficiência com os números é a Discalculia Desenvolvimental (DD). De 
acordo com algumas estimativas, esse transtorno afeta de 3% a 7% da população. O objetivo 
geral desta pesquisa é identificar os substratos neurais da Discalculia Desenvolvimental, 
através de estudos de fMRI, a partir de um extenso levantamento bibliográfico. Além disso, 
será realizado um estudo comparativo entre estes substratos e aqueles relacionados à dislexia, 
com o intuito de verificar os modos como o cérebro humano processa matemática e 
linguagem, em termos de substratos neurais. 
 
 

145



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Degradação Fotoeletroquímica do Corante Reactive Orange 7 Em Reator de Fluxo 
Contínuo 
 
Coordenador(a): Janete Jane Fernandes Alves 
 
ID do Projeto: 1570 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
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Resumo: Apesar da relevância deste ramo da indústria química para o Brasil e para o mundo e 
das grandes diferenças tecnológicas entre pequenos e grandes empreendimentos, todas as 
empresas da área têxtil têm em comum a especificidade de consumir um grande volume de 
água, o que acarreta em grande volume de efluentes ricos em coloração e matéria orgânica. 
Para Rocha et al. (2012) [1], o maior problema ambiental enfrentado pelo setor têxtil está 
relacionado justamente ao descarte dos efluentes, considerando, sobretudo, a composição 
predominante dos corantes presentes, que incluem metais e alguns grupos funcionais 
orgânicos e sintéticos, que são, em sua maioria, não biodegradáveis. A maioria das empresas 
do setor têxtil trabalha com processos de tingimento de fios ou tecidos e geram um elevado 
volume de resíduos líquidos que são, na maioria das vezes, descartados sem tratamento prévio 
e em local inadequado, provocando impactos no meio ambiente e na saúde pública. Diante 
disso, faz-se necessário desenvolver uma forma de tratamento que minimize o potencial 
poluidor desse efluente têxtil, sendo a degradação por processos de oxidação avançada (POAs) 
uma alternativa que vem apresentando resultados positivos em estudos recentes. Assim, o 
presente projeto tem como objetivo avaliar a eficiência do processo fotoeletroquímico usando 
a radiação UV, em reator de fluxo contínuo, para a remoção do corante Reactive Orange 7. 
Para obter a eficiência máxima dessa tecnologia, serão realizadas eletrólises em condições 
galvanostáticas variando-se a velocidade de fluxo do corante e a densidade de corrente 
aplicada, estudos de fotocatálise heterogênea, em que um fotocatalisador de Ti/Ti0,7Ru0,3O2 
ficará exposto às lâmpadas; e estudos fotoeletroquímicos, em que os eletrodos estarão 
polarizados por meio da passagem de uma corrente elétrica constante e expostos à radiação 
das lâmpadas de UV. A eficiência dos processos será avaliada em termos de porcentagem de 
remoção de cor e COT, de tempo necessário para a degradação do corante e de consumo de 
energia. Espera-se desenvolver uma metodologia de degradação eficiente e de custo acessível 
para aplicação futura nas indústrias têxteis, contribuindo desta forma para a proteção do meio 
ambiente. 
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Resumo: A produção de biocombustível tem intensificado nas últimas décadas, em virtude da 
necessidade de energias renováveis e diminuição dos problemas ambientais que são 
intensificados com a queima dos combustíveis fósseis. Dentre estas possibilidades, surgiu 
recentemente o interesse e incentivo na produção do Bioquerosene, visto que a indústria da 
aviação é responsável por cerca de 2% das emissões de dióxido de carbono no mundo, com 
projeções crescentes que estimam atingir 3% até 2030. Desta forma a União Brasileira do 
Biodiesel e Bioquerosene vêm trabalhando para regulamentar este biocombustível , bem 
como incentivar as pesquisas neste campo. Dentre os processos usados tem o craqueamento 
de óleos vegetais, sendo esta técnica de simples operação, baixo custo, e a infraestrutura 
necessária já se encontra bem desenvolvida na destilação de petróleo. Desta forma, o foco 
para produção deste biocombustíveis está basicamente dividido em três áreas: o 
desenvolvimento de catalisadores com atividade desoxigenante, com seletividade para as 
frações líquidas e avaliar e aumentar o potencial de diferentes matérias-primas para esta 
finalidade. Dentre esses catalisadores, o material mesoporoso do tipo KIT-6 com a inserção de 
metais em suas estruturas, apresentam-se como um material interessante para ser utilizado, 
devido suas características estruturais e inserção dos sítios ácidos necessários para reação. 
Além disto, o óleo de dênde apresenta características estruturais para serem gerados os 
hidrocarbonetos na faixa do bioquerosene. Desta forma, o objetivo deste trabalho é obter 
catalisadores mesoporosos, para aplicá-los no craqueamento do óleo de dendê, visando a 
produção de bioquerosene. Os catalisadores serão sintetizados pelo método hidrotérmico e 
feito as caracterizações para analisar as propriedades estruturais, texturais e morfológicas. O 
craqueamento será realizado por análise térmica e destilação simples. Com o desenvolvimento 
deste projeto, espera-se desenvolver catalisadores ativos no craqueamento do óleo de dendê 
e com seletividade para formação do Bioquerosene. 
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Resumo: Materiais em nanoescala tem chamado grande atenção nas últimas décadas, 
impressionando bastante várias áreas de estudo com diversas aplicações e vantagens. Dentre 
as nanoestruturas em geral uma que tem atraído grande atenção é à estrutura nanotubular, 
pois a mesma fornece três diferentes regiões de contato: superfície interna, externa e suas 
extremidades para melhor eficiência do material. Desde a sua descoberta muitas pesquisas 
tem sido voltada na obtenção de nanotubos de diversos materiais, no entanto muitos estudos 
ainda precisam ser feitos. Dentre estes se faz necessário estudar a obtenção de nanotubos de 
nióbio e de vanádio, pois estes possuem propriedades físicas atraentes, e podem ser utilizados 
em diversas aplicações, como capacitores sólidos eletrolíticos, catálise, eletroquímica, 
dispositivos fotossensíveis, óxidos ou condutores transparentes. Isto mostra que um bom 
entendimento na síntese desses nanomateriais, como também das suas propriedades é 
essencial, destacando que na forma tubular suas propriedades se intensificariam devido uma 
maior regiões de contato. A utilização destes nanotubos na degradação termocatalítica de 
polímeros mostra-se promissora , o que contribui para um problema ambiental, além de gerar 
valor agregado a estes produtos. Com isto, este projeto tem como proposta a síntese de os 
nanotubos de Vanádio e Nióbio pelo método hidrotérmico alcalino livre de templates, 
utilizando diferentes condições de síntese, com o intuito de verificar qual condição será mais 
favorável para a formação da morfologia nanotubular, e por fim aplicá-lo no degradação 
catalítica de polímeros , visando dá alternativas para esta problemática . Com o 
desenvolvimento deste projeto , espera-se entender e dominar a síntese destes materiais, 
bem como que estes apresentem boas atividades catalíticas na degradação de polímeros. E 
com isso contribuir com o desenvolvimento científico , tecnológico . 
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Resumo: A geração de resíduos plásticos sem a devida reciclagem ou valorização energética 
constitui uma perda de material e energia que impõe custos econômicos para a sociedade. 
Desta maneira, a reciclagem química dos plásticos (poliolefinas) através do processo de 
termodegradação catalítica apresenta-se como uma solução ambientalmente e 
economicamente adequada. Visto que, tal processo permite a produção de combustíveis e/ou 
produtos químicos que podem ser utilizados como matéria-prima em processos industriais. 
Neste projeto o estudo da termodegradação catalítica de poliolefinas será executado 
empregando catalisadores zeolíticos hierarquizados com inserção do óxido metálico de nióbio, 
proporcionando desta forma maior atividade catalítica. As propriedades físico-químicas dos 
catalisadores serão mensuradas pelas técnicas de difração e fluorescência de raios-X, adsorção 
e dessorção de nitrogênio e análises termogravimétricas. A avaliação das variações mássicas e 
energéticas da termodegradação das poliolefinas ocorrerá a partir de análises 
termogravimétricas. Espera-se obter elevados valores de degradação das poliolefinas com a 
aplicação dos catalisadores zeolíticos hierarquizados com inserção do óxido metálico de 
nióbio, pois a acessibilidade aos centros ácidos dos catalisadores facilitará a difusão das 
moléculas de grande cadeia carbônica do polímero para transformação em compostos de 
elevado valor agregado no mercado. 
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Resumo: Doenças negligenciadas são causadas por agentes infecciosos ou parasitas, e o seu 
combate inclui metodologias de tratamento e ações preventivas como, por exemplo, o 
combate ao Aedes Aegypti que é o vetor da Chikungunya e Zika, esta última supostamente a 
causadora da microcefalia. Dentre essas ações está o tratamento da água, que é realizado por 
meio da adição de inseticidas e larvicidas como o piriproxifeno; que também tem sido usado 
em cultivos agrícolas. No entanto, as propriedades físicas e químicas deste composto lhes 
atribuem uma característica recalcitrante, o que pode levar à poluição ambiental e prejuízo 
para alguns organismos aquáticos. Desta forma, o desenvolvimento de técnicas analíticas 
capazes de detectar sua concentração em águas naturais é de grande relevância. Neste projeto 
pretende-se desenvolver uma metodologia eletroanalítica para a determinação do inseticida 
piriproxifeno, usando eletrodo de diamante dopado com boro (DDB) como superfície de 
trabalho. Os estudos serão realizados usando métodos voltamétricos; será utilizada uma célula 
eletroquímica convencional de três eletrodos composta por um eletrodo de trabalho (DDB), 
um eletrodo de referência de Ag/AgCl,KClsat. e um eletrodo auxiliar de platina; como eletrólito 
suporte será usado o sulfato de sódio. A quantificação do analito será feita usando o método 
da curva de calibração, a partir da qual serão determinados os limites de detecção e de 
quantificação, a repetibilidade e a reprodutibilidade do método, bem como a exatidão das 
análises. Espera-se desenvolver uma metodologia de análise eletroquímica que permita 
determinar piriproxifeno em uma ampla faixa de concentração e que apresente 
reprodutibilidade e sensibilidade suficientes para aplicação na determinação deste inseticida 
em águas de rio. 
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Resumo: A lignina do caroço da manga espada (Mangifera indica)  já metalizada será  usada 
neste trabalho para interagir  com  a  polianilina cuja finalidade será a produção de um 
material para o tratamento de efluentes contaminados. Os efeitos das reações serão avaliados 
por diversas análises tais como calorimetria exploratória diferencial (DSC), análise 
termogravimétrica (TGA) e de difração de raios e métodos eletroquímicos e espectroscópicos- 
infravermelho e  ultavioleta-visível. 
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Resumo: No Nordeste, o Estado do Ceará se destaca com relevante produção da indústria 
têxtil, e paralelamente, os processos provenientes de tal indústria descartam cada vez mais 
moléculas orgânicas poluentes como efluentes. Devido à composição tóxica, persistente e não 
biodegradável destes efluentes, algumas tecnologias têm sido utilizadas para resolver tal 
problemática e proteger o meio ambiente. Dentre as recentes tecnologias, os processos 
fotocatalíticos se sobressaem pela grande quantidade de poluentes que são totalmente 
degradados, e assim considerados como um processo verde, alternativo e de baixo custo. 
Atualmente, importantes trabalhos sobre o processo fotocatalítico mostram a dependência da 
morfologia e distribuição de tamanho de poros dos catalisadores com a eficiência da atividade 
fotocatalítica. Assim como, pesquisas revelam também que a reação de fotodegradação pode 
ser amplificada quando se empregam nanomateriais porosos, por exemplo nanotubos e 
zeólitas cristalinas, com diferentes morfologia e diâmetros de poros. Estes nanomateriais 
exibem propriedades físico-químicas muito significantes, tais como, elevada área superficial, 
composição química controlável, estreita faixa de diâmetros de poros e alta acessibilidade aos 
centros ativos. Dentre os diversos tipos de nanomateriais porosos, se destacam a zeólita Beta 
microporosa e os nanotubos e de CeO2. Diante do exposto, o respectivo projeto pretende 
empregar tais nanomateriais porosos e cristalinos citados anteriormente, para estudo de suas 
atividades catalíticas em reações de fotodegradação de moléculas orgânicas poluentes. As 
condições das reações de fotodegradação serão modificadas em termos da concentração e pH 
do meio, promovendo com isto um estudo detalhado das propriedades cinéticas no 
mecanismo de reação. E assim espera-se avaliar o comportamento de tais materiais no 
tratamento de efluentes, reduzindo a contaminação do meio ambiente pelos processos da 
indústria têxtil. 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
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Resumo: O desenvolvimento de novos materiais, em particular materiais magnéticos, tem se 
revelado promissor por encontrar aplicações nas mais diversas áreas, desde setores de energia 
e eletrônica até o campo da biomedicina e das ciências farmacêuticas. A fim de se obter 
materiais ferromagnéticos de elevada magnetização e cristalinidade, o método de redução 
química por borohidreto tem se destacado por ser um método simples que leva à obtenção de 
partículas ultrafinas, compostas por liga de diferentes metais, de grande homogeneidade na 
sua composição. Uma nova classe de biomoléculas, as ciclodextrinas e derivados, tem sido 
utilizada para transpor determinadas limitações dos sistemas atualmente utilizados, como a 
baixa solubilidade e a toxicidade ocasionada pela absorção celular de nanopartículas 
magnéticas. Nanopartículas ferromagnéticas serão sintetizadas a partir do processo de 
redução química por borohidreto de sódio em solução aquosa de CoCl2·6H2O e FeCl2·4H2O 
solubilizados em carboximetil-ciclodextrina (CM-CD), sem o uso de solventes orgânicos ou de 
condições experimentais drásticas. A formação instantânea e espontânea de uma dispersão 
coloidal enegrecida, após a adição da solução do agente redutor, será utilizada como um 
indicativo da obtenção do material ferromagnético. As estruturas de fase cristalinas, o 
tamanho de partículas, a morfologia e as medidas de magnetização a temperatura ambiente 
das nanopartículas ferromagnéticas serão investigadas por difração de raios X (XRD), 
espectroscopia Mössbauer (MS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e magnetometria 
de amostra vibrante (VSM), respectivamente. Os difratogramas de raios X indicarão a 
formação de partículas core-shell nanoestruturadas CoFe@CoFe2O4, com a liga FeCo revestida 
por uma fina camada de ferrita de cobalto, CoFe2O4, ambas complexadas em uma matriz de 
CM-CD. A técnica de refinamento por meio do método de Rietveld permitirá obter o tamanho 
médio das partículas, assim como a espessura das camadas, a fim de evidenciar o efeito da 
incorporação de biomoléculas durante o processo de síntese. 
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Resumo: Nove em cada dez cidades pavimentadas, no mundo, têm suas ruas impregnadas 
com gomas de mascar. Três bilhões e meio de chicletes são jogados, todos os anos, nas ruas do 
Reino Unido. Só na Oxford Street, em Londres, são cerca de 30 mil por dia. Se todo mundo 
parasse de jogar chicletes ali, ainda seriam necessários 4 meses para deixar a rua totalmente 
limpa. Com uma produção de 57 mil toneladas por ano, o Brasil se enquadra no terceiro maior 
país produtor de chicletes (goma de mascar) no mundo, perdendo para a China com 148 mil 
toneladas e para os Estados Unidos com 224 mil. Uma pessoa masca mais de 300 chicletes a 
cada ano. Mascar chicletes tornou-se um enorme problema de poluição e afeta negativamente 
o meio-ambiente. Devido à sua natureza não biodegradável, o chiclete não se dissolve ou se 
decompõe e cada pedaço jogado fora perdura por décadas. O projeto tem como objetivo 
produzir utensílios diversos a partir da reciclagem da Goma de Mascar (Chiclete). A reciclagem 
vem com o intuito de retirar esses chicletes das ruas dando a eles uma nova função. Primeiro, 
o chiclete passa por um processo de triagem para separar a goma de outros elementos. 
Depois, passa pelos processos de descontaminação química e física. O material é então 
aditivado, recebendo outras substâncias para formar a resina final. O processo de reciclagem 
será uma inovação com possibilidade de ser patenteado junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI). O produto conserva as mesmas características de outro polímero 
comercial, e pode ser injetado, laminado ou fazer parte de compostos que necessitem de tal 
elemento, como o PVC, utilizado em telhas translúcidas, portas sanfonadas e divisórias, por 
exemplo entre outros produtos como base para apagadores de quadro na área de ensino, 
lixeiras e coletores de goma de mascar, contribuindo dessa forma com a minimização da 
degradação ambiental. 
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Projeto: Reuso da Água Gerada No Processo de Beneficiamento do Vidro Tratada No Cultivo 
Hidropônico de Alface No Semiárido Potiguar 
 
Coordenador(a): Yáskara Fabiola de Monteiro Marques Leite 
 
ID do Projeto: 1643 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A presente pesquisa busca analisar a possibilidade de tratamento do efluente de uma 
indústria de beneficiamento de vidro localizada no município de Mossoró-RN com coagulantes 
orgânicos, verificar o seu reuso no cultivo hidropônico de alface (Lactuca sativa L.), avaliar a 
qualidade sanitária e a produtividade destas alfaces hidropônicas, cultivadas em casa de 
vegetação com efluente industrial tratado com coagulantes orgânicos. Será realizado um 
cultivo hidropônico, no período de verão. Os tratamentos utilizados serão: efluente de pós 
tratamento com coagulantes (T1), efluente industrial (T2) e efluente industrial diluído 50% 
(T3). Serão realizadas do efluente bruto, de acordo com o Standard Methods for the 
Examination of the Water and Wastewater, as seguintes análises: pH, condutividade, DQO, 
DBO, metais, coliformes totais e termotolerantes. Estas análises serão repetidas no tratamento 
com o coagulante orgânico, que apresentar melhor resultado nas análises de tratabilidade já 
citadas. Após o cultivo, de cada tratamento, serão realizadas as análises microbiológicas, para 
verificar se as alfaces irrigadas com os tratamentos estejam nos limites estabelecidos pela 
ANVISA, se encontrando ou não próprias para o consumo. Também serão analisados se os 
teores dos macronutrientes e micronutrientes na parte aérea das alfaces cultivadas 
assemelham-se aos citados na literatura, para estudos semelhantes. 
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Projeto: Síntese e Caracterização de Peneiras Moleculares do Tipo Sba-15 Funcionalizadas Para 
Remoção de Cátions da Água Produzida Na Produção de Petróleo 
 
Coordenador(a): Salah Mohamed Yusef 
 
ID do Projeto: 1743 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Grandes volumes de água de produção são coproduzidos durante os processos de 
exploração e produção de petróleo e gás. À medida que a vida econômica dos poços vai se 
esgotando, o volume de água de produção pode exceder até dez vezes o volume de óleo 
produzido. Este efluente contém uma mistura complexa de materiais orgânicos e inorgânicos e 
seu descarte representa, portanto, um grave problema ambiental. É importante ressaltar que 
em alguns campos a água produzida apresenta característica muito calcária, em específico no 
campo de Riacho da Forquilha localizado no município de Apodi, RN, neste sentido a busca por 
uma técnica que proporcione a diminuição dessa dureza será estudada neste trabalho, através 
da utilização de peneiras moleculares do tipo SBA-15, por meio da síntese hidrotérmica, 
proposta por Zhao e colaboradores (1998) funcionalizada com EDTA para a remoção de íons 
Ca2+ pela técnica de adsorção em meio aquoso. Para isso, a síntese desse material e 
consequente funcionalização com EDTA em sua estrutura deverá fornecer uma material capaz 
de promover a adsorção desse íon presente na água produzida, do campo em estudo. A 
caracterização do material mesoporoso, antes e depois de sua funcionalização com EDTA, será 
realizada pelas técnicas de TG, DTG, DSC, DRX, EDX, MEV e BET e sua eficiência no tratamento 
da água de produção será analisada pela técnica de EDX e volumetria , mediante o tempo de 
contato que o material mesoporoso com a água produzida. Espera-se que ao final desse 
estudo, a metodologia proposta venha a ser eficaz na diminuição dos íons cálcio presentes na 
água em análise 
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Projeto: Síntese e Caracterização de Plástico Oxobiodegradável Pela Adição de 
Nanocatalisadores Carregados Com Metais A Poliolefinas. 
 
Coordenador(a): Luiz Di Souza 
 
ID do Projeto: 1458 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Izabel de Oliveira Cardoso 
 
Resumo: Os materiais polímericos usados como embalagens, popularmente conhecidos como 
“plásticos”, estão entre os produtos mais problemáticos ao meio ambiente devido a sua 
grande produção e difícil degradabilidade. Por isto, a gestão desses resíduos é um assunto 
prioritário, já que quando sujeitos a manejo e descarte inadequado, estes resíduos causam 
problemas ecológicos, ambientais e de saúde. Anualmente, circulam em todo o mundo de 500 
bilhões a um trilhão de sacos plásticos, de composição não biodegradável. No Brasil, mais de 1 
bilhão de sacolas são distribuídas todo, mês apenas pelos supermercados e aproximadamente 
80% delas viram sacos de lixo doméstico e vão parar em aterros sanitários. Para minimizar esse 
problema ambiental, têm surgido campanhas com o objetivo de reduzir o uso das sacolas 
plásticas ou substituí-las por outros materiais que sejam retornáveis, biodegradáveis ou 
oxobiodegradáveis. A oxobiodegradabilidade é conseguida com a adição de aditivos que 
catalisam a ação dos microrganismos que realização a degradação dos plásticos. A eficiência 
desses materiais em tornar os plásticos biodegradáveis é um assunto muito controverso na 
literatura. Isto ocorre, por que a biodegradabilidade depende das condições ambientais locais 
onde ocorre a degradação do material, necessitando, por isso, de ensaios localizados e 
fornecendo resultados distintos em diferentes locais. Neste contexto, temos uma linha de 
pesquisa dedicada a estudar a oxobiodegradação de polímeros, onde já se usou aditivos 
comerciais para tornar oxobiodegradaveis plásticos reciclados da indústria Pereira & Eneas 
LTDA, parceira do projeto. Os resultados tornaram possível identificar o cobalto (Co) como um 
dos ingredientes responsável pela ação degradante dos plásticos e que a eficiência dos aditivos 
aumenta quando incorporado em nanomateriais. Também foi possível fazer a síntese de 
nanocatalisadores com Co incorporado na estrutura e constatar a sua eficiência em laboratório 
na degradação termooxidativa de poliolefinas. Neste projeto pretende-se sintetizar aditivos 
manométricos metais (Fe, Ni, , Al, K, ....) menos nocivos que os de Co, otimizar as condições de 
degradabilidade químicas em laboratório e testar sua eficiência na oxobiodegradação de 
poliolefinas carregadas com os catalisadores industriais e com os do trabalho anterior que 
foram carregados com Co. O projeto visa ainda repassar a nova tecnologia desenvolvida a 
empresa de forma que ela possa se adaptar as exigências da legislação municipal que exige 
que as sacolas plásticas sejam oxobiodegraveis. 
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Projeto: Síntese e Caracterização de Sensores Eletroquímicos À Base de Nanopartículas 
Ferromagnéticas 
 
Coordenador(a): Cláudio Lopes Vasconcelos 
 
ID do Projeto: 1684 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Vinicius Ramires de Lima Pinto 
 
Resumo: Nanotecnologia tem provido inovações em vários campos da medicina, 
principalmente em terapia, diagnósticos, imagem e liberação de moléculas bioativas. O 
desenvolvimento de nanopartículas magnéticas (NPMs) tem contribuído com diversas 
aplicações tecnológicas devido à propriedade superparamagnética que apresentam, tornando-
se interessantes para. NPMs possibilitam modificação da superfície de eletrodos a partir da 
deposição de camadas dos agentes modificadores para a constituição de sensores e 
biosensores eletroquímicos, sendo integrados ao material trandutor e/ou dispersos na 
amostra seguida por sua atração por um campo magnético externo sobre a superfície ativa de 
detecção do sensor, levando à formação de uma película fina na superfície do eletrodo. Este 
projeto propõe o desenvolvimento de sensores eletroquímicos a partir do recobrimento da 
superfície ativa do eletrodo por exposição ao ferrofluido a base de CoFe@CoFe2O4. A 
caracterização microestrutural das NPMs será realizada por meio de difratometria de raios-X e 
por microscopia eletrônica de varredura de alta resolução e o comportamento magnético dos 
compostos será analisado por magnetometria de amostra vibrante (VSM). A caracterização 
eletroquímica será realizada a partir da comparação dos perfis voltamétricos dos eletrodos de 
carbono vítreo sem modificação e modificado com NPMs. O potencial de utilização desses 
dispositivos eletroquímicos como sensores será avaliado por meio de sua atividade 
eletrocatalítica na redução eletroquímica de imidacloprid. 
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Projeto: Síntese, Caracterização e Aplicação de Hidrotalcitas (ht) Em Aplicações Ambientais. 
 
Coordenador(a): Luiz Di Souza 
 
ID do Projeto: 1456 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Evair Victor dos Santos 
✓ Ana Laura Fernandes Pereira 

 
Resumo: A demanda pelo desenvolvimento de novos materiais facilmente sintetizaveis com 
aplicações diversificadas, baixo custo e ambientalmente corretos aumenta com o crescimento 
industrial, com o desenvolvimento de novas tecnologias e com a necessidade de tratar 
efluentes contaminados com resíduos tóxicos. Os Hidróxidos duplos lamelares do tipo 
hidrotalcita (HT) são conhecidos por seus empregos como adsorventes no tratamento de 
efluentes, catalisadores e suporte para catalisadores, remédios ou carreadores de remédios 
entre outros usos. As HTs são usadas como suporte para materiais ativos de uso catalítico, 
devido à presença de ânions altamente trocáveis, a estabilidade hidrotérmica e a basicidade 
das camadas superficiais. Elas são facilmente obtidas em laboratório pela reação de hidróxidos 
sólidos bem conhecidos com propriedades de troca iônica. A facilidade de controlar a 
composição das argilas aniônicas e a possibilidade de aumentar a área superficial ativa e o 
volume interlamelar, juntamente, com a escolha apropriada de ânions intercalados permite 
um ótimo ajuste de suas propriedades, possibilitando sintetizar um material de acordo com a 
finalidade que se deseja. Esse trabalho objetiva a síntese, caracterização e aplicação de 
hidrotalcitas (HT) com aníons adequados ao tratamento de efluentes aquosos poluídos com 
metais pesados e ou corantes orgânicos, bem como a otimização das condições cinéticas de 
absorção desses contaminantes. 
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Projeto: Tratamento Fotoeletroquímico de Efluentes da Indústria de Beneficiamento da 
Castanha de Caju. 
 
Coordenador(a): Suely Souza Leal de Castro 
 
ID do Projeto: 1529 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade Acadêmica: FANAT 
Departamento: Departamento de Química 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Antônia Laisa Oliveira da Silva 
 
Resumo: O descarte ou o reuso de efluentes industriais contendo compostos orgânicos pode 
causar sérios problemas ambientais e de saúde, pois estes compostos, em sua maioria, são 
tóxicos e refratários aos tratamentos comumente utilizados. A indústria de beneficiamento de 
castanha de caju (IBCC) se destaca como uma das atividades de maior projeção no nordeste 
brasileiro, mas que produz grande volume de efluentes ricos em compostos fenólicos 
(potencialmente cancerígenos e mutagênicos) que, devido às suas características 
recalcitrantes, não são degradados por processos biológicos tradicionais, sendo necessário 
pré-tratamento. Nesse contexto, os Processos de Oxidação Avançada (POAs) surgem como 
alternativa promissora e ambientalmente compatível. Dentre os POAs, a combinação do 
processo eletroquímico com a radiação ultravioleta (UV), denominado de processo 
fotoeletroquímico, conduz a um aumento do número de radicais •OH adsorvidos na superfície 
do eletrodo, o que tem demonstrado um efeito sinérgico na degradação de compostos 
orgânicos, sendo obtido velocidades de degradação até uma ordem de grandeza maior em 
comparação à soma da aplicação dos processos separadamente. Assim, neste projeto propõe-
se avaliar o desempenho do Ti/TiO2RuO2IrO2 como material fotoeletrocatalítico no 
tratamento de efluentes da indústria de beneficiamento da castanha de caju (IBCC) usando um 
reator com fluxo contínuo, com vistas ao desenvolvimento de uma metodologia capaz de 
degradar os compostos orgânicos ou reduzi-los a níveis aceitáveis para a disposição do 
efluente no meio ambiente ou para o seu reuso. Para o bom andamento da pesquisa e melhor 
compreensão do processo fotoeletroquímico a ser desenvolvido, atualmente está em fase final 
de investigação, os processos, em separado, de fotocatálise e eletrólise. No estudo a ser 
realizado, duas lâmpadas de UV e um eletrodo de Ti/TiO2RuO2IrO2 (110 cm2) estarão 
inseridos no reservatório interno do reator, de forma que o eletrodo ficará exposto, em ambos 
os lados, à radiação das lâmpadas, e um fluxo de corrente percorrerá o sistema; o 
Ti/TiO2RuO2IrO2 funcionará como ânodo e duas placas de titânio atuarão como cátodo, que 
serão conectados a uma fonte de alimentação. Serão avaliadas três densidades de corrente e 
três velocidades de fluxo do efluente. Por fim, a eficiência do processo será avaliada em 
termos de remoção de matéria orgânica, por meio de análises de COT e fenóis totais, tempo 
necessário para a degradação da matéria orgânica e consumo de energia. Espera-se 
desenvolver uma metodologia de tratamento de efluentes da IBCC, que seja eficiente e rápida 
de forma a atender no futuro, a produção em alta escala da indústria. 
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Projeto: A Espiritualidade/religiosidade e A Depressão: Um Caminho A Ser Desvendado 
 
Coordenador(a): Maria Lucien Reinaldo de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1682 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Kamisson Danyel de Azevedo Silva 
 
Resumo: A partir das últimas décadas, aumentou o interesse em compreender as relações 
entre espiritualidade/religiosidade e saúde. Estudos empíricos destacam o papel protetor da 
espiritualidade na prevenção de depressão, transtornos de ansiedade, uso de substâncias, 
diminuição do risco de suicídio, promoção de bem-estar e qualidade de vida, além de 
resiliência em situações de adversidade, traumas e estresse agudo ou crônico. Em grande 
parte destes estudos, a espiritualidade/religiosidade tem mostrado impacto na saúde física, 
sendo considerado como um possível fator de proteção ao desenvolvimento de doenças e 
redução dos agravos a saúde. A motivação desta investigação é estimulada pela escassez de 
estudos sobre a espiritualidade/religiosidade e a depressão no Estado do Rio Grande do Norte 
e pela possibilidade de contribuir com a construção de conhecimento no curso de Ciências da 
Religião. Tem como objetivos: Analisar as concepções de espiritualidade/religiosidade e o 
impacto destas no enfretamento da depressão em alunas de dança da Escola da UERN– 
EdUCA; Identificar a relação entre espiritualidade/religiosidade e depressão; conhecer o papel 
da espiritualidade/ religiosidade no processo de tratamento da depressão. Trata-se de uma 
investigação qualitativa, que será desenvolvido na EdUCA no Campus de Natal/RN, com 
sujeitos que frequentam as atividades de dança no ano de 2018/2019 e que estejam em 
tratamento de depressão. Para viabilização do estudo, usaremos como recurso metodológico, 
a técnica de entrevista não-estruturada e a observação livre não participante. Todos os 
participantes da investigação serão informados a respeito dos objetivos e importância do 
estudo e os que aceitarem participar será solicitado a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo será iniciado com participantes que atendem aos critérios 
de inclusão e que já tenham assinado o TCLE. Os dados coletados serão organizados em banco 
de dados eletrônicos por meio de digitação em planilhas subdivididas em grupos temáticos e 
analisado pelo método de análise de conteúdo 
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Projeto: A Presença Pública das Religiões Na Capital Potiguar – Fase 2 
 
Coordenador(a): Waldney de Souza Rodrigues Costa 
 
ID do Projeto: 1670 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Douglas de cunto monteiro 
✓ Cláudio Ananias Alves dos Santos 
✓ José Rocha Neto 

 
Resumo: Este é o planejamento da segunda fase de um projeto de pesquisas sobre a presença 
pública das religiões na capital potiguar. Desde o início, visou-se um escopo maior de reflexão 
a fim de explorar a questão em cada fase a partir de um eixo norteador. Enquanto o consumo 
foi o eixo escolhido para abrir os trabalhos, a segunda fase será dedicada a explorar como as 
religiões se fazem presentes na política realizada a partir de Natal (RN). Esse é um esforço 
pertinente, pois, embora a relação entre religião e espaço-público seja um tema muito 
presente nas pós-graduações em Ciências da Religião, respondendo por muitas áreas de 
concentração de pesquisas, possui pouca inserção nas graduações, sendo por vezes 
completamente esquecido. Tendo em vista a dispersão das religiões pelos variados espaços 
públicos (Consumo, Educação, Mídia, Política, Turismo...) e o fato de que o próprio Ensino 
Religioso é, em alguma medida, um espaço em que religiões entram no debate público, é 
pertinente iniciar graduandos à bibliografia principal a respeito do tema e à exploração 
científica de como essa realidade se configura na capital potiguar. Logo, será uma 
oportunidade de desenvolvimento de habilidades de pesquisa, aprendizado de inserção em 
projetos de execução coletiva e treinamento científico em geral. Isso será realizado na segunda 
fase via pesquisa exploratória, mapeando fatos envolvendo religião e política, a partir de 
candidatos e eleitos nos pleitos de 2014 e 2016, com enfoque em qual o lugar da fé na 
representatividade política do poder legislativo, a fim de elaborar categorias de análise e 
levantar hipóteses a serem aprofundadas em pesquisas futuras. 
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Projeto: A Presença Pública das Religiões Na Política Potiguar 
 
Coordenador(a): Waldney de Souza Rodrigues Costa 
 
ID do Projeto: 1668 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Yasmin Varela da Silva 
✓ Gisselly Menezes de Oliveira 

 
Resumo: Esta é uma proposta de incorporação de estudantes de nível médio em auxílio a um 
projeto mais amplo de pesquisas sobre a presença pública das religiões no contexto potiguar. 
Ele foi desenvolvido inicialmente para a graduação a fim de explorar a questão em cada fase a 
partir de um eixo norteador. Enquanto o consumo foi o eixo escolhido para abrir os trabalhos, 
a segunda fase será dedicada a explorar como as religiões se fazem presentes na política 
realizada a partir de Natal (RN). É um esforço pertinente, pois, embora a relação entre religião 
e espaço-público seja um tema muito presente nas pós-graduações em Ciências da Religião, 
respondendo por muitas áreas de concentração, possui pouca inserção nas graduações, sendo 
por vezes completamente esquecido. Tendo em vista a dispersão das religiões pelos variados 
espaços públicos (Consumo, Educação, Mídia, Política, Turismo...) e o fato de que o próprio 
Ensino Religioso é, em alguma medida, um espaço em que religiões entram no debate público, 
é pertinente iniciar graduandos à bibliografia principal a respeito do tema e à exploração 
científica de como essa realidade se configura no contexto potiguar. O objetivo do subprojeto 
aqui apresentado é atrair estudantes de nível médio para auxiliar nesta tarefa, dando-lhes a 
oportunidade de desenvolvimento de habilidades de pesquisa, aprendizado de inserção em 
projetos de execução coletiva e treinamento científico em geral. Isso será realizado via 
pesquisa exploratória, mapeando fatos envolvendo religião e política, a partir de candidatos 
potiguares no pleito de 2018, com enfoque em qual o lugar da fé na representatividade 
política do poder legislativo, a fim de elaborar categorias de análise e levantar hipóteses a 
serem aprofundadas em pesquisas futuras. 
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Projeto: A Relação Entre Religiosidade/espiritualidade e O Processo de Cuidado de Sujeitos 
Vivendo Com Hiv/aids. 
 
Coordenador(a): João Bosco Filho 
 
ID do Projeto: 1754 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Kelly Julyanne Lima Honorato Alves Dias 
 
Resumo: Reconhecida a insuficiência do saber cientifico na resolução dos problemas de saúde, 
outras áreas passam a ser reconhecidas e convidadas como importantes para se compreender 
o processo saúde/doença em toda complexidade que o envolve. Nesse cenário vem ganhando 
destaque as Ciências da Religião, que ao reconhecer o sujeito em sua inteireza, convida as 
Ciências da Saúde a promover avanços nessa área a partir de discussões que envolve as ações 
de atenção à saúde e espiritualidade. Inúmeros estudos apontam a espiritualidade, religiosa 
ou não, como fator que pode influenciar o processo de recuperação de enfermos e sua relação 
com o enfrentamento do processo saúde/doença. Embora essa relação tenha iniciado no 
contexto da oncologia, muitas outras áreas passam a dialogar com os aspectos da religiosidade 
e da espiritualidade para desenvolver suas propostas de cuidado, entre elas a área do 
HIV/AIDS, problema de saúde que carrega um forte estigma social. Diante desse cenário, o 
estudo, caracterizado como uma pesquisa qualitativa tem por objetivo analisar a relação entre 
religiosidade/espiritualidade e o processo de cuidado de pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
Município de Natal/RN. O estudo representa a segunda etapa da pesquisa intitulada “As 
Concepções de Religiosidade e Espiritualidade no Contexto de Vida de Pessoas que vivem com 
HIV/AIDS”, desenvolvida a partir do Edital PIBIC 2017/2018 UERN. O estudo será desenvolvido 
inicialmente junto a Rede de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS – Secção Natal, que nos ajudará a 
identificar e contactar os colaboradores do estudo. Para a construção dos dados, será levando 
em consideração os aspectos éticos, incluindo-se a confidencialidade e sigilo, não identificação 
pessoal e privacidade. Para os participantes da pesquisa serão esclarecidos os objetivos e 
importância deste estudo e os que concordarem em participar será requisitado à assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Com a autorização por parte dos 
participantes deste estudo, atendendo aos critérios de inclusão da pesquisa, será dado início 
as investigações. Os dados construídos serão organizados em banco de dados eletrônicos por 
meio de digitação em planilhas subdividas em grupos temáticos. Após este processo, os dados 
serão apresentados em forma de recortes de fragmentos, analisados pelo método de análise 
do conteúdo. 
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Projeto: Cartografia Social dos Encontros Religiosos Em Campina Grande-pb Durante O 
Carnaval 
 
Coordenador(a): Genaro Camboim Lopes de Andrade Lula 
 
ID do Projeto: 1430 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Silvia Letice Nascimento de Araújo 
✓ Susana Silvia Barros 

 
Resumo: A proposta desta pesquisa é realizar uma cartografia social dos encontros religiosos 
que ocorrem na cidade de Campina Grande, interior do estado da Paraíba, cerca de 130 
quilômetros da capital, que abriga há mais de duas décadas eventos de conotação religiosa e 
mística de tradições diferentes durante o período do carnaval. A proposta de realizar esta 
pesquisa envolve igualmente a parceria da pesquisadora e docente dra. Dilaine Sampaio e seus 
alunos da pós-graduação em ciências da religião da UFPB. A ideia é realizar um mapeamento 
dos quatro eventos principais religiosos que ocorrem na cidade: o Encontro da Consciência 
Cristã – ECC (de viés pentecostal), o Crescer (católico), o Movimento de Integração Espírita – 
MIEP (kardecista) e o Encontro da Nova Consciência – ENC (ecumênico e do movimento Nova 
Era). Todos estes eventos levam todos os anos centenas de milhares de pessoas da região 
nordeste e outras cidades do país à Campina Grande no agreste paraibano, que oferece nesta 
época uma oportunidade para aqueles que desejam escapar da folia no período nacional das 
festividades do rei momo, em busca de experiências (coletivas e/ou subjetivas) com o sagrado. 
Uma multiplicidade de atividades é ofertada pelos diferentes eventos, seja em forma de 
vivências, de participação em rituais ou em cursos e palestras, tornando a cidade um polo para 
o turismo religioso com o incentivo e apoio de recursos financeiros, de equipamentos e 
publicidade do empresariado e do poder público local e do estado da Paraíba. O fenômeno 
social já vem sendo acompanhado por alguns pesquisadores das ciências sociais e das ciências 
das religiões brasileira (AMARAL, 2000; MATOS, 2005; MATOS 2008, SAMPAIO & LULA, 2016; 
SCHWADE, 2011). A intenção desta pesquisa é iniciar a construção de um banco de dados que 
contenha um mapeamento do perfil socioeconômico dos participantes de cada evento bem 
como a realização de etnografias que visem descrever e analisar in loco os sentidos e as 
práticas vividas pelos sujeitos que participam destes encontros. A pesquisa contará ao final 
com um trabalho de comparação dos dados quantitativos que servirão para o recenseamento 
dos participantes dos quatro maiores encontros bem como uma análise das trajetórias de 
alguns participantes que iremos acompanhar. Desta forma, a pesquisa terá reagrupado dados 
quantitativos que darão um quadro tanto dos frequentadores bem como uma análise 
qualitativa que interprete os significados e trajetórias de alguns participantes dos encontros. 
Com estes dados, esperamos compreender em microescala a complexidade do campo 
religioso brasileiro e sua pluralidade, dando conta de uma análise empírica do perfil 
socioeconômico e cultural dos frequentadores dos múltiplos eventos religiosos que ocorrem 
na cidade de Campina Grande durante o carnaval. 
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Projeto: Interfaces da Ciência e da Religião Na Composição do Mito-tecno-lógico 
Contemporâneo 
 
Coordenador(a): João Maria Pires 
 
ID do Projeto: 1579 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Gerson Willy de Oliveira Silva 
✓ Juliana Kallyne Torres Marinho 

 
Resumo: Partimos do pressuposto que os conteúdos do discurso mítico proporcionam 
acomodação à uma ordem estabelecida ou criam justificativas enigmáticas para dar sentido 
explicativo a mudanças e transformações de um determinado processo histórico. Admitimos 
também que o longo processo civilizatório ocidental projetou uma racionalização do mundo 
pautada na fusão da técnica e da ciência, incorporadas depois na tecnologia. Com o processo 
de racionalização o mito perdeu força explicativa e ficou associado à irracionalidade e a 
ignorância. No cenário contemporâneo, a racionalidade científica e tecnológica vem sendo 
distorcida pela lógica de interesses do capital financeiro, qualificada como racionalidade 
instrumental, que cria e funde ideias e valores para justificar o consumo de bens e produtos 
tecnológicos. Acreditamos que a racionalidade instrumental se utiliza de conteúdos da ciência 
e da religião em um discurso mitificado, para compor, justificar e difundir o que denominamos 
de mito-tecno-lógico contemporâneo. Por isso, direcionamos nosso estudo investigativo, numa 
frente ampla de observações, visando identificar possíveis interfaces envolvendo elementos do 
sagrado e do profano na composição e aplicação do discurso do mito-tecno-lógico. 
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Projeto: Lucrécio e Os Conflitos Civis Na Antiguidade 
 
Coordenador(a): Antônio Julio Garcia Freire 
 
ID do Projeto: 1713 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Cíntia Raquel Pereira Alves 
 
Resumo: O poema filosófico De rerum natura do epicurista Lucrécio (séc. I a.C.) foi escrito e 
publicado em um período de grande agitação social e política da República Romana. No início 
do poema, Lucrécio faz uma súplica a Vênus para a paz entre os romanos (DRN, I, 1-43), além 
de utilizar a expressão hoc patriai tempore iniquo (DRN, I, 41), indicando sua preocupação com 
os conflitos civis da sua época. Essa é uma posição de consenso entre a maioria das 
interpretações qualificadas do poema (FOWLER, 1989), as quais defendem que o poema é 
antes de tudo, um trabalho de filosofia política. Parece que tal interpretação é baseada, 
principalmente, na apropriação do conceito grego de stásis, usado na antiguidade para 
denominar o prenúncio de conflitos e guerras civis entre as cidades estado gregas. Por outro 
lado, outras análises sugerem que, considerando a audiência a que foi dirigida o De rerum 
natura, Lucrécio estava preocupado com um tipo particular de stásis, a saber, os embates 
entre os membros da elite aristocrática romana (McCONNELL, 2012), ávidos de poder e 
impulsionados por ambição e sede de riqueza. Nesse sentido, cabe a presente pesquisa 
investigar a noção de stásis e sua relação com os termos latinos invidia e ambitionis, propondo 
uma interpretação particular sobre os conflitos civis na antiguidade. 
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Projeto: Mapeando A Linguagem Poética dos Mitos de Origem (mitos da Criação e do Dilúvio) 
Como Saberes Pedagógicos Para A Formação e Atuação de Docentes do Ensino Religioso. (fase 
2) 
 
Coordenador(a): Araceli Sobreira Benevides 
 
ID do Projeto: 1547 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Felipe Henrique Cadó Salustino 
 
Resumo: Propondo investigar como o despertar da prática da leitura literária, enquanto 
experiência dialógica voltada para a autonomia dos leitores, este trabalho focaliza a prática 
leitura de textos literários na formação e atuação de professores de Ensino Religioso, a partir 
do levantamento de um repertório de obras que mobilizam conhecimentos específicos dessa 
área. Assim, a pesquisa constitui-se de um estudo quantiqualitativo, ao selecionar obras e 
autores cujas narrativas estabelecem tanto o encontro estético do leitor com o livro quanto o 
diálogo com as temáticas do conhecimento religioso com os Mitos de Origem (Mitos da 
Criação e do Dilúvio. A segunda etapa deste estudo justifica-se em razão de um 
desconhecimento por parte dos estudantes de Graduação e Pós-Graduação em Ciências da 
Religião e também de docentes da área dos conteúdos específicos dessas narrativas no que 
tange aos aspectos literários e também mitológicos e culturais, significando, desse modo, 
saberes da docência (PIMENTA; 2008). Além disso, durante a fase 1 da investigação (2017-
2018), o levantamento das narrativas aprofundou apenas a área dos Mitos do Dilúvio, cujo 
mapeamento está em fase de categorização. Sendo assim, é necessário mais tempo por parte 
da equipe, para seleção das narrativas, organização em categorias e a análise. Em termos 
metodológicos, desde a etapa 1, intenciona-se mapear as narrativas, as regiões do mundo 
onde elas foram narradas, o padrão narrativo, os personagens, enredos, complicações, além 
dos discursos religiosos que dialogam entre si e as possíveis diferenças que também venham a 
existir, para a construção da análise e discussão daquilo que o autor/poeta inventa e que o 
leitor precisa descobrir. A pesquisa trabalha com o pressuposto que o docente é um mediador 
entre o livro e o estudante. É ele quem abre o livro para a criança da escola pública, pela 
primeira vez. Por isso, precisa conhecer as obras literárias e agir com linguagem e na 
linguagem. Com isso, ao aproximar a leitura literária com o discurso religioso, objeto de estudo 
das Ciências da Religião, pretendese, ao término deste mapeamento, construir um portfólio 
com orientações específicas para graduandos e docentes de ER, conteúdos pedagógicos e 
conhecimentos religiosos mobilizados na leitura dos Mitos de Origem elencados e que 
precisam compor o repertório de saberes pedagógicos de professores do Ensino Religioso do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas. 
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Projeto: Memória Religiosa da Cidade de Natal: Parte 3 - A Memória dos Lugares 
 
Coordenador(a): Irene de Araújo Van Den Berg 
 
ID do Projeto: 1785 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Davi Alves cavalcanti júnior 
 
Resumo: A presente proposta é um projeto de continuidade temporal no qual se busca 
identificar, analisar e produzir registros sobre a memória religiosa potiguar, caracterizada por 
uma memória histórica, memória de instituições, memória de sujeitos/grupos, memória de 
lugares e memória das festas/práticas. Para o período de agosto/2018-julho/2019 o projeto 
objetiva produzir levantamento de registros e análise da memória de lugares na cidade de 
Natal. Para isso, desenvolverá pesquisa a partir de registros documentais, fotográficos e coleta 
de relatos relacionados à memória de grupos sociais da cidade de Natal. O projeto 
compreende essa intenção como dispositivo que procura demarcar um espaço de memória 
que a história oficial da cidade não se ocupa de registrar. A pesquisa parte da premissa que a 
memória histórica é uma construção, materializada numa escrita a partir de filtros e seleções, 
que atua na demarcação/fixação de fatos, eventos, instituições, grupos e sujeitos, e que 
colabora significativamente na produção de representações e identidades, em síntese, define 
uma memória social. Assim, o trabalho pretende analisar como e de que forma a memória de 
lugares e os lugares de memória são construídos e colaboram para a memória religiosa, a qual 
é parte significativa da memória e história da própria cidade. 
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Projeto: Memória Religiosa da Cidade de Natal: Parte 3 - A Memória dos Lugares 
 
Coordenador(a): Irene de Araújo Van Den Berg 
 
ID do Projeto: 1787 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

 
 
Resumo: A presente proposta é um projeto de continuidade temporal no qual se busca 
identificar, analisar e produzir registros sobre a memória religiosa potiguar, caracterizada por 
uma memória histórica, memória de instituições, memória de sujeitos/grupos, memória de 
lugares e memória das festas/práticas. Para o período de agosto/2018-julho/2019 o projeto 
objetiva produzir levantamento de registros e análise da memória de lugares na cidade de 
Natal. Para isso, desenvolverá pesquisa a partir de registros documentais, fotográficos e coleta 
de relatos relacionados à memória de grupos sociais da cidade de Natal. O projeto 
compreende essa intenção como dispositivo que procura demarcar um espaço de memória 
que a história oficial da cidade não se ocupa de registrar. A pesquisa parte da premissa que a 
memória histórica é uma construção, materializada numa escrita a partir de filtros e seleções, 
que atua na demarcação/fixação de fatos, eventos, instituições, grupos e sujeitos, e que 
colabora significativamente na produção de representações e identidades, em síntese, define 
uma memória social. Assim, o trabalho pretende analisar como e de que forma a memória de 
lugares e os lugares de memória são construídos e colaboram para a memória religiosa, a qual 
é parte significativa da memória e história da própria cidade. 
 
 

171



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: O Processo de Luto Vivenciado Por Travestis, Homens e Mulheres Transexuais e O Seu 
Impacto Na Saúde Mental Desses Sujeitos. 
 
Coordenador(a): João Bosco Filho 
 
ID do Projeto: 1756 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Ciência da Religião 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O estudo, caracterizado como uma pesquisa qualitativa tem por objetivo analisar o 
processo de luto vivenciado por travestis, homens e mulheres transexuaisno município de 
Natal/RN, e como este impactana saúde mental desses sujeitos. O mesmo representa a 
segunda etapa da pesquisa intitulada “A morte, o morrer e o processo de luto no universo de 
vida de travestis e homens e mulheres transexuaisno municípiode Natal/RN”, realizada a partir 
do Edital PIBIC 2017/2018 UERN.Terá como colaboradores de estudotravestis, homens e 
mulheres transexuais de Natal/RN vinculados a Associação de Travestis Reencontrando a Vida 
–ATREVIDA/RN. Utilizará como estratégia para construção dos dados a entrevista em 
profundidade.Os dados construídos serão organizados em banco de dados eletrônicos por 
meio de digitação em planilhas subdividas em grupos temáticos. Após este processo, os dados 
serão apresentados em forma de recortes de fragmentos, analisados pelo método de Análise 
do Discurso. 
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Projeto: A Cultura Política de Mossoró/rn: Uma Análise do Associativismo e Participação Cívica 
Local. 
 
Coordenador(a): Terezinha Cabral de Albuquerque Neta Barros 
 
ID do Projeto: 1628 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Ciências Sociais 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Camilla Costa Freire de Amorim 
✓ Josefa Agleuda Campus Ferreira 

 
Resumo: O recente processo democrático no Brasil colocou como elemento principal para a 
sua consolidação a idéia de participação. É requerido um modelo de Estado que contemple em 
sua agenda democrática a participação da sociedade no processo de tomada de decisão, e 
uma sociedade que tenha como princípio base, a consciência participativa cidadã. Isso porque 
a apreensão da cultura política de uma sociedade passa necessariamente pela sua história, 
pelo modo de vida do seu povo, pelos padrões culturais dominantes e sobretudo pela relação 
que a população estabelece com a política, incluindo a sua participação cívica. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar a cultura política da cidade de Mossoró/RN a partir do 
associativismo e participação cívica dos seus cidadãos. Os dados serão obtidos por meio de 
pesquisa quantitativa a partir do banco do IPEA “Mapa das organizações e da sociedade 
civil”(2018) procurando gerar uma nova classificação (LÜCHMANN, 2016) e especializar as 
informações por bairros da cidade. Já a pesquisa qualitativa irá se deter sobre os aspectos 
políticos, culturais e institucionais do município. 
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Projeto: A Representação Feminina Na Política Local: O Caso dos Municípios da Mesorregião 
do Oeste Potiguar. 
 
Coordenador(a): Cyntia Carolina Beserra Brasileiro 
 
ID do Projeto: 1615 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Ciências Sociais 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Evânia Pinheiro de Albuquerque 
✓ Talita Cristina de Oliveira Souza 

 
Resumo: Este projeto tem como objetivo analisar o quantitativo das candidaturas de mulheres 
a cargos na política municipal e estadual e, as Representações destas no cenário potiguar no 
período de 1995-2018. Parte-se do pressuposto de que a inserção da Lei de Cotas 9100/95 ao 
garantir uma percentagem mínima para a candidatura de mulheres às eleições, assegurou um 
caminho para a procura e atuação destas nos diferentes espaços de disputa política, ao tempo 
que esta inserção também se pensa a partir da cultura e, portanto, de elaborações simbólicas. 
O ambiente de pesquisa a ser problematizado são os Municípios da Mesorregião do Oeste 
Potiguar, um agrupamento de 62 municípios dispostos em microrregiões considerando a 
expressividade no desenvolvimento político, econômico e social do Rio Grande do Norte. 
Pensando nesta incorporação das mulheres na vida política, as perguntas que nos inquietam 
são: Como se tem pensado a participação das mulheres no pleito a cargos políticos nestes 
municípios (Prefeito e vereadores)? A lei 9100/95 tem revelado a eficácia para a oportunização 
de candidaturas de mulheres? Como as mulheres têm construído símbolos e estratégias para 
sua inserção na política? Que Representações Sociais são identificadas acerca da mulher na 
política? Durante muito tempo, as mulheres ficaram associadas ao espaço da casa, das 
obrigações com a família e educação dos filhos. O advento da modernidade, as transições e 
mudanças na organização econômica e social nos séculos XIX e XX reconstruíram espaços e 
estruturas familiares que permitiram às mulheres uma ressignificação de papeis e como em 
outros espaços a política passou também a ser o seu lugar. Elas recriam estratégias e símbolos 
e adentram nas regras eleitorais ampliando sua participação e atuação. São estas 
problematizações propostas por Gomes (2004), Almeida (2014), Lima; Nascimento e Pontes 
(2016), Carvalho e Yasuda (2017). Desse modo, entende-se que a contribuição deste estudo é 
ampliar o conhecimento sobre a participação da mulher na região do Estado, bem como a 
representação que se tem criado sobre as mulheres em espaços políticos. Ao desenvolver esta 
proposta, espera-se que se alargue o debate que incorpora a mulher nas mais diversas 
instancias, a exemplo da política. 
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Projeto: Antropologia Na Escola e Para Além da Escola: Experiências do Saber Antropológico 
Entre Alunos do Ensino Médio Em Areia Branca/RN 
 
Coordenador(a): Eliane Anselmo da Silva 
 
ID do Projeto: 1814 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Ciências Sociais 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Beatriz Santos de Souza Carvalho 
✓ Maria Eduarda Rodrigues Azevedo de Melo 
✓ Laura Vivianna Paiva de Lima 
✓ Deborah Delmira Mendonça Soares 
✓ Fernanda Eloiza Ferreira Sobrinho 

 
Resumo: Como temos apresentado, a Antropologia tem expandido sua presença junto às mais 
diversas formações não universitárias, e a escola é uma destas. No Brasil, começa a se pautar 
um debate mais aprofundado em torno do seu ensino na educação básica, compreendida 
enquanto espaço formativo alcançado pelas ciências sociais através da obrigatoriedade do 
ensino de Sociologia no ensino médio, a partir da implementação da Lei 11.684/08. Dando 
continuidade às nossas reflexões sobre o lugar do ensino da Antropologia fora da Academia, 
mais especificamente, no ensino médio, esta pesquisa propõe continuar a compreender o 
ensino/aprendizagem da Antropologia sob o ponto de vista do aluno do ensino médio, 
proporcionando a este, a partir de temas específicos, o exercício do conhecimento adquirido 
em sala de aula, treinando suas habilidades, iniciando-o na prática científica e familiarizando-o 
no ambiente acadêmico. Assim, propomos também contribuir para a disseminação do saber 
antropológico e das ciências sociais na educação básica, visando ainda incentivar a busca 
futura pela referida área de conhecimento. 
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Projeto: Antropologia Na Escola: Saber Antropológico e Relações Étnico-raciais No Ensino 
Médio da Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre - Mossoró/RN 
 
Coordenador(a): Eliane Anselmo da Silva 
 
ID do Projeto: 1820 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Ciências Sociais 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Luiz Morais dos Santos 
✓ Alan Ricardo Fernandes Freitas 
✓ Carlos Germano de Souza Barbosa 
✓ Lohan Rickson Silva do Nascimento Lima 

 
Resumo: Como temos apresentado, a Antropologia tem expandido sua presença junto às mais 
diversas formações não universitárias, e a escola é uma destas. No Brasil, cada vez mais se 
pauta um debate mais aprofundado em torno do seu ensino na educação básica, 
compreendida enquanto espaço formativo alcançado pelas ciências sociais através da 
obrigatoriedade do ensino de Sociologia no ensino médio, a partir da implementação da Lei 
11.684/08. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o lugar do ensino da Antropologia 
fora da Academia, mais especificamente, no ensino médio, esta pesquisa propõe continuar a 
compreensão do ensino/aprendizagem da Antropologia sob o ponto de vista do aluno do 
ensino médio, na Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre. O intuito é proporcionar aos 
estudantes debates antropológicos, agora, partir de reflexões sobre a temática étnico-racial, 
com ênfase na Lei 10.639/03 e 11.645/09, ampliando o exercício do conhecimento adquirido 
em sala de aula, iniciando-o na prática científica, familiarizando-o no ambiente acadêmico, e 
sobretudo, ajudando a combater o preconceito étnico-racial na escola. Assim, propomos 
contribuir para a disseminação do saber antropológico e das ciências sociais na educação 
básica, visando incentivar a busca futura pela referida área de conhecimento, além de 
colaborar com a implementação das Diretrizes Curriculares para a educação étnico-racial e o 
ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na escola. 
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Projeto: O Narrador de Si: Memórias de Trajetórias e Imaginação Poética de Antônio Francisco 
 
Coordenador(a): Ailton Siqueira de Sousa Fonseca 
 
ID do Projeto: 1748 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Ciências Sociais 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Allan Phablo de Queiroz 
✓ José Wanderley Pereira Segundo 

 
Resumo: Este projeto está diretamente vinculado a um conjunto de outras pesquisas que vem 
sendo desenvolvidas no Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da UERN. Em primeiro 
lugar, ele irá alimentar as linhas de pesquisas desse grupo com dados e experiências, com a 
produção e reflexão dos membros do GECOM que estão estudando, pesquisando e produzindo 
levando em consideração a dialogia entre vida e ideias, literatura e ciência. Em segundo lugar, 
está pesquisa investe esforços práticos e cognitivos para se aprofundar, ainda mais, no 
universo imaginário e poético, nos saberes e nas memórias de um dos poetas populares e 
cordelistas de Mossoró-RN: Antônio Francisco, membro da Academia Brasileira de Cordel, 
poeta com uma vasta produção intelectual/literária ainda pouco estudada pela academia e 
pela comunidade local. Com seus vários anos de vida, esse poeta consegue narrar suas 
memórias de infância e trajetórias de vida, e se manter em plena produção intelectual. 
Portanto, a partir das histórias de vida, da história oral, das memorias e das expressões 
poéticas em forma de cordel desse sujeito podemos ampliar e contribuir, assim, para o diálogo 
entre os saberes erudito e popular, entre ciência e consciências do mundo, entre a “poesia do 
instante” e os instantes de criação literária carregados de significados que merecem ser 
conhecidos, estudados, analisados, compreendidos melhor pela ciência e pela academia. Por 
se tratar de uma pesquisa sobre um sujeito vivente e em plena produção poética/intelectual, 
Antônio Francisco é uma história que se contar por si mesmo, é uma palavra que fala do 
mundo e de si. Essa pesquisa investe nessa escuta como algo fundamental para a produção de 
um conhecimento que religa vida e obra. 
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Projeto: Retorno Ao Multipartidarismo e As Eleições de 1982 No Rio Grande do Norte. 
 
Coordenador(a): Andrea Maria Linhares da Costa 
 
ID do Projeto: 1635 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Ciências Sociais 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ângelo Matheus de Araújo Melo 
✓ Patrícia Quesia de Lucena Figueiredo 

 
Resumo: A análise das eleições ocorridas em 1982 no Brasil revela alguns elementos de tensão 
e expectativas: primeira eleição sob a vigência do multipartidarismo reimplantado em 1979, 
retorno de eleição direta para o cargo de governador e ainda outra particularidade: coincidiu 
com a disputa municipal, de modo que, além dos cargos de governador, senador, deputado 
estadual e deputado federal, os eleitores foram às urnas também decidir sobre a escolha de 
prefeitos e vereadores. Estava em questão, portanto, os delineamentos de uma nova moldura 
política para um novo contexto dedemocracia. O presente projeto busca  analisar principais 
antecedentes bem como os impactos dessa eleição na vida político partidária do Rio Grande 
do Norte. 
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Projeto: Os Usos dos Meios de Comunicação e A Educação: Pesquisa de Iniciação Científica 
Com Estudantes do Ensino Médio 
 
Coordenador(a): Jucieude de Lucena Evangelista 
 
ID do Projeto: 1817 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Arion Freire Ferreira de Lima 
✓ Horranna Ellen de medeiros Silva 
✓ Iasmine Carvalho da Silva 
✓ Karija Stefany Moreira Mota Fernandes 
✓ Carla Rayonara Paula da Silva 
✓ Raítla de Góis Silva 

 
Resumo: Esta é uma pesquisa de alcance exploratório sobre os usos dos meios de 
comunicação desenvolvidos por estudantes do ensino médio. Através desse estudo 
pretendemos conhecer como a cultura midiática está presente no universo institucional e 
sociocultural da escola por meio desses sujeitos. Partimos do pressuposto de que os meios de 
comunicação, cuja face institucional é representada pelo que se considera com a Mídia, 
desenvolvem papel formador e socializador na contemporaneidade, paralelamente ao papel 
que a escola desenvolve com a educação formal. Nosso trabalho com o pesquisador na escola 
de ensino médio tem a finalidade de iniciar o estudante no universo da pesquisa científica na 
área das Ciências Sociais e Humanas, realizando um estudo que visa compreender as relações 
da formação apreendida com os meios de comunicação e a formação apreendida com a 
escola, a partir da identificação dos usos dos meios de comunicação por parte dos sujeitos 
envolvidos na pesquisa. Os procedimentos metodológicos deste projeto estão baseados em 
três estratégias: primeiro, na capacitação do estudante sobre os princípios do conhecimento e 
da pesquisa científica, além da redação científica; segundo, no exercício da prática da pesquisa 
baseado na elaboração e aplicação de instrumentos de pesquisa quantitativa e de análise 
estatística; terceiro, na avaliação pedagógica da pesquisa a partir de relatos de experiência 
escritos pelos estudantes pesquisadores. 
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Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: A Matemática No Subprojeto Pibid/pedagogia/uern (central): Compreendendo As 
Mobilizações Para A Formação dos Professores Polivalentes 
 
Coordenador(a): Marcelo Bezerra de Morais 
 
ID do Projeto: 1802 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mariane de Oliveira Nolasco 
 
Resumo: O texto apresenta uma proposta de pesquisa cujo cenário de investigação é o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central. O PIBID é, hoje, uma política pública do Governo 
Federal e tem como principal objetivo incentivar, aperfeiçoar e valorizar o magistério para a 
Educação Básica brasileira. No âmbito da UERN, esse programa foi efetivamente iniciado no 
ano de 2010, quando de uma primeira ampliação do programa, que passou a ofertar vagas 
também para instituições estaduais. Dentre os subprojetos desenvolvidos no âmbito do 
PIBID/UERN, está o de Pedagogia do Campus Central, em Mossoró, que visa possibilitar essa 
formação inicial para a docência dos graduandos que atuarão como polivalentes. Uma das 
problemáticas que apontamos na formação dos professores que atuam/atuarão no magistério 
dos anos iniciais, em consonância com diversos autores, é a formação para atuar no ensino de 
matemática, posto que, no geral, há uma atenção desproporcional dada ou aos conteúdos que 
serão por eles trabalhados ou aos aspectos metodológicos puramente, deixando outras 
características de formação desprestigiadas, como a formação para as pesquisas em Educação 
Matemática, as questões curriculares ou as outras questões da didática específica. Assim, 
entendendo o PIBID de Pedagogia como uma importante instância de formação para além das 
disciplinas específicas ofertadas na graduação, buscamos compreender como esse projeto 
pode ter contribuído para a formação desses professores em formação para atuarem no 
ensino dessa disciplina, responder à seguinte pergunta: como a matemática foi mobilizada no 
PIBID/Pedagogia/UERN (Campus Central) desde sua implementação (2010 – 2018)? Para isso, 
propomos esse projeto de pesquisa que pretendemos compreender como a matemática foi 
mobilização nas ações do subprojeto PIBID/Pedagogia/UERN (Campus Central), no período 
compreendido entre os anos de 2010 a 2018, pelos sujeitos nele envolvidos. Para alcançar esse 
intento, desenvolveremos uma pesquisa de caráter qualitativo, que busca inspiração no 
método cartográfico, compreendendo metodologia como processo, construção em trajetória, 
no qual pesquisa, pesquisador e objeto de pesquisa vão se compondo à medida que os 
acontecimentos vão ocorrendo. Como perspectivas de produção de dados para o 
desenvolvimento desse estudo, apontamos o estudo e análise dos relatórios dos subprojetos 
de Pedagogia do PIBID/UERN (Campus Central), os relatórios gerais, os editais publicados pela 
CAPES aos quais a UERN concorreu, os projetos e subprojetos submetidos pela UERN, além dos 
materiais que foram produzidos pelos participantes do projeto, tais como portfólios, diários de 
bordo, memoriais, relatórios, resenhas, entre outros dados que podem ser produzidos no 
processo. 
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Projeto: A Política Curricular No Município de Mossoró: Articulações Entre Currículo e 
Formação de Professores. 
 
Coordenador(a): Meyre Ester Barbosa de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1663 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Carolina Costa Guimarães 
✓ Maria José de Melo Fernandes 

 
Resumo: Este projeto visa a investigar a imbrincada relação entre formação de professores e 
políticas curriculares, observando as demandas e articulações que instituem tais políticas. 
Assenta-se na compreensão de currículo como espaço fronteiriço de enunciação cultural 
(MACEDO, 2006; FRANGELLA, 2009) e como um discurso que constrói sentidos (LOPES e 
MACEDO, 2011). Em contraposição ao entendimento de que as políticas são um guia de 
orientação para a prática, assume a concepção de política como produção cultural, resultante 
de processos que envolvem negociações, traduções e disputas de sentidos. Nessa perspectiva, 
apoia-se no ciclo de políticas proposto por Ball e Bowe como recurso heurístico, assumindo 
uma compreensão de política como texto e discurso, produzida de forma contínua em 
diferentes contextos. Com base nesse registro explora as articulações discursivas entre 
currículo e formação, questionando as significações que permitem as articulações e 
(re)alinhamentos entre currículo e formação de professores como promessa de garantia de 
qualidade. O corpus de análise compreenderá os documentos produzidos no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Mossoró, a partir de 2010, que 
instituem/regulamentam a política educacional, dentre os quais a Lei Nº 2717, de 27 de 
dezembro de 2010, que institui a política de responsabilidade educacional no município de 
Mossoró; a Lei Nº 3.298, de 04 de agosto de 2015 que aprova o Plano Municipal de Educação; 
o Decreto Nº 3.749/2011 que regulamenta o Sistema de Avaliação da Educação Municipal 
(SIAVE); o Mapa Educacional e o Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de 
Educação. Concebendo que as políticas não se dissociam das práticas, compreendemos que 
focalizar os documentos curriculares não implica desconsiderar os sentidos produzidos nos 
espaços/tempos das escolas. Como textos políticos, estes documentos, são produções 
discursivas contextuais que operam em sintonia com demandas de políticas educacionais mais 
amplas, terminando por se configurar como políticas curriculares, uma vez que intentam 
regular os sentidos das práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições municipais, 
mediante o e estabelecimento de critérios e indicadores de avaliação. Tal empreendimento 
tem repercussões sobre a formação de professores, na medida em que cria demandas para o 
desenvolvimento do trabalho docente, reafirmando os laços entre currículo, formação de 
professores e qualidade educacional. 
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Projeto: A Relevância das Fontes Educacionais Para A Historiografia Norte-rio-grandense: Uma 
Investigação No Município de Assu/rn (1911-1927) 
 
Coordenador(a): Sara Raphaela Machado de Amorim 
 
ID do Projeto: 1790 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Discutir a relevância dos acervos escolares e fontes educacionais para a produção e 
conservação das memórias institucionais e historiografia da educação norte-rio-grandense é o 
horizonte desta pesquisa. A partir da realização de estudos e investigações nos acervos de 
instituições escolares do município de Assu/RN, observou-se as diversas possibilidades que o 
conhecimento de tais documentos permite para a compreensão de questões relacionadas à 
organização e funcionamento das primeiras instituições escolares, fundadas nos anos iniciais 
do século XX, na referida cidade. O período ora analisado caracterizara-se como momento de 
reorganização nacional a partir do ideário republicano, e as escolas eram também espaços de 
construção e disseminação destes ideais para a sociedade, com a construção dos valores 
morais e cívico-patrióticos. A problematização proposta compreende as ações políticas que se 
pautavam na ideia de modernidade e materializavam seus princípios através das Reformas da 
Instrução Pública que proporcionaram a criação de Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas 
Rudimentares e Escolas Normais. Neste contexto, o governo do Rio Grande do Norte 
inaugurou inúmeros estabelecimentos educacionais no interior do estado, dentre eles o Grupo 
Escolar Tenente Coronel José Correia (1911) e, além desta escola, contribuiu para a fundação 
do Educandário Nossa Senhora das Vitórias (1927), como instituição que integrava parte do 
ensino subvencionado do Rio Grande do Norte. Nos acervos destas instituições serão 
desenvolvidas ações de investigação, catalogação e digitalização das fontes históricas, a fim de 
contribuir para a historiografia norte-rio-grandense através da disponibilização digital no 
acervo do Núcleo de Pesquisa em Educação/NUPED-UERN, viabilizando a consulta pública 
destes materiais para pesquisas futuras, sobretudo dos pesquisadores em formação que 
possuem interesse na área de História da Educação. 
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Projeto: Abordagens Teórico-metodológicas Em Monografias do Curso de Especialização Que 
Discutem Educação Especial/inclusiva 
 
Coordenador(a): Francisca Maria Gomes Cabral Soares 
 
ID do Projeto: 1774 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Bárbara Rayane da Costa Freitas 
✓ Maria Taiza Naiara da Silva Luz 
✓ Ana Cristina Cosme da Silva 

 
Resumo: As instituições de formação de professores devem oferecer o ensino visando o 
desenvolvimento das competências técnicas, políticas e acadêmicas, priorizando o 
aprendizado do aluno e o acolhimento à diversidade. Assim compreendido, propomos como 
objetivo neste projeto identificar as vertentes temáticas e as abordagens teórico-
metodológicas em monografias do Curso de Especialização em Educação que tratam da 
Educação Especial/Inclusiva. O acervo a ser consultado é do curso de Especialização em 
Educação, ofertado no Campus Central da Faculdade de Educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN), com marco temporal no período de 2007 até 2017. Para isso, 
buscaremos monografias, que após lidas serão mapeadas, conforme suas vertentes temáticas 
em dois eixos: políticas públicas de inclusão, adaptações curriculares e inclusão. Em seguida 
analisaremos à luz de referencial teórico pertinente as abordagens teórico-metodológicas 
favoráveis a compreensão do objeto de estudo escolhido, a fim de entendermos como os 
estudos da pós-graduação lato sensu contribuem para uma formação acadêmica/continuada e 
como abordam as ações de inclusão no espaço escolar, onde atuam os egressos do curso de 
pedagogia que retornam para a especialização. Vislumbra-se, como resultado, o 
fortalecimento da proposta de especialização e a discussão acerca da educação 
especial/inclusiva, também o que evidenciam as práticas de elaboração de trabalho 
monográfico na Pós-Graduação lato sensu. Este estudo é continuidade do PIBID 2017/2018 
que com esse mesmo norte mapeou as monografias produzidas na graduação em Pedagogia. 
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Projeto: Accountability No Sistema Municipal de Ensino de Mossoró-rn: Uma Análise 
Documental 
 
Coordenador(a): Allan Solano Souza 
 
ID do Projeto: 1528 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luana Sayuria Feitoza do Vale Bezerra 
 
Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar os documentos que orientam a política de 
accountability incorporada na política de responsabilidade de Mossoró-RN (2011-2014), 
evidenciando os fatores explicativos do plano de orientação da ação do sistema para ser 
executado na rede municipal de escolas. O referencial teórico tem como ponto de partida as 
implicações da nova gestão pública e da globalização neoliberal na educação, com recorte para 
a gestão da educação. A abordagem será qualitativa, procurando revelar a natureza e as 
contradições do gerencialismo na educação municipal. Os procedimentos de pesquisa serão: 
leitura e fichamento do referencial teórico, acompanhados do levantamento dos documentos 
orientadores da política de responsabilidade educacional. A técnica de análise dos dados se 
apropriará da análise de conteúdo, construindo unidades temáticas para leitura e 
interpretação do fenômeno observado. Os resultados esperados são: contextualização de 
produção dos documentos; a análise documental; publicação dos resultados em anais de 
eventos, com a possibilidade de encaminhar os resultados para revistas. 
 
 

184



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Ações Políticas Em Educação de Jovens, Adultos e Idosos (eja) No Município de 
Assú/rn: Ausências e Emergências 
 
Coordenador(a): Francisco Canindé da Silva 
 
ID do Projeto: 1511 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rayda Cristina Lopes Cabral 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa objetiva conhecer, no âmbito das redes municipal e 
estadual de ensino em Assú/RN, como vem sendo pensada e praticada a Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos (EJA), considerando para análise ausências e emergências políticas e 
epistemológicas que contextualizam a referida modalidade educativa. O interesse de 
investigar estes processos decorre da compreensão de que a entrada, permanência e sucesso 
de jovens, adultos e idosos em processos iniciais de alfabetização e escolarização é um direito 
inalienável que emana de sua natureza ontológica de aprender por toda a vida e de 
imperativos sociais que configuram o mundo do trabalho, as relações comunitárias e a 
participação na vida política e cultural dos espaços-tempos em que estão inseridos. Como 
pressupostos teóricos para esta investigação, serão articuladas concepções de educação 
continuada e de aprendizagem ao longo da vida (PAIVA, 2009; DINIZ, 2010; LIMA, 2007 e 
FREIRE, 2007); sentidos do direito à educação para jovens, adultos e idosos (PAIVA, 2009); 
perspectiva de política enquanto junção de iniciativas da sociedade civil organizada e o Estado 
de direito (FÁVERO, 2011); a abordagem epistemológica sistêmico-complexa de educação 
(CAPRA, 2006 e 2014; MORIN, 2011) e concepções de justiça social (ZEICHNER, 2008 e 
SANTOS, 2016) enquanto garantia de oportunidades justas e de resultados justos. A 
multirreferencialidade proposta faz emergir como procedimentos metodológicos de pesquisa, 
o uso da técnica de análise documental e o trabalho com entrevistas recursivas (SILVA, 2016), 
pelos quais pretende-se capturar diferentes sentidos acerca do pensado e do praticado na EJA 
(SILVA, 2012), de modo que os dados recenseados e refletidos possam se traduzir para 
pesquisadores, professores e estudantes interessados neste campo de estudo e as respectivas 
redes de ensino envolvidas, em mais uma possibilidade de ampliar e potencializar a educação 
para jovens, adultos e idosos em processos iniciais de alfabetização e escolarização. 
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Projeto: Aprender A Profissão Docente Em Interação Com Os Saberes Experienciais das 
Professoras Colaboradoras do Estágio Supervisionado: Narrativas de Experiencias Do(a)s 
Aluno(a)s Estagiário(a)s do Curso de Pedagogia Fe/uern 
 
Coordenador(a): Normandia de Farias Mesquita Medeiros 
 
ID do Projeto: 1649 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Paula Cavalcante Rodrigues 
 
Resumo: O estudo consiste em dar continuidade na identificação e analise, á partir dos relatos 
das experiencias do(a)s alunos estagiários do curso de pedagogia/UERN, no que foi aprendido 
juntamente com os saberes experienciais das professoras colaboradoras. Os saberes e práticas 
(re)elaborados/desenvolvidos no estágio supervisionado dos anos inicias do ensino 
fundamental. Esse estagio se desenvolve em três momentos: observação, planejamento, 
regência. Ressalte-se que o atual projeto pedagógico do curso de pedagógia da Faculdade de 
Educação (UERN), está em vigor desde 2008, tomando as orientações das DCNP (BRASIL,2006). 
Destaca-se no estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino, os saberes e as práticas 
mobilizados nesse componente curricular para formar o futuro professor que ira atuar nesse 
nível de ensino. Compreende-se que esses elementos são fundamentais no aprender a 
profissão, na legitimação da identidade docente. Considera-se um paradigma 
profissionalizante na formação do professor emconfronto com as orientações prescritas na 
reforma curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental (PCN). Com base em Pimenta; Lima (2008); Lima (2012), 
entende-se o estágio supervisionado como atividade teórico-prática instrumentalizadora da 
práxis do futuro professor, significando o locus das reflexões sobre o professor e seu trabalho, 
portanto um espaço de pequisa sobre a docência. Apoia-se em Tardif (2002) e Freire(1996) nos 
estudos sobre os saberes e as práticas docentes. Nóvoa (1995), discuti a profissão docente. 
Pesquisa de cunho qualitativo (BOGDAN;BIKLEN, 1994; GIL,1998). Toma-se as experiencias 
narradas pelo(a)s aluno(a)s que estagiaram nos anos iniciais do ensino fundamental, á luz de 
Josso,2004; Nóvoa, 1995; Souza,2007. Foca-se as narrativas numa dimensão de 
desenvolvimento pessoal e profissional. Ao (re)construirem e (re)pensararem o vivido, o(a)s 
alunos apontarão saberes e práticas desenvolvidos/aprendidos e mobilizados nas ações 
desenvolvidas no estágio supervisionado, bem como avanços e fragilidades em seu processo 
de formação inicial. 
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Projeto: As Significações dos Professores Sobre A Disciplina História Nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
 
Coordenador(a): Antônia Batista Marques 
 
ID do Projeto: 1763 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Este projeto situa-se no campo das discussões sobre o ensino e a aprendizagem 
deste século, com destaque para as pesquisas relacionadas à dimensão subjetiva da realidade 
escolar, com ênfase para ensino de História, no contexto no contexto escolar. Insere-se no 
Grupo de Estudos e Pesquisas-GEPES da Faculdade de Educação-FE, da Universidade do Estado 
de Rio Grande do Norte-UERN. Também se constitui em um subprojeto da proposta de 
cooperação acadêmica no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – 
PROCAD1: TECENDO REDES DE COLABORAÇÃO NO ENSINO E NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO: 
UM ESTUDO SOBRE A DIMENSÃO SUBJETIVA DA REALIDADE ESCOLAR. Tem como objetivo 
Estudar sobre as significações dos professores acerca da disciplina História no contexto dos 
anos iniciais do ensino fundamental. Traz como referencial teórico-metodológico a perspectiva 
Sócio-histórica a partir das contribuições de Vigotski (1998), Galperin (2001), Talizina (2001) e 
Leontiev (1985). Para a produção das informações optamos pela entrevista reflexiva 
Szymanski(2011) Para análise das informações recorremos a proposta metodológica dos 
núcleos de significação desenvolvida por Aguiar e Ozella (2006). O contexto da pesquisa é 
composto por: uma escola da rede pública que ofereça turmas nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; professores em exercício nessa etapa de ensino, que por adesão, concordem em 
colaborar; e uma aluna do curso de Pedagogia. A pesquisa ocorrerá em três grandes 
momentos: discussão sobre arcabouço teórico-metodológico que orienta este estudo; 
identificação dos sentidos e significados das práticas pedagógicas relativas à disciplina História 
e a reflexão sobre a possibilidade de ressignificação de práticas pedagógicas na disciplina 
História. Em cada uma desses momentos será desenvolvida várias etapas. A contribuição 
teórica deste estudo se traduz em busca de uma aproximação para revelar processos que, no 
contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental, facilitam ou dificultam as práticas 
pedagógicas na disciplina História, que pode servir como referências para a educação dos 
alunos na escola do século XXI. Como contribuição científica esta pesquisa visa aprofundar 
estudos sobre o valor formativo da disciplina História para a formação humana a partir da 
apreensão de zonas de sentido dos professores e possibilidades de ressignificação de práticas 
pedagógicas. Os resultados serão transformados em artigos e publicados para ampla 
divulgação. 
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Projeto: Ascensão Social Por Meio dos Estudos de Estudantes Com Deficiências: da Educação 
Básica Até A Universidade – Parte II 
 
Coordenador(a): Ana Lucia Oliveira Aguiar 
 
ID do Projeto: 1448 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Bezerra Neto 
 
Resumo: Este estudo desdobra-se de um Projeto de Pesquisa Institucional intitulado Ascensão 
Social por meio dos estudos de estudantes de origem popular: da Educação Básica até a 
Universidade. Para este estudo intitulado Ascensão social por meio dos estudos de estudantes 
com deficiências: da Educação Básica até a Universidade – Parte II propõe a continuidade do 
projeto aprovado com financiamento do CNPq, submetido ao Edital PIBIC 2017/2018 e tem 
como objetivo de compreender os mecanismos da ascensão social por meio dos estudos de 
estudantes com deficiências na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tendo como 
base discente acompanhados pela Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN), na 
perspectiva inclusiva. Utilizará a Metodologia da Pesquisa (Auto) Biografia, a partir das 
narrativas de discentes com deficiências, como uma prática reflexiva e de autoformação. 
Trabalharemos com as narrativas de seis discentes com deficiência dos cursos de: 
Administração, Medicina, Pedagogia, Educação Física, Direito, Serviço Social que, em Rodas de 
Conversa nomeadas de “aprender a viver juntos, para conhecer, ser e fazer”, inspira-se no 
Relatório apresentado à UNESCO pela Comissão Internacional para a Educação do Século XXI. 
Resultará na identificação, por meio das narrativas (Auto) Biográficas desses discentes, a 
ascensão social pelos estudos dos estudantes em tela o que permitiu a (re) significação da 
escolaridade e a perspectiva da quebra de barreiras atitudinais, físicas, procedimentais, 
conceituais para a superação. Confirmamos sobre a importância das narrativas (auto) biografia 
como prática reflexiva para a (re) significação da formação, pois permite o exercício do 
conhecer-se e vivenciar a abertura para a alteridade, tendo como pista a ascensão social pelos 
estudos dos referidos estudantes. 
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Projeto: Cartografia da Pesquisa Em Educação No Curso de Pedagogia Em Assú/rn – 2ª Versão 
 
Coordenador(a): Alcides Leão Santos Junior 
 
ID do Projeto: 1371 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jessica Yasmin Silva de Assis 
 
Resumo: Pretende-se cartografar as pesquisas monográficas produzidas pelos estudantes do 
curso de Pedagogia, do Campus Avançado de Assú, da UERN, no período de 2017 a 2018. Crê-
se eu refletir sobre a pesquisa em educação implica em compreender qual o conceito de 
educação que se desenvolve: se uma educação reprodutora ou uma transformadora. Para a 
concretização dos objetivos propostos será realizada uma pesquisa exploratória fazendo uso 
da proposta de Santos (1998) e do aporte teórico da pesquisa em educação Bogdan; Bikenn 
(1994); Poupart (2008) e Esteban (2010). Postulamos que a pedagogia vem fomentando a 
formação de profissionais nômades, ou seja, um pedagogo capacitado para promover o 
diálogo com áreas distintas em seu lócus de atuação. Para tanto, este trânsito por diversas 
áreas e conhecimentos faz da pedagogia uma área onde a bricolagem e a inter-
transdisciplinariedade, em muitos momentos, aconteça de fato. Em suma, ao pesquisar as 
monografias poderemos apontar e discutir os elos da multidimensionalidade na formação dos 
pedagogos e contribuir para res-significar o dito e o feito na formação do pedagogo no âmbito 
da UERN. 
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Projeto: Dissidências de Gênero Na Escola Pública de Ensino Médio de Mossoró: Uma Pesquisa 
Sociopoética Sobre Emergência do Queer Na Educação. 
 
Coordenador(a): Sandro Soares de Souza 
 
ID do Projeto: 1796 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Vitor Lima Gondim 
 
Resumo: Pesquisa sobre Identidades de Gênero entre jovens do Ensino Médio na cidade de 
Mossoró, a partir dos referenciais da Teoria Queer, que põe em questionamento os conceitos 
instituídos de gênero e sexualidade, retirando deles quaisquer conotações essencialistas. Este 
Projeto de Pesquisa deseja instaurar um processo de pesquisa e discussão sobre Gênero, de 
forma a tensionar o espaço escolar e elegê-lo como território de intervenções políticas juvenis 
sobre as dissidências de gênero e as expressões da sexualidade, e construir um campo de 
forças que possa aglutinar estudos e práticas dissidentes quanto às identidades de gênero. O 
campo da Educação é carente de construir novos referenciais metodológicos e abordagens 
pedagógicas a partir do Queer. Por seu turno, A Escola é uma instituição tradicionalmente 
normatizadora (LOURO, 1999), uniformizadora de condutas, o que implica que muitas vezes as 
vozes dissidentes tendem ao silenciamento e à segregação – principalmente no tocante às 
expressões de gênero e de sexualidade. Entretanto, as identidades sexuais e de gênero 
norteadas por discursos e referências baseados em padrões sociais, políticos e culturais, bem 
como de conceituação teórica e científica, têm sofrido profundas transformações na 
contemporaneidade. A emergência e a visibilidade de novas formas de existência, além dos 
convencionados "homem", "mulher", "heterossexual" e "homossexual", têm produzido uma 
desestruturação das lógicas binárias e biomédicas. Esta Pesquisa se propõe a investigar, in 
loco, as identidades de gênero circulantes na escola de Ensino Médio mossoroense; não 
somente as expressões consensuais,  ou compulsórias, para usar um termo foucaultiano 
(FOUCAULT, 2005) a respeito da heteronormatividade e da normativa binária de gênero, mas 
notadamente, as expressões não-consensuais e inesperadas. O consenso tende a ser 
impositivo, autoritário e normatizador, na medidade em que faz silenciar as vozes dissonantes, 
e impede a emergência do novo e do inesperado – portanto, observar as dissidências, e dar 
voz a elas, é uma forma de garantir a construção de múltiplas identidades de gênero, para 
além da percepção binária. A abordagem metodológica da Sociopoética será a referência para 
propormos a organização de um grupo-pesquisador sociopoético, que, através de dispositivos 
analíticos singulares, possa criar novos conceitos artístico-científicos sobre Identidades de 
Gênero nas escolas do Ensino Médio de Mossoró. Instituindo o grupo-pesquisador esta 
investigação busca descobrir possíveis conceitos novos, sob a forma de confetos, produzidos 
pelo corpo coletivo filosófico da pesquisa sociopoética.  Ela é uma abordagem singular frente a 
outras práticas grupais de investigação. Ao tomar os co-pesquisadores de suas pesquisas como 
filósofos, mediante a instituição do grupo-pesquisador, ela percorre itinerários de invenção e 
adquire propriedades criadoras, pois ao filosofar, criando confetos, os membros do 
grupopesquisador traçam planos repletos de afetos advindos de conceitos desterritorializados. 
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Projeto: Dissidências de Gênero No Ensino Médio de Mossoró: A Emergência do Queer Na 
Educação 
 
Coordenador(a): Sandro Soares de Souza 
 
ID do Projeto: 1821 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Pesquisa sobre Identidades de Gênero entre jovens do Ensino Médio na cidade de 
Mossoró, a partir dos referenciais da Teoria Queer, que põe em questionamento os conceitos 
instituídos de gênero e sexualidade, retirando deles quaisquer conotações essencialistas. Este 
Projeto de Pesquisa deseja instaurar um processo de pesquisa e discussão sobre Gênero, de 
forma a tensionar o espaço escolar e elegê-lo como território de intervenções políticas juvenis 
sobre as dissidências de gênero e as expressões da sexualidade, e construir um campo de 
forças que possa aglutinar estudos e práticas dissidentes quanto às identidades de gênero. O 
campo da Educação é carente de construir novos referenciais metodológicos e abordagens 
pedagógicas a partir do Queer. Por seu turno, A Escola é uma instituição tradicionalmente 
normatizadora (LOURO, 1999), uniformizadora de condutas, o que implica que muitas vezes as 
vozes dissidentes tendem ao silenciamento e à segregação –principalmente no tocante às 
expressões de gênero e de sexualidade. Entretanto, as identidades sexuais e de gênero 
norteadas por discursos e referências baseados em padrões sociais, políticos e culturais, bem 
como de conceituação teórica e científica, têm sofrido profundas transformações na 
contemporaneidade. A emergência e a visibilidade de novas formas de existência, além dos 
convencionados "homem", "mulher", "heterossexual" e "homossexual", têm produzido uma 
desestruturação das lógicas binárias e biomédicas. Esta Pesquisa se propõe a investigar, in 
loco, as identidades de gênero circulantes na escola de Ensino Médio mossoroense; não 
somente as expressões consensuais, ou compulsórias, para usar um termo foucaultiano 
(FOUCAULT, 2005) a respeito daheteronormatividade e da normativa binária de gênero, mas 
notadamente, as expressões não-consensuais e inesperadas. O consenso tende a ser 
impositivo, autoritário e normatizador, na medidade em que faz silenciar as vozes dissonantes, 
e impede a emergênciado novo e do inesperado –portanto, observar as dissidências, e dar voz 
a elas, é uma forma de garantir a construção de múltiplas identidades de gênero, para além da 
percepção binária. Aabordagem metodológica da Sociopoética será a referência para 
propormos a organização de um grupo-pesquisador sociopoético, que, através de dispositivos 
analíticos singulares, possa criar novos conceitos artístico-científicos sobre Identidades de 
Gênero nas escolas do Ensino Médio de Mossoró. Instituindo o grupo-pesquisador esta 
investigação busca descobrir possíveis conceitos novos, sob a forma de confetos, produzidos 
pelo corpo coletivo filosófico da pesquisa sociopoética. Ela é uma abordagem singular frente a 
outras práticas grupais de investigação. Ao tomar os co-pesquisadores de suas pesquisas como 
filósofos, mediante a instituição do grupo-pesquisador, ela percorre itinerários de invenção e 
adquire propriedades criadoras, pois ao filosofar, criando confetos, os membros do 
grupopesquisador traçam planos repletos de afetos advindos de conceitos desterritorializados. 
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Projeto: Educação Em Direitos Humanos Na Formação do Pedagogo: Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte/campus Avançado de Assú 
 
Coordenador(a): Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra 
 
ID do Projeto: 1718 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A educação em direitos humanos viabilizada numa perspectiva emancipatória 
constrói diálogos democráticos sobre o desenvolvimento humano, os processos de igualdade e 
justiça social, essenciais ao exercício da cidadania, da eliminação de preconceito e 
discriminação, valorizando povos, grupos, sujeitos individuais e culturas, nas suas múltiplas 
dimensões. As políticas nacionais para educação em direitos humanos em nível internacional e 
nacional, apontam para inclusão de suas temáticas na educação superior e na escola básica. 
Questão que impõe pensar a proposta de educação em direitos humanos na formação do 
pedagogo, profissional que atua em escolas e espaços sociais diversificados, PIBIC 2018/2019 - 
EDITAL N° 002/2017-PROPEG/UERN. Formulário para elaboração do projeto. 
Página 2 de 7 educando crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Em razão de tal 
configuração, questiona-se como o curso de Pedagogia da UERN/Campus Avançado de Assú, 
promove a educação em direitos humanos? Para tanto, o objetivo consiste em problematizar 
limites e possibilidades para a promoção da educação em direitos humanos no curso de 
Pedagogia da UERN/Campus Avançado de Assú. A intenção é pensar os direitos humanos não 
na lógica liberal dos países globalizados e hegemônicos, com discursos de universalidade, mas 
numa ótica intercultural, que promove a legitimidade do local (SANTOS, 1997). Os 
procedimentos metodológicos que serão adotados incluem o da pesquisa documental e 
bibliográfica. As fontes serão o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPCPe/2013) e 
outros documentos sinalizadores da produção cotidiana de professores e estudantes, como os 
Programas Gerais de Componentes Curriculares (PPGDs), projetos de pesquisa e extensão, 
relatórios de eventos e seminários temáticos. Com os dados organizados e com foco nos 
elementos teóricos adotados, serão produzidas as discussões dos resultados, 
consubstanciando-as em relatórios e artigos para publicação. 
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Projeto: Enade No Curso de Pedagogia da Uern: Sentidos Atribuídos À Avaliação Externa No 
Processo Formativo 
 
Coordenador(a): Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro 
 
ID do Projeto: 1609 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Sara Lins Brito da Silva 
 
Resumo: Estudar a formação com inspiração epistemológica multirreferencial nos coloca na 
perspectiva do olhar plural, de olharmos para nós mesmos enquanto olhamos para nosso 
objeto de interesse de estudo. Nesse sentido, a formação do pedagogo pode ser significada e 
percebida a partir de um olhar complexo sobre esse fenômeno, sendo a avaliação uma das 
perspectivas que envolvem esse processo formativo. Assim, propomos com esse projeto de 
iniciação científica, estudar os sentidos que os alunos e professores do curso de Pedagogia da 
UERN, atribuem a avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. 
Nesse cenário, a professora coordenadora desse projeto e a discente do Programa de Iniciação 
Científica, se constituem em sujeitos potenciais da pesquisa. Como questão de estudo temos: 
a avaliação externa, por meio do ENADE, se constitui em um parâmetro epistemológico e 
metodológico presente nas práticas formativas do curso de Pedagogia da UERN? Considerado 
como um dos instrumentos do Sistema de Avaliação Nacional do Ensino Superior (SINAES), o 
ENADE tem sido em muitas instituições de ensino pública ignorado como potencial de reflexão 
sobre as competências solicitadas no exame na relação com o que os cursos desenvolvem no 
processo formativo a partir de suas opções teórico-metodológicas. Mesmo considerando a 
complexidade que envolve os processos avaliativos no ensino superior e compreendendo a 
crítica da uniformização de um exame para todas as regiões do país, o ENADE é parte 
constitutiva do currículo dos alunos, do Ìndice Geral de Cursos de Graduação das IES e ainda, 
muito valorizado no mercado de trabalho, quando da contratação de profissionais oriundos do 
ensino superior, o que dá ao objeto de estudo aqui proposto, uma relevância acadêmica e 
social. A pesquisa, é de natureza qualitativa e de caráter exploratório, uma vez que 
construiremos os dados da pesquisa através de questionários online, entrevistas e aplicações 
de provas do ENADE, possibilitando a produção de narrativas por parte dos envolvidos e uma 
análise quantitativa dos acertos e erros das avaliações do ENADE. Espera-se com o resultado 
do estudo, a contribuição genuína para a formação dos discentes PIBIC envolvido, para a 
professora coordenadora e, em uma perspectiva mais ampla, para a avaliação institucional da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, que atua diretamente no 
monitoramento e avaliação de indicadores relacionados a qualidade formativa na instituição. 
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Projeto: Formação e Desenvolvimento Humano: Interfaces Entre Afetividade, Violência e 
Espiritualidade – Fase II 
 
Coordenador(a): Maria Euzimar Berenice Rêgo Silva 
 
ID do Projeto: 1741 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ MACIANA EMANUELLA DE PAIVA 
✓ LEANDRO GOMES SILVA 
✓ RODRIGO RODRIGUES ARAÚJO 

 
Resumo: A avaliação de políticas públicas tem sido um campo de estudo que vem crescendo 
significativamente nas últimas décadas e sua produção acadêmica tem sido identificada em 
diferentes áreas de conhecimento, dentre elas, a assistência social. Contudo, são produções 
que, comumente, encontram-se dispersas em periódicos, livros, teses e dissertações. A 
pretensão é compilar esses estudos, principalmente, através da bibliometria, com o intuito de 
identificar tendências avaliativas e autores/as que têm se apropriado da literatura de políticas 
públicas, como também, da avaliação da política de assistência social a partir do ano de 1997. 
Nessa perspectiva, se constrói possibilidades de mapear as produções/publicações e, 
posteriormente, abordagens conceituais, metodológicas e ideológicas que diz respeito à 
avaliação da política pública de assistência social. Por conseguinte, o estudo possibilitará uma 
sistematização do estado da arte da temática em foco. 
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Projeto: Formação e Desenvolvimento Humano: Interfaces Entre Afetividade, Violência e 
Espiritualidade – Fase II 
 
Coordenador(a): Maria Euzimar Berenice Rêgo Silva 
 
ID do Projeto: 1825 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Antônio Danilo Ferreira de Oliveira 
✓ Antonia Maiza Jacinto de Oliveira 
✓ Alani da Costa Santos 
✓ Alana Rhayza de Lima Ferreira 
✓ Bárbara Louizy Bezerra Duarte 
✓ Eduardo Augusto Souza Duarte 
✓ Francisco Lucas Pereira da Costa 
✓ Ariane Costa de Araújo 

 
Resumo: Esta pesquisa é um desdobramento dos estudos realizados nos últimos 10 anos, 
tendo como foco as relações entre formação, sexualidade, gênero, narrativas de vida, 
memória e educação, a partir da análise de percepções e práticas sobre violência, sexualidade, 
relações de gênero, homossexualidade e educação rural de participantes colaboradores/as do 
Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as” (Diálogos Serranos), bem como, das experiências vividas nos contextos escolares 
locais e na atuação como docente de componentes curriculares vinculados aos Fundamentos 
da Educação nos cursos de licenciaturas do Campus Avançado Professora Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM) – Pau dos Ferros — da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), especialmente na área da Psicologia. Estudos nos quais detectamos, por um 
lado, o fechamento, a nucleação e a adoção da multisseriação como políticas para as escolas 
rurais locais, e, por outro lado, observamos a ausência de ações sistemáticas que articulem os 
temas sexualidade, gênero, educação rural, afetividade e violência no plano local, 
especialmente nas políticas públicas municipais de Pau dos Ferros/RN e Portalegre/RN. Por 
isso, faremos uma pesquisa-ação-formação (JOSSO, 2004; PINEAU, 2005, 2006a, 2006b) 
voltada para a elaboração de propostas e acompanhamento da inclusão de temas relacionados 
às interfaces entre a afetividade, a formação espiritual e a violação de direitos da criança e 
dos/as adolescentes, especialmente no contexto da educação rural de municípios vinculados 
ao referido Programa de Extensão. Partiremos da realização de estudos bibliográficos, 
destacando-se o pensamento de Jung (2002, 2003a, 2003b, 2008a, 2008b, 2010, 2011a, 2011b, 
2012); Rogers (1991), Rossini (2011), Steiner (1983, 1984, 2010) e Wallon (2005, 2007). 
Faremos também um levantamento sobre as concepções de formação, desenvolvimento e 
educação rural, a inclusão da afetividade, da formação espiritual e as práticas escolares frente 
às manifestações de violência nos contextos escolares de municípios vinculados ao Programa 
“Diálogos Serranos”. Essa etapa ocorrerá através da análise de documentos escolares e da 
realização de visitas e encontros reflexivos nas instituições escolares, nos quais aplicaremos 
dinâmicas envolvendo narrativas de vida, questionários e a construção de diários reflexivos 
(ZABALZA, 2008). E, por último, contribuiremos para a elaboração de estratégias de 
diagnóstico, acompanhamento e desenvolvimento de ações envolvendo essas problemáticas. 
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A sistematização e análise de informações estarão centradas, por um lado, no conteúdo dos 
documentos, escritos e narrativas de vida de participantes dos encontros reflexivos, e, por 
outro, nos temas, instrumentos e estratégias adotadas para o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico em sala de aula frente às manifestações de violência e da inclusão da afetividade e 
da formação espiritual nos processos de ensino e de aprendizagem e os impactos para a 
autoformação do ser humano. 
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Projeto: Gestão Pedagógica No Programa de Educação Tutorial do Curso de Pedagogia 
 
Coordenador(a): Hostina Maria Ferreira do Nascimento 
 
ID do Projeto: 1798 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Merabe Libiny de Oliveira Nascimento 
✓ Antônio Anderson Brito do Nascimento 

 
Resumo: A formação de professores no atual contexto de transformações sociais e 
tecnológicas do mundo globalizado demanda concepções de formação profissional adequadas 
a modelos de trabalho cada vez mais complexos e diversificados. Neste contexto, o Curso de 
Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, atendendo à 
proposição acadêmica da tríade ensino, pesquisa e extensão, vem inserindo projetos e 
programas formativos à sua prática pedagógica. Esta inserção traz, entre outras demandas, a 
elaboração teórico-prática dos conceitos de gestão dos processos educativos e do processo de 
ensino-aprendizagem. A partir destas considerações, este projeto de pesquisa se debruça 
sobre o Programa de Educação Tutorial – PET Pedagogia da UERN buscando identificar e 
mapear ações de gestão dos processos educativos e de ensino-aprendizagem tomando, para 
tanto, os fundamentos teóricos de Paulo Freire relativos aos conceitos de participação, 
emancipação, diálogo e ação-reflexão-ação. Espera-se contribuir para a realização de estudos 
e pesquisas posteriores sobre o Programa. E para o debate sobre a gestão dos processos 
educativos e de aprendizagem no ensino superior, em especial no que concerne à 
compreensão do papel político dos programas voltados à formação do professor e do seu 
compromisso com a educação pública participativa e de qualidade. 
 
 

197



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Inclusão de Pessoas Deficiência Visual No Cinema: Um Passeio Pela Esteira do Olhar 
Como Os Olhos do Outro 
 
Coordenador(a): Ana Lucia Oliveira Aguiar 
 
ID do Projeto: 1522 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBITI - Edital: 003/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Samuel Carvalho Rebouças 
 
Resumo: As discussões atuais sobre deficiência, acessibilidade e inclusão tem ampliado as 
discussões e consolidado ações na busca de superação de barreiras, direcionando para a 
disseminação e convicção da necessidade de novos saberes, novas práticas, outras atitudes. 
Como realizar a inclusão cultural, agir, cuidar, adequar metodologias, realizar uma 
comunicação visual, trazer uma didática, conviver com o escuro, trazendo uma luz na 
escuridão às aulas onde se incluam atividades audiovisuais, como utilização de DVD, cinema, 
televisão, artes, júris simulados, exposição de trabalhos, visitas a teatros, atividades artísticas 
para pessoas cegas que precisam trabalhar os sentidos remanescentes? Como utilizar a 
recursos de equipamentos e tecnologia assistiva como recurso de acessibilidade para a 
participação de pessoas cegas no acesso ao cinema? Este projeto de pesquisa, intitulado 
Inclusão de discentes com deficiência visual no cinema: um passeio pela esteira do olhar como 
os olhos do Outro, objetiva desenvolver recursos e tecnologias visuais para a acessibilidade de 
pessoas cegas, com vistas a superação de barreiras de comunicação visual no cinema e igual 
oportunidade de participação de pessoas cegas aos bens sociais e culturais. Trata-se do 
desenvolvimento de recurso e tecnologia assistiva para a garantia da informação e 
comunicação, da acessibilidade, do direito a igualdade de condições para todas as pessoas. 
Este projeto será desenvolvido por um discente com deficiência visual do Curso de Direito e 
dois cegos do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de Mossoró (CADV), com apoio do Núcleo 
de Acessibilidade para alunos com deficiência do Colégio Diocesano Santa Luzia de Mossoró 
(CDSL). Em primeiro, as sessões de narrativas (auto) biográficas será a metodologia utilizada 
para se chegar às necessidades da comunidade de pessoas cegas em relação às suas 
dificuldades em participar da programação disponibilizada pelo cinema na cidade de Mossoró 
em seus sua dificuldade. Em segundo o desenvolvimento dos recursos e tecnologia assistiva 
para, depois sua aplicabilidade. São muito claras as dificuldades encontradas nos espaços de 
cinema pelos cegos de como ir, vir, acessar aos espaços físicos e adentrar para uma sessão de 
cinema que atendam suas limitações. As pessoas cegas apontam como este projeto de 
desenvolvimento e novação tecnológica trará a quebra de barreiras e nova cultura com a 
presença de cegos, com sistemática no cinema, como uma via a oportunidade de efetivação de 
direitos e reconhecem a pertinência desses recursos para a dinâmica de suas vidas em todas as 
dimensões. É pertinente pensar em uma educação, e uma prática, movidas pela sintonia entre 
universidade, sociedade, comunidade de pessoas cegas e, com igual força, a visibilidade dentro 
da universidade para que toda a academia se debruce a trabalhar em suas ações pedagógicas 
todas as possibilidades dos sentidos remanescentes de uma pessoa cega, a fim de juntos 
consolidemos a efetiva participação de todos e de todas em igual condição de direitos. 
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Projeto: Indagando A Universidade, Sob A Perspectiva dos Discentes Com Deficiência, O 
Acesso e O Acompanhamento de Estudantes Com Deficiências No Ensino Superior - Parte II 
 
Coordenador(a): Ana Lucia Oliveira Aguiar 
 
ID do Projeto: 1449 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) vem cumprindo as 
prescrições legais da Lei Estadual Nº 9.696/2013 que propões 5% de vagas para candidatos 
com deficiências nos processos seletivo de entrada aos cursos de graduação da UERN. Este 
projeto de pesquisa intitulado Indagando a universidade, sob a perspectiva dos discentes com 
deficiências, o acesso e o acompanhamento de estudantes com deficiências no Ensino 
Superior – Parte II é continuidade do projeto aprovado PIBIC 2017/2018 e objetiva 
compreender como se dá o acesso e o acompanhamento dos estudantes com deficiências, 
com base na Legislação Federal e Estadual para pessoas com deficiências, sob a perspectiva 
dos discentes com deficiências. Levantamos a seguinte indagação: Como são trabalhadas, 
junto aos discentes, as barreiras atitudinais, procedimentais e conceituais no cotidiano 
acadêmico no processo de acesso e acompanhamento? A pergunta que fazemos está 
alimentada pelas dimensões atitudinais, procedimentais, conceituais e físicas que possam está 
se constituindo como obstáculos aos processos de permanência e avanços acadêmicos no que 
diz respeito às aprendizagens. Para a aplicação da pesquisa utilizaremos o instrumental 
teórico-prático proposto pela metodologia da história oral, definida por Alberti (2005, p. 18) 
como “um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica etc.) que privilegia a 
realização de entrevistas com pessoas que participam de, ou testemunharam, acontecimentos, 
conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo”. A pesquisa 
tem como sujeitos, 01 (um) estudante com deficiências de cada um dos quatro cursos de 
graduação: Pedagogia, Educação Física, Direito e Filosofia da UERN que estão cursando, 
regularmente, desde a entrada à universidade através da pericia pela Junta Multiprofissional 
da UERN, após as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), até o momento atual. 
As mudanças para o acesso e acompanhamento, sob a égide da Política de Inclusão da UERN 
desde 2013, aponta avanços nos processos de acesso e permanência, indica progressos no 
está sendo proposto na luta pela inclusão, e a superação de barreiras históricas. Coloca-nos 
diante de uma realidade modificada pelos avanços tanto da legislação para pessoas com 
deficiências, como dos estudantes com deficiências que vem se empoderando dentro das 
discussões o que repercute no engajamento para a consolidação de ações inclusivas e 
qualidade nos estudos, acompanhamento e êxito no mercado de trabalho. 
 
 

199



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Sucesso Escolar No Município de 
Pau dos Ferros/rn 
 
Coordenador(a): Ciclene Alves da Silva 
 
ID do Projeto: 1747 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Beatriz Fernandes 
 
Resumo: Esta proposta de estudo interage com o projeto “Gestão da Educação e avaliação 
externa: o que a Secretaria Municipal de Educação de Pau dos Ferros tem feito com os 
resultados do IDEB?”, institucionalizado na Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) da UERN. 
Pretende-se dar continuidade a pesquisa do Projeto de Iniciação Científica/PIBIC, ocorrida em 
2017, que trabalhou com teses e dissertações defendidas em Programas de Pós-Graduação de 
Universidades Públicas brasileiras e que haviam focado seu escopo de pesquisa na temática do 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e sua relação com a qualidade do ensino 
desenvolvido nos intramuros das instituições públicas de ensino Brasileiras, ocasionando o 
denominado sucesso escolar. Nesta nova proposta, propõe-se investigar as seis escolas 
públicas do município de Pau dos Ferros, que compõe a rede de educação básica municipal. O 
atual estágio da avaliação da educação básica no nosso país, em particular as introduzidas pelo 
Plano de Desenvolvimento da Educação Básica (PDE), tem-se focado na avaliação em larga 
escala, colocando-a como um dos pilares da política educacional do Ministério da Educação. A 
criação de um indicador sintético da qualidade da educação básica, que considera tanto o 
desempenho dos estudantes em exames padronizados quanto à progressão desses alunos no 
sistema, tem se tornado elemento sine qua non no debate sobre o que poder-se-ia denominar 
de uma boa ou má escola do ponto de vista do índice, onsiderando tanto os discursos oficiais 
do governo, como dos sujeitos envolvidos na ação educativa. A  investigação buscará construir 
um esboço teórico, a partir dos discursos dos dirigentes municipais de ensino, a saber: os seis 
diretores escolares e a secretária municipal de educação local, sobre uma relação do ponto de 
vista do discurso do Ideb, com o denominado sucesso escolar. Procedimentalmente a pesquisa 
fará uso da metodologia qualitativa, utilizando-se do método de análise do discurso 
foucaultiana. 
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Projeto: O Contar e Encantar Na Mediação da Leitura: Análises das Estratégias de Formação e 
Autoformação de Leitores 
 
Coordenador(a): Maria Lucia Pessoa Sampaio 
 
ID do Projeto: 1823 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Isabel Ferreira Rocha 
✓ Vivian Beatriz Gomes de Souza 
✓ Francisco Denilson Bezerra 
✓ Iris Morais Silva 
✓ Rafaela Lais Felipe de Lima 
✓ Ana Carla Fagundes Pereira 
✓ Elisangela Silmara Aquino silva 
✓ Thassio Bernado Alves 

 
Resumo: Esta pesquisa visa a compreender o processo de mediação e de autoformação de 
leitores, por meio da contação de histórias, desenvolvida entre crianças, adolescentes e 
jovens, oriundas de diferentes contextos (sociais e financeiros), voluntários do Programa 
Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas – BALE. A metodologia incide na constituição e 
posterior análise do banco de dados, por meio de gravações em vídeo. A partir desse banco de 
dados organizaremos o corpus da pesquisa composto de contação de histórias variadas, 
mediadas por crianças, adolescente e jovens de escolas públicas, tendo na liderança e como 
protagonistas as próprias crianças, adolescentes e jovens. Para tanto, focalizaremos nessa 
investigação as experiências exitosas que vêm ocorrendo por meio do Programa BALE 
(Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas) www.programabale.com.br envolvendo 
crianças, adolescentes e jovens como leitoras que assumem, também, o papel de mediadoras 
(VIGOTSKY, 2005; 2007), bem como assumem o papel de aproximar os leitores do livro como 
objeto de desejo e de prazer, por meio da contação de histórias. As escolas campos dessa 
pesquisa foram escolhidas por estarem localizadas em uma região muito pobre do Alto Oeste 
Potiguar, nas quais o BALE atua (Pau dos Ferros, Frutuoso Gomes, Patu, Umarizal, São Miguel e 
Portalegre) e nelas ter equipes constituídas que tem desenvolvido um trabalho com mediação 
e autoformação de leitores através do BALE, mesmo vivendo em situação que não favorece o 
acesso a leitura e aos demais bens culturais. Essa equipe conta com participação não só de 
membros moradores da cidade, mas consegue envolver as cidades que a rodeia. A escolha se 
justifica ainda, pelo fato das escolas em que ocorrerão essa pesquisa fazer parte da 14ª e 15ª 
Diretoria Regional de Ensino – DIRED. O referencial teórico da pesquisa se pauta nos estudos 
de Charlot (2013) que tratam da relação das crianças com o saber, tendo-se como 
pressupostos: (i) o livro, como objeto de desejo/prazer e a leitura como prática social, sendo 
esta a articuladora das diferentes possibilidades de crescimento afetivo, cognitivo, linguístico e 
sóciocultural; (ii) a leitura como meio de promover o gosto e uma relação positiva com o saber, 
nas mais diferentes situações, envolvendo a função do imaginário (JOUVE, 2002); (iii) os 
princípios da autoformação do leitor como desafios que persistem (LEROUX, 2010), 
principalmente, quando se trata de uma região como esta, localizada no Alto Oeste Potiguar, 
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de difícil acesso a bens culturais como o livro, cinemas, bens estes que sobremaneira 
contribuem para o acesso a boas narrativas. 
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Projeto: O Estágio Supervisionado II No Curso de Pedagogia: O Aluno Em Sala de Aula e Suas 
Aprendizagens 
 
Coordenador(a): Helena Perpetua de Aguiar Ferreira 
 
ID do Projeto: 1671 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Priscila Pereira da Silva 
 
Resumo: As transformações ocorridas nos últimos anos no mundo do trabalho afetaram 
diretamente as diferentes esferas da vida do homem, inclusive em seu processo de formação 
apontando novas necessidades formativas para acompanhar a nascente e explosiva sociedade 
da tecnologia, da informação e do conhecimento. Resultado dessas novas demandas, é o de 
que muda a concepção de sociedade, surgem novas competências/habilidades a se 
desenvolver. Consequentemente emergem ideias e teorias trilhando caminhos. Para a 
formação de professores, no curso dePedagogia temos o campo de estágio como espaço de 
excelência para dialogar com a realidade, com as teorias e com as práticas pedagógicas. O 
projeto PIBIC propõe discutir sobre o campo de Estágio Supervisionado. Assim, objetivando 
Compreender como os alunos estão desenvolvendo as práticas pedagógicas em sala de aula no 
processo de Estágio Supervisionado II do Curso de Pedagogia do Campus Central/UERN a partir 
das teorias estudadas. Vale salientar que este estudo se trata de avançar e aprofundar os 
estudos desenvolvidos no PIBIC 2017/2018, visando pensar sobre caminhos para contribuir 
novos entendimentos e significados do estágio supervisionado II na formação do 
aluno/pedagogo. A Investigação será de cunho qualitativo, utilizando-se na coleta de dados a 
observação e a entrevista semi-estruturada como procedimentos metodológicos. O olhar do 
pesquisador apoiar-se-á na Etnometodologia da Educação por ser esta vertente que nos 
possibilita uma caminhada minuciosa de detalhes e de uma visão ampla do sujeito real e do 
seu meio. Respalda-se, teoricamente, em autores da área de formação e estágio como Franco 
(2011 e 2012), Pimenta e Lima (2004), Pimenta (2005), Libâneo (1999 e 2011), Zabalza (2014) 
dentre outros que discutem a temática e documentos legais que regem o estágio 
supervisionado e políticas de educação. Um trabalho de pesquisa de relevância, uma vez que o 
Curso de Pedagogia/UERN forma professores para atuarem na base da Educação Básica do 
país e se compromete com a qualidade desta formação inicial. E não há como negar a 
importância do papel do estágio supervisionado tanto no processo de formação inicial quanto 
continuada, como para os professores formadores, a Universidade e graduandos quanto 
momento/etapa de desenvolver saberes, afirmar a profissão e legitimar o chão da escola como 
lugar do conhecimento e formação de pessoas. 
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Projeto: O Trabalho Docente Na Promoção e Formação do Leitor Literário Na Educação Infantil 
 
Coordenador(a): Maria Carmem Silva Batista 
 
ID do Projeto: 1653 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Nas últimas décadas, muito tem se discutido sobre o papel da escola no atual 
contexto, como também sobre as causas do insucesso de práticas docentes e dos resultados 
de aprendizagem. Em nossa compreensão a escola configura-se como um espaço 
proporcionador do ensino e difusora do conhecimento, responsável assim em transmitir, 
socializar, construir o saber acumulado ao longo dos anos e um novo saber, tornando-se 
inerente e necessária à formação básica do cidadão. Afinal a instituição escolar caracteriza-se 
como uma instituição formal na qual há sistematização, planejamento e intencionalidade do 
conhecimento. Além do que, os saberes que transitam na escola são diversos, organizados e 
direcionados à preparação do indivíduo para o domínio de conhecimentos universais e 
desenvolvimento cognitivo, bem como à formação do cidadão e do homem político em seu 
processo de inclusão na sociedade. Consideramos ainda que o ato de ler deve ser percebido 
como um momento prazeroso e o professor deve ser o mediador da leitura desde os primeiros 
anos escolares, pois tem a capacidade de proporcionar o desenvolvimento das habilidades de 
raciocínio, compreensão, formação de opinião e reflexão que circundam o processo de 
aquisição e apreensão do conhecimento. Assim, pretendemos com nossa proposta discutir, 
refletir e investigar sobre a prática da leitura na unidade de educação infantil, considerando a 
formação, os conhecimentos, saberes e fazeres docentes para a formação do leito literário, 
aprofundando a discussão em torno da relevância e do papel do trabalho docente na 
promoção e formação do leitor na educação infantil. Ou seja, mais que apurar sobre os 
saberes docentes, tencionamos pesquisar sobre as práticas de leitura realizadas nas escolas, 
em especial aquelas que tem sido motivadas pela implementação de projetos de trabalho em 
que a centralidade é o texto literário, para analisar e avaliar os resultados na competência 
leitora. Desta forma, faz parte de nosso objetivo refletir sobre os aspectos de uma realidade 
educacional infantil, no que concerne a promoção e formação do leitor literário nesta etapa da 
aprendizagem, tendo em vista suas especificidades e anseios. Inerente aos aspectos 
metodológicos de nosso projeto, afirmamos que se configura em uma abordagem qualitativa, 
tendo em vista que na área de educação proporcionamos reflexões e análises de práticas de 
sujeitos que estão intimamente imbricados nos aspectos políticos, éticos, estéticos e 
epistemológicos do processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, nossa abordagem 
metodológica é qualitativa em que realizaremos um estudo de caso. Utilizaremos como 
instrumentos de coleta de dados: questionários, observações, entrevistas e documentos que 
embasam a prática docente como o Referencial Curricular da Educação Infantil – RCEI, o 
Projeto Político Pedagógico, as Sequências Didáticas e os Projetos Didáticos. Como aporte 
teórico nos fundamentamos nas abordagens de autores como: Azevedo (1998,2010), Colomer 
(2003), Eco (2002), Freire (2002), Koch (1998), Kleiman (1992), Pontes (2010, 2012), Smith 
(2003) e Silva (2005) dentre outros. Esperamos com nosso projeto consolidar a reflexão acerca 
da prática de leitura na educação infantil, bem como sobre o papel dos professores em torno 
dessa formação de leitores literários. 
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Projeto: O Trabalho Pedagógico dos Alunos do Curso de Pedagogia No Contexto do Estágio 
Supervisionado na Educação Infantil 
 
Coordenador(a): Francisca Edilma Braga Soares Aureliano 
 
ID do Projeto: 1429 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Patu 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Karina Pessoa de Queiroz 
✓ Antonia Magna de Sousa Silva Cardoso 

 
Resumo: Este projeto tem como objeto de estudo o trabalho pedagógico dos estagiários do 
Curso de Pedagogia. Objetiva investigar o trabalho pedagógico dos alunos quanto à postura 
que adotam durante o estágio em relação a análise da prática docente e a relação teoria-
prática, considerando os conceitos abordados nos componentes curriculares de Didática 
quanto ao planejamento, ensino e avaliação da aprendizagem. A pesquisa terá como sujeitos 
quatro alunos (as) que irão realizar o Estágio Supervisionado I na Escola Municipal Gov. Aluízio 
Alves, localizada no município de Patu/RN em turmas de Educação Infantil que atende a 
crianças de 4 e 5 anos, bem como 1 supervisor do estágio. O método que será adotado é o da 
pesquisa crítica que se pauta nas bases teóricas do materialismo histórico-dialético que se 
caracteriza pelo movimento do pensamento construído na materialidade histórica da vida dos 
homens em sociedade. Os procedimentos da pesquisa envolvem a revisão da literatura sobre 
os conceitos teóricos em discussão no cenário acadêmico em torno do estágio supervisionado; 
trabalho docente; a relação teoria e prática e os conceitos de planejamento, ensino e avaliação 
da aprendizagem que darão sustentação a análise dos dados. Além disso, será realizada a 
análise documental do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Campus Avançado de 
Patu/UERN; à aplicação de questionário e entrevistas semiestruturas e observação da prática 
docente. Os dados serão estruturados para análise em núcleos de significação (AGUIAR; 
OZELLA, 2013) e em seguida entrecruzados com o referencial teórico adotado. A pesquisa 
conta com a colaboração de dois discentes do referido curso que desenvolverão planos de 
estudos individualizados que contemplarão as etapas da investigação dessa proposta de 
iniciação científica. Propõe-se com esse estudo ampliar a discussão sobre o estágio como 
possibilidade de formação contínua, refletindo sobre seus resultados para a melhoria do 
trabalho pedagógico dos futuros professores e com o redimensionamento do currículo da 
formação inicial dos alunos do curso de Pedagogia a partir das necessidades formativas 
diagnosticadas na Pesquisa. 
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Projeto: Os Dez Anos da Pnee de 2008: Um Estudo Sobre As Pesquisas Na Área da Educação 
Especial No Curso de Pedagogia Em Assú/rn, No Período de 2008 A 2018 
 
Coordenador(a): Aldeci Fernandes da Cunha 
 
ID do Projeto: 1637 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Dominique Lemos de Melo 
 
Resumo: Este projeto trata de um estudo de iniciação cientifica com alunos de graduação com 
o objetivo de mapear e identificar as produções acadêmicas na área da Educação Especial 
produzidas nos trabalhos de conclusão de cursos do curso de Pedagogia do Campus Avançado 
Prefeito Walter de Sá Leitão/UERN/Assú/RN, no período de 2008 a 2018. Assim, o projeto 
busca apresentar uma discussão a cerca das produções acadêmicas em nível de trabalho de 
conclusão de curso que tem como objeto de estudo a área da Educação Especial, a partir das 
discussões estabelecidas pela Politica Nacional da Educação Especial na perspectiva da 
Educação inclusiva. Para a realização do estudo buscamos um aporte legal e teórico na PNEE 
(2008), e nas resoluções e decretos que institucionalizam o direito, a garantia e o cumprimento 
das diretrizes instituídas na politica nacional para a Educação Especial. Para o processo de 
construção das informações, buscamos como elementos de análise os objetivos e diretrizes 
apresentadas pela PNEE. Como caminho metodológico nos aportamos aos estudos da pesquisa 
quanti-qualitativa, de modo que além de realizarmos um levantamento das produções 
procuramos apontas as discussões propostas pelos alunos em seus trabalhos de conclusão de 
curso. Com a pesquisa, pretendemos dá visibilidade as produções acadêmicas produzidas na 
área da Educação Especial em comemoração aos dez anos de institucionalização da Politica 
Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva instituída por ato legal em 
2008, além de discutir as pesquisas acadêmicas que vem sendo desenvolvidas pelo curso de 
Pedagogia nessa área de estudo. 
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Projeto: Percepções dos Estudantes de Pedagogia da Uern Sobre Sua Atuação Como Auxiliar 
de Sala de Aula No Estágio Supervisionado Não Obrigatório 
 
Coordenador(a): Maria Cleonice Soares 
 
ID do Projeto: 1634 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Leidiane Nogueira dos Santos Duarte 
 
Resumo: O estágio Supervisionado não obrigatório, realizado pelos estudantes do Curso de 
Pedagogia da UERN, nas escolas públicas de Mossoró/RN, desenvolve-se partindo da 
necessidade das escolas e Unidades de Educação Infantil em ter auxiliares de sala para atuar 
junto com os professores para realizar atividades relacionadas à assistência e inclusão de 
pessoas com necessidades especiais, conforme consta nos editais de seleção de estudantes da 
Diretoria de Assistência ao Estudante – DAE/UERN1. Assim, os estudantes podem ficar na 
condição de estagiários remunerados da Prefeitura por até dois anos, o que nos leva a 
seguinte questão: Quais as percepções dos estudantes de Pedagogia da UERN sobre sua 
atuação como auxiliares em sala de aula no Estágio Supervisionado não-obrigatório? Essa 
questão emerge a partir do entendimento que ao ingressar na escola como estagiários para 
auxiliar os professores, os graduandos, desenvolvem atividades voltadas para inclusão dos 
alunos que auxiliam. Já que, conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
educação básica (Resolução do CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001), no art. 12 afirma 
que os sistemas de ensino devem assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais, mediante, além de outros, recursos humanos e materiais 
necessários. A vista disso, os auxiliares juntamente com os professores devem desenvolver 
ações que deem conta de cumprir a tarefa de incluir, socializar, e fazer o aluno participar das 
atividades de toda sala de aula e escola. Para tanto, buscamos compreender o estágio não 
obrigatório no contexto do Curso de Pedagogia da UERN, (Resolução nº 15/2017-
CONSEPE/UERN), como também analisar atividades realizadas pelos estudantes com vistas a 
inclusão escolar a partir dos estudos, principalmente, de Beyer (2003); Briant e Oliver (2012); 
Fávero (2009); Mantoan (2006); Manzini e Santos (2002); Silva Filho e Babosa (2015) entre 
outros. A pesquisa tem por base a abordagem sócia histórica desenvolvida por Vigotski e seu 
colaboradores. Usamos a entrevista reflexiva como instrumento de produção de dados 
(SZYMANSKI, 2011). Como metodologia de análise utilizaremos as etapas de procedimento de 
organização e análise do material visando a chegar aos núcleos de significação no caminho da 
apreensão dos sentidos e da subjetividade dos informantes. A partir de três etapas: pré-
indicadores, indicadores e núcleos de significação (AGUIAR; OZELLA, 2006). Essas metodologias 
nas pesquisas qualitativas com base na abordagem sócio-histórica, de acordo com Szymanski, 
(2011), buscam compreender as percepções dos estudantes em relação a sua atuação em sala 
de aula, sendo este tipo de entrevista aberta, envolvendo a interação entre o entrevistador e 
entrevistado. E, é a partir desta que pretendemos apreender a percepção dos entrevistados 
sobre sua atuação como auxiliar de sala no estágio não-obrigatório. 
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Projeto: Políticas Para O Ensino Médio: Atuação e Ressignificação Nas Políticas de Currículo 
 
Coordenador(a): Jean Mac Cole Tavares Santos 
 
ID do Projeto: 1538 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Fernanda Sheila Medeiros da Silva 
 
Resumo: Neste projeto estudaremos as políticas curriculares propostas pelo Ministério da 
Educação para o ensino médio nas escolas públicas das cidades de Mossoró, Areia Branca e 
Baraúna (Rio Grande do Norte) e de Fortaleza (Ceará). Nosso interesse é analisar os modos de 
apropriação – adaptações, releituras, recriações - dos textos das políticas de currículo e as 
formas de resistência às orientações centralizadas. Com base nos diálogos de Lopes (1996, 
2011), Macedo (1996) e Mainardes (1996) com os estudos de Stephen Ball, investigaremos o 
currículo escolar, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento das escolas 
focalizadas e procuraremos construir teoricamente o entendimento dessa apropriação e 
resistência como um processo de tradução. Buscaremos, então, na prática escolar, na 
construção do discurso de gestores e docentes sobre a função da escola e sua relação com a 
sociedade e o mundo do trabalho, os elementos das políticas curriculares que nos permitam 
entender como se desenvolve a tradução de orientações centralizadas nas práticas dessas 
escolas. Por intermédio da análise de diferentes escolas, estaremos também procurando 
entender como as diferenças institucionais influenciam os processos de tradução. 
Procuraremos focalizar as finalidades educacionais atendidas, analisando até que ponto tais 
finalidades se vinculam aos propósitos de maior justiça social e democracia nos contextos 
estudados. 
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Projeto: Possibilidades e Desafios da Interface Entre O Ensino de Graduação e A Escola Pública 
da Zona Rural: Os Fatores Que Impedem Ou Dificultam O Avanço da Escolarização de Alunos 
No Ensino Fundamental. 
 
Coordenador(a): Hostina Maria Ferreira do Nascimento 
 
ID do Projeto: 1808 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa volta seu estudo para o trabalho pedagógico dos 
educadores na interface entre o ensino de graduação e a escola pública da zona rural 
buscando compreender os fatores que impedem ou dificultam o avanço da escolarização de 
alunos no Ensino Fundamental. A interação coletiva entre pesquisadores e coparticipantes 
realizada através de observação participante e círculos de cultura contribuirá para a formação 
de professores pesquisadores e para a sistematização e partilha dos conhecimentos 
construídos a partir dos saberes pedagógicos cotidianos, ajudando a reduzir a lacuna, 
atualmente ainda existente, entre a universidade e a escola. 
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Projeto: Produções Acadêmicas da Linha de Pesquisa “políticas e Gestão da Educação” do 
Poseduc/uern (2013/2017) 
 
Coordenador(a): Marcia Betania de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1475 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ ISLANEIDE KARLA DA SILVA 
 
Resumo: Este projeto PIBIC visa mapear as produções acadêmicas da Linha de Pesquisa 
Políticas e Gestão da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC), da 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/UERN) no/do 
período de 2013/2017. Pretende identificar temáticas, problemáticas, resultados alcançados e 
possíveis encaminhamentos nessas produções; também, destacar processos metodológicos e 
perspectivas teóricas que lhes dão subsídio. Interessa, ainda, compreender os sentidos 
atribuídos às políticas curriculares e de gestão da educação em contextos locais nessas 
produções acadêmicas. Propõe uma pesquisa norteada pelos seguintes questionamentos: O 
que discutem as dissertações produzidas na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) no/do período de 2013/2017? Por 
meio de quais processos metodológicos e abordagens teóricas foram desenvolvidas as 
pesquisas? Como se dá a compreensão do (s) contexto (s) local (is) nessas produções? Como 
material empírico, prioriza as dissertações produzidas na referida Linha de Pesquisa no período 
de 2013/2017. Como percurso metodológico, propõe a realização de mapeamento das 
dissertações então produzidas, considerando em especial temáticas, problemáticas, processos 
metodológicos, perspectivas teóricas, resultados alcançados e possíveis encaminhamentos 
nessas/dessas produções. A abordagem teórica será desenhada a partir dos referenciais 
apontados pelas produções em pauta. Pretende como resultados da pesquisa proposta um 
mapeamento das dissertações produzidas na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) no/do período de 2013/2017, 
apontando resultados e possíveis encaminhamentos. Pretende possibilitar, ao aluno bolsista, 
pensar a temática proposta a partir de espaços de aprendizagem de técnicas e métodos de 
pesquisa. Pretende, ainda, produções de textos científicos com apresentação em eventos da 
área, e possíveis publicações de circulação regional/nacional. 
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Projeto: Reflexões Sobre O Papel da Leitura Para A Formação Acadêmica dos Graduandos do 
Curso de Pedagogia do Cap/uern. 
 
Coordenador(a): Iure Coutre Gurgel 
 
ID do Projeto: 1397 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Patu 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisco Roberto de Oliveira Galdino 
 
Resumo: A leitura apresenta uma importância indiscutível na sociedade. No entanto, algumas 
vezes ela passa despercebida, ao ponto de não se dar credibilidade a essa prática na rotina 
diária de cada sujeito. Assim, o reconhecimento da leitura exige da sociedade a práxis reflexiva 
sobre o patrimônio cultural para que possa se situar historicamente. Nesse enveredar 
acreditamos que a formação do ser humano operacionaliza-se por meio do processo de ação-
reflexão-ação, tendo em vista que a análise reflexiva possibilita ao sujeito momentos de 
interconexão com o mundo/meio de modo que possa refletir criticamente e buscar 
mecanismos que colaborem para o seu desenvolvimento bio-psico-social. E acreditamos ser 
por meio da leitura, do contato direto com as diferentes fontes de leitura que o homem torna-
se um sujeito pleno, que consegue se construir um novo ser, um cidadão crítico e colaborador 
do desenvolvimento histórico-cutural da sociedade. Dessa forma, a formação de professores 
tem procurado mecanismos capazes de viabilizar o acesso mais rápido e efetivo do ser 
humano com as culturas letradas. Para tanto, essa conquista só pode efetivar-se a partir do 
momento em que, as instituições de educação formal, preocuparem-se com a formação de 
seus profissionais, oferecendo uma formação de qualidade. Além do mais, a formação 
universitária deve ser baseada na leitura constante dos sujeitos envolvidos no processo ensino 
- aprendizagem. Assim, a leitura ganha sentido primordial na formação de professores, já que 
estes devem ter o hábito e o gosto pela leitura, pois serão os formadores de alunos leitores. 
Em virtude disse, acreditamos ser a leitura o elemento formador capaz de interligar o homem 
a diferentes mundos, no qual se apropria de conhecimentos historicamente construídos pela 
humanidade e assim, oportuniza um processo formativo qualificado. Nesse contexto, a 
educação ganha cada vez mais sentido nos espaços escolares, pois, respalda-se na formação 
de alunos cidadãos, críticos, criativos e atores do seu processo de ensino-aprendizagem, por 
meio, da leitura e pela mediação dos professores. Para essa concretização, exige-se uma 
formação docente plena e de qualidade. Este estudo trata do papel da leitura na formação 
universitária dos graduandos do curso de Pedagogia. Assim, tem-se como reflexão geradora de 
nossa pesquisa: Que reflexões os estudantes de pedagogia fazem sobre o papel da leitura 
durante sua formação universitária? Em Virtude disso, apresenta-se como objetivo central 
refletir sobre os processos de leitura vivenciados pelos graduandos na universidade e de que 
forma essa leitura influencia na sua formação docente. Ancora-se na pesquisa qualitativa, por 
meio das ferramentas a seguir: o estudo bibliográfico de autores como: Alves (2004),Lima 
(2002), Gatti (2005) da técnica de coletade dados grupo focal realizado com estudantes do 
curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-CAP/UERN. 
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Projeto: Sentidos de Qualidade Na/da Educação Em Políticas de Currículo de Escolas Públicas 
Locais 
 
Coordenador(a): Marcia Betania de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1541 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mayara Viviane Silva de Sousa 
 
Resumo: Este projeto PIBIC visa a investigar sentidos de qualidade na/da educação em 
políticas curriculares de escolas da rede básica, situadas no município de Mossoró/RN. Discute 
relações entre qualidade da escola pública e currículo. Trata de uma abordagem teórica pós-
estrutural, tendo como perspectiva analítica a Teoria do Discurso (TD) de Laclau e Mouffe. 
Compreende currículo como uma produção discursiva decorrente de um dado processo 
articulatório, no qual determinadas demandas sociais são inseridas e hibridizadas. Propõe uma 
pesquisa norteada pelos seguintes questionamentos: em que consiste a pretensa qualidade 
na/da educação? Em torno de quais demandas sociais ela se apresenta? Quais e como políticas 
curriculares norteiam, no fazer cotidiano das escolas investigadas, discussões em torno do 
significante qualidade na/da educação? Como os sujeitos que fazem a escola atribuem sentido 
à qualidade? Interessa compreender os sentidos atribuídos pelos sujeitos, que fazem essas 
escolas, à qualidade na/da educação nas políticas de currículo ali desenvolvidas. Como 
material empírico, pretende priorizar documentos curriculares que circulam nas escolas lócus 
de investigação, sejam com assinatura do MEC, sejam documentos produzidos pelas escolas 
ou pelos sistemas de educação locais. Como percurso metodológico, propõe a realização de 
entrevistas e/ou grupos focais a serem realizadas (os) com sujeitos que fazem as escolas. 
Pretende como resultados a ampliação do debate pós-estrutural na Faculdade de Educação 
(FE/UERN), em especial por meio da TD, bem como a articulação com outras pesquisas 
desenvolvidas em âmbito nacional, com perspectivas discursivas. Pretende possibilitar, ao 
aluno bolsista, pensar discursivamente a temática proposta, a partir de espaços de 
aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa. Pretende, ainda, produções de textos 
científicos com apresentação em eventos da área, e possíveis publicações de circulação 
regional/nacional. 
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Projeto: Texturas da Educação: Recepção de Imagem e Criação de Texto 
 
Coordenador(a): Helio Junior Rocha de Lima 
 
ID do Projeto: 1388 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O projeto PIBIC 2017/2018 que tem como título “Texturas da educação: criação e 
recepção de imagens” propõe, neste segundo momento 2018/2019, uma versão que amplia os 
estudos da imagem na interface com o texto. Agora, vem somar à pesquisa os estudos de Ana 
Mae Barbosa entre autores pesquisadores que transitam e indagam no campo da “educação 
do olhar no ensino’ estreitando cada vez mais as discussões de ordem metodológica acerca 
dos processos receptivos, perceptivos e criativos da imagem, porém ressaltando a criação do 
texto descritivo nas dimensões formais do ensino, não formais e informais. Ampliaremos a 
pesquisa no sentido de traduzir as abordagens dos autores pesquisados como Augusto Boal e 
Heiner Müller ao verificar as possibilidades de diálogos entre as abordagens, perspectivando a 
aproximação dos processos de criação e descrição da imagens, inerentes às práticas e 
reflexões dos autores anteriormente citados. Buscamos, com esta pesquisa, produções 
literárias no intuito de tornar os sistemas de trabalhos com a imagem e o texto possíveis de 
serem vivenciados pelos alunos na fase de sistematização do ensino fundamental e na 
educação de jovens e adultos. 
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Projeto: Um Estudo dos Indicadores e Metas de Uma Escola Pública Municipal de Mossoró/rn. 
 
Coordenador(a): Eugênia Morais de Albuquerque 
 
ID do Projeto: 1714 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Deceles Ingrid de Carvalho Oliveira 
 
Resumo: A realização dessa pesquisa justifica-se pelo atual contexto das políticas educacionais 
vivenciadas no Município de Mossoró/RN, pela pertinência de investigar a temática, “Um 
Estudo dos Indicadores e Metas de uma Escola pública Municipal de Mossoró/RN.” 
Procurando desvendar a temática objeto de estudo do Doutorado propus projeto do PIBIC, 
versão 2015/2016, assim como 2016/2017 –Desenvolvendo estudos sobre a Gestão Escolar: a 
política do Mapa Educacional numa escola municipal de Mossoró-RN, assim como em 
atividades coletivas das Práticas Pedagógicas Programadas II – cujo objetivo geral 
Compreender a Gestão dos processos educativos de uma Escola Pública Municipal premiada 
Gestão de Qualidade, essas atividades do curso de pedagogia da UERN procura desenvolver a 
identidade profissional do pedagogo em espaços escolares. A metodologia trabalhada com 
questionários com os técnicos da secretária de educação municipal, com diretores escolares, 
professores e coordenadores pedagógico. Dando continuidade, aprofundar a temática, nos 
propomos a desenvolver estudos da bibliografia, da problemática vivenciada na educação 
municipal dos mossoroenses. 
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Projeto: Valorização dos Profissionais da Educação Básica Em Municípios da Microrregião de 
Mossoró 
 
Coordenador(a): Maria Edgleuma de Andrade 
 
ID do Projeto: 1757 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Tayná da Silva Sales 
✓ Leandro Batista de Araújo 
✓ Mariana Crisostomo Delfino de Brito 

 
Resumo: Nossa pesquisa tem o propósito de fazer um mapeamento da regulamentação da 
valorização dos profissionais da educação básica nos sistemas municipais de ensino, do ponto 
de vista normativo/legislativo a partir das leis que dispõem sobre os Planos de cargos, carreira 
e remuneração (PCCR), em 06 (seis) municípios que compõem a Microrregião de Mossoró. A 
relevância do estudo se pauta no debate sobre o papel dos governos em regulamentar e 
assegurar políticas de valorização docente através de planos de cargos e carreiras, que 
garantam o ingresso na carreira por concurso público e melhorias nas condições de trabalho. 
Embora as leis por si só, não garantam a efetivação da prática social, os dispositivos legais não 
podem ser desprezados, pois estes regulamentam demandas da sociedade e são os principais 
instrumentos para a condução das políticas como práticas sociais, além de fortalecer a 
cobrança por parte da população para a efetividade destas. Nosso objetivo é compreender a 
configuração da carreira docente nos referidos municípios a partir dos dispositivos legais que a 
regulamentam. Para a realização da pesquisa faremos o seguinte percurso: a) revisão 
bibliográfica da literatura pertinente ao objeto de estudo; b) Coleta de dados educacionais dos 
municípios em estudo a partir de Banco de Dados (INEP, IBGE e Secretarias de Educação); c) 
análise documental dos Planos de cargos, carreira e remuneração(PCCR) e demais leis e 
regulamentações complementares, a partir dos seguintes indicadores de análise: formas de 
Ingresso, formas de progressão na carreira, formas de estímulos à carreira, jornada de 
trabalho e salário e remuneração. Esperamos que os resultados da pesquisa possam ser 
aprofundados em novas pesquisas na área de política educacional e sirvam de instrumento de 
disseminação de informações e reflexão nos municípios para (re)pensar a política de 
valorização dos profissionais da educação básica. 
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Projeto: Violência Na Escola: Ressignificações No Contexto da Prática e Atuação Docente 
 
Coordenador(a): Jean Mac Cole Tavares Santos 
 
ID do Projeto: 1534 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Yaslane Alves da Silva 
✓ Ana Beatriz Alves Ferreira 
✓ Adassa Daniely Bezerra Mendes 

 
Resumo: Neste projeto estudaremos as diversas concepções de violência escolar em duas 
instituições de ensino médio público da cidade de Mossoró/RN. Nosso interesse é 
compreender como os sentidos sobre violência se configuram, discutindo as diversas 
percepções de violências, muitas vezes compreendidas de formas antagônicas, fruto das 
negociações entre os sujeitos que atuam na escola e em seu entorno. As negociações 
acontecidas no espaço escolar, vale ressaltar, envolvem aspectos intrínsecos ao movimento da 
própria escola, mas também mantem estreita relação com as mudanças contemporâneas da 
sociedade, entendidas em nosso trabalho, com Bauman, como sociedade moderna líquida. 
Partimos, portanto, da impossibilidade de uma definição a priori do fenômeno, admitindo os 
sentidos negociados contextualmente com a comunidade escolar do que seria violência. 
Analisaremos, assim, a atuação dos professores em relação aos conflitos acontecidos nas 
escolas, tomando como referência as ressignificações dos sentidos de tal fenômeno. Em 
síntese, temos os seguintes objetivos: 1. entender a relação entre o medo na sociedade 
moderna líquida e a ressignificação de violência construída pelos docentes; 2. perceber as 
diversas possibilidades de apropriação docente do conceito de violência a partir dos 
documentos oficiais que operam na escola; e 3. discutir a atuação dos professores diante (da 
ressignificação conceitual) do fenômeno da violência. Nossa revisão da literatura contará com 
Abramovay e Rua, Debarbieux e Charlot, especificamente sobre a conceituação de violência, e 
com Bauman, no diálogo sobre as questões relacionadas ao medo na sociedade moderna 
líquida e as consequências assustadoras do medo líquido e suas relações com o espaço escolar. 
Trazemos ainda para o debate as perspectivas teóricas pósestruturalistas, com Hall, Ball, 
Laclau e Lopes, sobre o descentramento e a imprecisão conceitual intentando compreender a 
violência como categoria em construção, contextualmente significada. A metodologia a ser 
utilizada combinará vários métodos e técnicas. Primeiro vamos realizar um estudo analítico 
dos principais documentos oficiais que operam na escola. Depois utilizaremos o método de 
grupo de discussão. O grupo de discussão, com professores do ensino médio selecionados 
entre os docentes das escolas pesquisadas, propiciará o debate entre as diversas 
compreensões da realidade. Terceiro, pretendemos, como complemento da análise dos 
documentos oficiais e do grupo de discussão, entrevistar dois gestores e dois docentes de cada 
escola. Desse modo, acreditamos que a negociação conceitual e de ações fazem parte de um 
mesmo momento de entendimento, só possível de ser percebido de forma contextualizada em 
cada ambiente escolar. Esperamos, com a pesquisa, contribuir com a discussão sobre a 
violência na escola, buscando as ressignificações conceituais do fenômeno, percebendo os 
sentidos reconstruídos no contexto da prática, na busca conflituosa de estabelecer um 
ambiente de trabalho e de estudo na escola. 
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Projeto: Viver, Saber, Fazer A Inclusão Na Escola Pública: Narrativas das Experiencias de 
Aluno(a)s Estagiário(a)s No Curso de Pedagogia Fe/uern 
 
Coordenador(a): Normandia de Farias Mesquita Medeiros 
 
ID do Projeto: 1738 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FE 
Departamento: Departamento de Educação 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Paula Cavalcante Rodrigues 
✓ Thamires de Sousa Paiva 

 
Resumo: O estudo consiste em identificar e analisar, á partir das narrativas das experiencias de 
aluno(a)s do curso de pedagogia FE/UERN, o que foi aprendido no estágio supervisionado nos 
anos iniciais do ensino fundamental, em relação ao viver, saber e fazer a inclusão na escola 
publica. Esse estagio se desenvolve em três momentos: observação, planejamento, regência. 
Ressalte-se que o atual projeto pedagógico do curso de pedagógia da Faculdade de Educação 
(UERN), está em vigor desde 2008, tomando as orientações das DCNP (BRASIL,2006). Destaca-
se no estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino, os saberes e as práticas mobilizados 
nesse componente curricular para formar o futuro professor que ira atuar nesse nível de 
ensino. Compreende-se que esses elementos são fundamentais no aprender a profissão, na 
legitimação da identidade docente. A educação inclusiva pressupõe mudanças legais, 
curriculares, avaliativas, e representações diferenciadas dos sujeitos a serem incluídos e dos 
envolvidos no processo. Considera-se a formação de professores como uma das principais 
questões que se apresentam diante da inclusão de alunos com necessidades especiais. Como 
preparar os futuros professore(a)s para atenderem as diferenças em suas salas de aula? Como 
ser um professor inclusivo? Observa-se, em nossas escolas, que tem side crescente o número 
de alunos nomeados com “necessidades especiais”. Defende-se nesse estudo um paradigma 
profissionalizante na formação do professor em confronto com as orientações prescritas na 
reforma curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental (PCN). Com base em Pimenta; Lima (2008); Lima (2012), 
entende-se o estágio supervisionado como atividade teórico-prática instrumentalizadora da 
práxis do futuro professor, significando o locus das reflexões sobre o professor e seu trabalho, 
portanto um espaço de pequisa sobre a docência. Para discutir educação inclusiva toma-se 
Manto An (2001). Apoia-se em Tardif (2002) e Freire(1996) nos estudos sobre os saberes e as 
práticas docentes. Pesquisa de cunho qualitativo (BOGDAN;BIKLEN, 1994; GIL,1998). Toma-se 
as experiencias narradas pelo(a)s aluno(a)s que estagiaram nos anos iniciais do ensino 
fundamental, á luz de Josso,2004; Nóvoa, 1995; Souza,2007. Foca-se as narrativas numa 
dimensão de desenvolvimento pessoal e profissional. Ao (re)construirem e (re)pensararem o 
vivido, o(a)s alunos apontarão o que aprenderam desse viver, saber, fazer a inclusão, as ações 
mobilizadas/desenvolvidas no estágio supervisionado numa perspectiva inclusiva, bem como 
avanços e fragilidades em seu processo de formação inicial. 
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Projeto: Base Nacional Comum Curricular: O Diálogo Com A Diversidade Para A Educação Física 
Escolar de Pau dos Ferros. 
 
Coordenador(a): Dandara Queiroga de Oliveira Sousa 
 
ID do Projeto: 1766 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lucas Damião Rodrigo de Oliveira 
✓ Maria Edinalda do Nascimento 
✓ Maria Natália Silva 

 
Resumo: A partir da efervescência de discussões e construção da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, em específico na área da Educação Física, é que objetivamos compreender 
e implementar as discussões pedagógicas definidas nas diretrizes da BNCC (BRASIL, 2016), 
evidenciando as competências que pautam a diversidade. Para tanto, elencamos os seguintes 
objetivos específicos: a) mapear os conhecimentos e fragilidades para implementação das 
diretrizes da BNCC com a comunidade envolvida com a Educação Física no município de Pau 
dos Ferros; b) contextualizar e apresentar a construção da BNCC; c) compreender como a 
diversidade está sendo perspectivada para Educação Física Escolar no município de Pau dos 
Ferros. No fluxo de compreender o cenário local, tanto da educação básica como na formação 
de professores pelo Curso de Educação Física (modalidade licenciatura) do Campus Avançado 
Maria Elisa de Albuquerque Maia - CAMEAM, é que buscamos intervir nas discussões, 
reflexões e efetivar ações que visem problematizem questões sobre a diversidade na Educação 
Física Escolar. Para tanto, lançamos mão da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2004) enquanto 
metodologia de pesquisa, num fluxo de avaliação, planejamento, ação e reflexão sobre o 
“lócus” que pretendemos intervir, a saber, a Educação Física Escolar no município de Pau dos 
Ferros. No rastro dessa recorrência é que esperamos contar com alunos de graduação em 
Educação Física da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, professores da 
rede básica e docentes do Curso de Educação Física da UERN, almejando por fim contribuir 
para o processo de compreensão e implantação das diretrizes da BNCC, no que diz respeito a 
formação em Educação Física no campo da licenciatura de Pau dos Ferros. 
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Projeto: Narrativas Autobiográficas: Tecendo Caminhos da Formação Profissional Em Educação 
Física 
 
Coordenador(a): Maria Ione da Silva 
 
ID do Projeto: 1772 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Educação Física 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Vânia Maria Pessoa Rodrigues 
✓ Alisson Matheus de Oliveira 
✓ Elaine Gabrieli de Souza Lima 

 
Resumo: Narrativas Autobiográficas: Tecendo os caminhos da formação profissional em 
Educação Física, busca por meio das ações comunicativas identificar os saberes necessários à 
formação docente, bem como os elementos que conduziram a escolha pela profissão. Diante 
da nossa proposta é importante antes de tudo um estudo investigativo de acervo bibliográfico 
para nos dar fundamentação para elaboração do guião de entrevista. Assim a pesquisa seguirá 
os caminhos da pesquisa qualitativa, tendo como técnica as narrativas autobiográficas e 
instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada. A análise do estudo será 
realizada pela análise de conteúdo de Bardin. Para o desenvolvimento da investigação 
elegemos a metodologia qualitativa. A proposta percorrerá os caminhos das histórias de vida 
de profissionais de educação física da região do alto oeste potiguar, concentrado no município 
de Pau dos Ferros. Os relatos expressas nas ações comunicativas dos sujeitos participantes 
deverão contemplar três grandes eixos: formação das experiências, formação inicial e 
formação continuada em educação física. As facetas que envolvem o processo de formação, 
objetiva a construção resultante da dialogicidade e a compreensão de como se dá o processo 
de formação inicial dos docentes, bem como a contribuição para a formação continuada 
confrontando a relação das vivências e experiência em todo o percurso para a docência em 
Educação Física. 
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Projeto: A Experiência do Filosofar Através das Obras dos Filósofos I: Platão e Santo Agostinho 
 
Coordenador(a): Marcos Érico de Araújo Silva 
 
ID do Projeto: 1810 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Adrienny Guedes dos Santos 
✓ Ana Clara Medeiros de Oliveira 
✓ Rayane Aleyka Costa de Queiroz 

 
Resumo: A finalidade deste Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica voltado para alunos (as) 
do Ensino Médio será possibilitar a experiência do filosofar. Temos a intensão de a cada ano 
dar continuidade a um Projeto de PIBIC-EM conduzindo os alunos para dentro da experiência 
do filosofar através de alguma obra de determinado filósofo da tradição. Neste Projeto que 
submetemos para 2018-2019 tentaremos fazer a experiência do filosofar com Platão e Santo 
Agostinho. O Hípias Maior de Platão e os Solilóquios de Santo Agostinho são obras de 
pequenas extensões em termos de números de páginas e, sobretudo, a forma como as 
questões são colocadas são muito apropriadas para evidenciar a experiência do filosofar 
acontecendo no gênero literário de diálogos. Em Platão a obra será o Hípias Maior. O que está 
em causa aqui é a questão do belo. Platão faz Sócrates no diálogo desenvolver a questão de tal 
forma que o que se mostra é a inabilidade do sofista, Hípias, apesar de possuir beleza física e 
ser sofista, quer dizer, um indivíduo que domina todos os assuntos de todas as áreas sendo 
capaz de tratar, pois, sobre tudo com habilidade retórica, não obstante, não consegue definir o 
belo. Todas as definições do sofista são descontruídas por Sócrates. A ironia socrática torna o 
diálogo muito lúdico e divertido de acompanhar a descrição ou características do sofista em 
contraposição com a do filósofo. O filósofo, no modo de tratar ou abordar uma temática, 
segue o movimento próprio da filosofia, muito diferente do modo das ciências, interpelando e 
buscando em tudo que pensa ou diz o ti estin. No caso do belo o filósofo não se interessa por 
coisas belas, mas a partir delas o que deseja saber é isto que torna o belo, belo, o que é a 
beleza que embeleza algo, tornando-o belo? Nos Solilóquios de Santo Agostinho encontramos 
a comprovação de nossa tese, a saber, antes da filosofia (sistema de conceitos) existe a 
experiência do filosofar sem a qual a filosofia não existiria ou os seus conceitos seriam 
destituídos do caráter filosófico transformando-se em conhecimento erudito, mas não mais 
filo-sofia. Agostinho abre a obra com uma Prece a Deus e o resto da obra é tão somente a 
conquista, o exercício do pensamento em diálogo consigo mesmo para explicitar o sentido das 
informações que pronunciou na prece. Nos encontros semanais do PIBIC-EM desejamos 
possibilitar essa experiência não tanto de informar ou fazer dominar conceitos e definições 
sobre filosofia quanto experimentar a experiência do filosofar. 
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Projeto: A Filosofia Política Em Kant e A Crise do Estado de Direito Na Atualidade 
 
Coordenador(a): Francisco Ramos Neves 
 
ID do Projeto: 1773 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Estudo e investigação da Filosofia Política do filósofo alemão Immanuel Kant em sua 
relação com o fundamento ético do Imperativo Categórico como condição de possibilidade a 
uma sociedade justa e baseada na paz. O estudo visa aprofundar uma compreensão da 
formação do Estado de Direito na constituição do ordenamento jurídico. Como estudo 
comparativo pretendemos estudar a crise moral da política como fator de destruição das bases 
do Estado de Direito na atualidade. 
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Projeto: A Mística Especulativa: O Nascimento de Deus Na Alma (mestre Eckhart -1260/1327) 
e A “filiação Divina” (nicolau de Cusa -1401/1464). 
 
Coordenador(a): José Teixeira Neto 
 
ID do Projeto: 1639 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jeniffer Lopes Batista 
✓ Itamar Vale Filho 

 
Resumo: Incitado a reler os Sermos alemães de Mestre Eckhart para escrever sobre o 
“nascimento de Deus na alma”, deparei-me com uma questão bem específica e para qual 
ainda não havia dada a devida atenção quando, por exemplo, analisei a questão da filiação 
divina em Nicolau de Cusa (TEIXEIRA NETO, 2015b). Refiro-me a questão da relação entre o 
intellectus agens e a bem-aventurança cristã. Essa questão está posta, por exemplo, pelos 
textos que analisamos na introdução e na justificativa dessa projeto (GRABMANN, 2006; 
GUERIZOLI, 2008; RASCHIETTI, 2017). Nesse sentido, o que nos interessa é retomar nossa 
pesquisa sobre “filiação divina” em Nicolau de Cusa por meio da análise do opúsculo De 
filiatione dei agora iluminada pelo problema da interpretação medieval da oposição entre o 
intellectus agens e intellectus possibilis e, principalmente, a partir da concepção eckartiana 
sobre o “nascimento de Deus na alma”. Sobre o tema do “nascimento de Deus na alma” nos 
Semões 101-104 tivemos acesso às pesquisas de Bento Silva Santos (2012); Rodrigo Guerizoli 
(2006) e Marie-Anne Vannier (2006). Além disso, sobre a filiatio dei em Nicolau de Cusa e sua 
relação com Eckhart lemos o texto de Harald Schwaetzer (2006). Portanto, se por um lado, 
nossa pesquisa não traria contribuições sobre a temática em Mestre Eckhart, tendo em vista as 
discussões de Santos (2012); Guerizoli (2008) e Raschietti (2017), por outro lado, justifica-se no 
Brasil pela novidade de relacionar a especulação cusana sobre a filiatio dei com o “nascimento 
de Deus na alma” do Mestre Eckhart. Além disso, como se trata um projeto de iniciação 
científica na graduação, a pesquisa contribuirá significativamente para que os alunos possam 
compreender uma questão que envolve a psicologia de Aristóteles, as interpretações 
medievais de Tomás de Aquino do intellectus agens e intellectus possibilis, sua repercussão em 
Dietrich de Freiberg e na mística de Mestre Eckhart e sua última aparição, ainda no fim da 
Idade Média, em Nicolau de Cusa. 
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Projeto: As Dificuldades Ou Fracassos No Tornar-se Homem: As Múltiplas Formas de 
Desespero Em A Doença Para A Morte de Kierkegaard 
 
Coordenador(a): Marcos Érico de Araújo Silva 
 
ID do Projeto: 1413 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Carmélia Teixeira de Souza 
✓ Leonardo Felipe Soares 

 
Resumo: A finalidade deste Projeto de PIBIC é investigar a estrutura ontológica do homem em 
Kierkegaard como sendo o âmbito em que possibilita e, assim, justifica as múltiplas formas de 
desespero que ganham corpo nas vidas dos homens. O núcleo, pois, de nossa pesquisa é 
acompanhar a reflexão do filósofo dinamarquês nessa dupla imbricação: as múltiplas formas 
de desespero que acometem aos homens, assim, como a cessação do desespero, devem-se à 
estrutura ontológica, ou primitiva, constitutiva do homem como espírito, si-mesmo (“Ethvert 
Menneske er nemlig primitivt anlagt som et Selv, bestemt til at blive sig selv” [SKS 11,149]). 
Para cumprir com esta finalidade faremos, enquanto delimitação, um recorte de uma obra 
específica de Kierkegaard de 1849, a saber: A Doença para Morte: uma exposição cristã-
psicológica para edificar e despertar (Sigdommen til Døden: En christelig psychologisk 
Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse). A obra assinada pelo pseudônimo Anti-Climacus não 
se enquadra em nenhuma corrente pessimista e, muito embora, por vezes, o fenômeno 
analisado possa entrecortar o fôlego, em virtude da profundidade psicológica em que é 
descrito, a finalidade é precisamente desvelar ao homem as múltiplas formas de 
autoalienação, engano, ilusão e de falta de esperança abrindo um horizonte de possibilidade 
que o salva de si mesmo: a fé. Entretanto, Anti-Climacus, o pseudônimo de Kierkegaard, 
adverte-nos no Prólogo que o fenômeno do “desespero é considerado como uma doença e 
não como uma medicina”. Isso significa que Anti-Climacus/Kierkegaard faz uma análise 
ontológica e fenomenológica-existencial do homem enquanto ser-no-mundo, quer dizer, 
desvela as dificuldades ou fracassos do homem no tornar-se homem em suas múltiplas formas 
de desespero (Fortvivlelse). Temos, pois, um diagnóstico profundo da situação do homem 
enquanto doença mortal, comparável, mas não redutível às doenças estudadas pelas ciências 
médicas, porque é uma doença do eu, do si-mesmo e ela é universal. A medicina, o remédio, 
ou a saída dessa situação, dessa liberdade enredada é apontada para a fé como sendo um 
modo de ser (não significa doutrina ou dogmas!) do homem em que não há mais desespero. 
Mas isso não é desenvolvido pelo pseudônimo. Ele só aponta, desperta, alerta. No mesmo ano, 
em 1849, Kierkegaard publicará sem pseudônimo, por exemplo: Os lírios no campo e os 
pássaros no céu. Aqui é perceptível a conexão com A Doença para a Morte em que é meditado 
“o que significa ser homem”: silêncio, solidão, alegria. É, pois, para dimensão da fé como modo 
de ser que o homem deve ser conduzido experimentando a alegria vencendo o desespero. 
Interpretamos a obra de Kierkegaard do ponto de vista filosófico, quer dizer, marticulando a 
originalidade de Kierkegaard em diálogo crítico com a tradição. Nesse sentido a obra A Doença 
para a Morte é uma resposta a Kant no modo como Kierkegaard compreende o homem como 
espírito enquanto síntese que precisa vir a efetivar-se. Com efeito, a investigação sobre o 
homem compendia o todo do saber filosófico. Por essa razão, a definição de homem em 
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Kierkegaard é ao mesmo tempo ontológica ou dogmática e fenomenológica-existencial ou 
psicológica a partir da qual é possível justificar e analisar os modos de ser do homem no 
desespero e na cessação do mesmo. O si-mesmo (Selv) não é nem corpo nem é alma, mas uma 
síntese operada pelo espírito (Aand). O espírito, pois, é o espaço ou abertura em que torna 
possível a relação entre corpo e alma e, então, temos um si-mesmo. O desespero, ao 
contrário, é justamente a discordância ou dissonância da autorrelação sendo o espaço que 
fecha impossibilitando a relação. É, pois, uma relação que se relaciona consigo mesma. A 
discordância disso, o não corresponder a isso engendra desespero. Desespero sob a categoria 
da consciência (desespero que ignora que tem um si-mesmo, desespero que quer ser si-
mesmo, e desespero que não quer ser si-mesmo) e desespero sob os momentos da síntese 
(desespero da finitude e da infinitude, da possibilidade e da necessidade). O desespero é, 
enfim, o pecado. O pecado é uma posição (não em sentido moral), um modo de ser que se 
opõe ao modo de ser da fé. A metodologia utilizada será a análise hermenêutica da obra 
mediante a leitura analítica e de discussões em grupo. O resultado que se almeja alcançar é a 
apropriação conceitual, e não apenas meras informações eruditas de comentadores da obra, 
valorizando o aspecto interpretativo pessoal sem falsificação do pensamento do filósofo, 
ensinando os estudantes envolvidos na pesquisa a habilidade de ler e produzir textos 
filosóficos. 
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Projeto: Cultura Política e Participação Popular Na Era da Internet: O Portal E-cidadania e A 
Descriminalização da Cannabis No Brasil 
 
Coordenador(a): Guilherme Paiva de Carvalho Martins 
 
ID do Projeto: 1822 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Estrela Vieira de Souza 
 
Resumo: A participação popular na construção das normas caracteriza a cultura política em 
sociedades baseadas no modelo de organização do Estado Democrático de Direito. A cidadania 
consiste na possibilidade de participação política da população na formulação das leis. Com a 
difusão de tecnologias de informação e comunicação em diversos setores sociais ocorreram 
mudanças na cultura política. A forma de participação da população na formulação e 
construção das leis é potencializada pelo uso da Internet. Desse modo, na Era da Internet a 
cidadania é deslocada para o espaço virtual. No Brasil é criado o portal e-cidadania pelo 
Senado Federal, com a finalidade de incentivar a participação popular na proposta de leis. 
Entre as propostas feitas por meio do referido portal, será destacada na presente pesquisa a 
ideia legislativa de descriminalização da Cannabis no Brasil. Assim, tomando como referência a 
proposta de descriminalização da Cannabis no Brasil, pretende-se analisar a cultura política e a 
cidadania no contexto da difusão de tecnologias de informação e comunicação na sociedade 
brasileira. 
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Projeto: Diversidade Cultural e Educação Em Paulo Freire 
 
Coordenador(a): Guilherme Paiva de Carvalho Martins 
 
ID do Projeto: 1751 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luanna Beathiz de Sousa 
 
Resumo: A presente pesquisa pretende abordar a diversidade cultural e a educação no 
pensamento filosófico de Paulo Freire. Para tanto, propõe uma análise das concepções de 
classe, gênero, raça, etnia e diversidade em obras do filósofo brasileiro. O estudo suscita a 
hipótese que a perspectiva filosófica de Freire é marcada pela incorporação de concepções 
relacionadas a questões de gênero, raça e etnia que podem ser associadas ao tema da 
diversidade cultural na educação. 
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Projeto: Educação Para A Democracia: Elemento Chave Para A Participação Política 
 
Coordenador(a): Telmir de Souza Soares 
 
ID do Projeto: 1692 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Nicolas Samuel Gomes leitão 
 
Resumo: A democracia é a forma de governo da República Federativa do Brasil. Por 
democracia entende-se uma forma de organização da sociedade e do exercício do poder em 
que o povo é o protagonista da soberania. Nesse sentido a República deveria ser a 
manifestação dos ideais de igualdade, de liberdade e fraternidade expressas pelo concurso dos 
diversos interesses dos mais diferentes grupos que compõem esse país continental por meio 
de uma legislação justa, de um executivo comprometido com as esperanças expressas pelo 
sufrágio dos eleitores e com um judiciário que expressasse minimamente a equanimidade 
subjacente ao compromisso assumido no cumprimento da lei. Entretanto, não é isso que 
vemos ao longo da nossa breve história republicana. Entre nós o povo está afastado das 
decisões que o afetam no dia a dia; inerte ante a perda de direitos; desconhecedor mesmo dos 
direitos que lhe são inerentes. Um dos motivos possíveis para isso se encontra na educação, 
ou melhor, na ausência dela. Aqui há que se considerar preliminarmente que educação 
consiste em algo mais do que a aquisição de conteúdos depositados nos aprendentes para 
serem, posteriormente, requisitados em provas e testes. Ela consiste em adquirir um modo de 
ver e viver a vida em meio ao sistema político em que está compreendida e, além disso, ser 
capaz de aprimorá-lo tendo em vista as gerações futuras. O reconhecimento e a declaração 
desse corte epistêmico-programático quanto à educação tem suas razões na própria história 
da educação entre nós e dos seus desatinos (a educação nos chega, assim como o processo de 
descoberta e colonização, como um "acidente de percurso". Os primeiros colonos, os jesuítas, 
a chegada da corte, entre outros eventos, nos mostram os descaminhos da educação no 
Brasil). Mesmo porque educação não se faz somente na escola, ela é um empreendimento 
social muito mais amplo que inclui a família, os grupos sociais, os grupos de nteresses coletivos 
e mesmo as organizações de trabalhadores. Desse modo, podemos aventar que existe um 
afastamento estrutural entre educação e democracia ou, em outros termos, entre educação e 
cidadania. Assim, uma democracia que não faz parte da vida da imensa parte de sua 
população, à exceção dos momentos de sufrágio, não pode a pleno termo se dizer 
democrática. Autores como Dahl reconhecem que democracia consiste na possibilidade de 
expressão do dissenso. Mas, como dissentir em face do flagrante desconhecimento de 
direitos? Como fazer parte das decisões em sendo chamado a participar exclusivamente via 
exercício de deveres como votar obrigatoriamente, pagar impostos compulsoriamente e 
obedecer cegamente a legislação e às autoridades? Nossa investigação tem como pressuposto 
tentar entender a relação entre democracia e educação do ponto de vista da conscientização e 
da participação popular. Nesse sentido pretendemos revisitar autores que em suas obras 
trataram desse tema e de temas afins, a saber, Paulo Freire, Antonio Gramsci e John Dewey. 
Tais autores não pensaram mecanismos de participação em suas teorias da educação, mas 
estabeleceram elementos que, mesmo que de forma transversal ao objeto de nossa 
investigação, a saber, a relação entre educação e a democracia enquanto condições de 
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possibilidade para o desenvolvimento da participação política, podem nos auferir um 
arcabouço teórico que desemboque em práticas que fomentem o desenvolvimento da 
cidadania, sendo este o objetivo central de nossa investigação. 
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Projeto: Étienne Gilson e O Significado Histórico-metafísico do Tomismo: A Questão da 
Superação do Esquecimento do Ser. 
 
Coordenador(a): Galileu Galilei Medeiros de Souza 
 
ID do Projeto: 1390 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Nunes Leite Neto 
 
Resumo: O problema do ser constitui-se ponto central do debate filosófico ao longo da 
história. À pergunta pelo seu sentido e, de modo mais explícito, pela sua relação com o ente 
ou "ser concreto" e a essência, corresponde o centro de interesse da metafísica. No interior da 
tradição desenvolvida em torno desse problema, a filosofia de Tomás de Aquino caracteriza-se 
pelo relevo explícito da questão, tematizando o Ser Subsistente Supremo, mas também o 
horizonte do ente finito, ao qual se aplica a tese fundamental e característica da distinção real 
de essência e existência (em seu sentido de esse, ser). Na filosofia do século XX, porém, após a 
predominância de interesse pelo problema do conhecimento na modernidade, a filosofia de 
Martin Heidegger desenvolve uma tese negativa sobre a tradição metafísica (na qual inclui o 
tomismo), supostamente marcada pelo "esquecimento do ser" - tese que, naturalmente, 
deveria suscitar a disputa dos filósofos do movimento neoescolástico. No interior desse 
movimento, Étienne Gilson se destacou pela publicação de O Ser e a Essência (1948) , obra que 
se estabelecia na contraposição à tese de Heidegger, particularmente ao frisar que, a despeito 
do frequente e verificável "esquecimento" ontológico na história da filosofia, eleva-se a obra 
de Tomás de Aquino à consideração explícita do ser, permanecendo imune ao juízo negativo e 
generalizante do pensador alemão (embora sem a pretensão de fazer concordar 
fundamentalmente o pensamento heideggeriano e a metafísica tomista). Com efeito, o 
objetivo do presente projeto de iniciação científica, seguindo a metodologia do estudo 
analítico de obras fundamentais para a questão, reside na consideração das investigações 
histórico-filosóficas de Étienne Gilson, frente ao desafio heideggeriano, para a explicitação do 
sentido e importância singular da filosofia de Tomás em vista da questão do ser - consideração 
que, embora apoiando-se no estudo da história da filosofia, deve concretizar-se num genuíno 
labor filosófico, à luz do problema ontológico. 
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Projeto: Introdução Ao Mistério Ontológico Em Gabriel Marcel 
 
Coordenador(a): Marcos Érico de Araújo Silva 
 
ID do Projeto: 1806 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Karla Janayna Mendes Cruz 
✓ Vanessa Batista Batalha Ferreira 

 
Resumo: O que caracteriza, pois, nossa época contemporânea, é, para Marcel, a “desorbitação 
da ideia de função”. O homem aparece para si mesmo e para os outros como um feixe de 
funções. A ideia de função retira o homem de sua verdadeira órbita, de seu eixo, que seria sua 
religação com o mistério do ser. O homem assume funções vitais e sociais. As funções sociais 
que assume como função de consumidor, função de produtor etc se articulam com as funções 
vitais que conservam a vida. As funções psicológicas podem ser interpretadas tanto em relação 
às funções vitais como às funções sociais. Aqui acompanhamos o método marceliano do 
exemplo tópico para não cair na abstração ao tratar de uma questão filosófica. O homem está 
submergido num mundo determinado pelas funções. Toda sua realidade é determinada pelas 
funções que exerce. Inclusive o sono é visto como função de descanso em vista de retomar 
suas atividades. O divertimento, o sexo, absolutamente tudo é visto em vista da realização de 
suas funções. Tudo se reduz a função. Existe uma variação ou preferências a depender dos 
países, climas, temperamentos etc, mas o decisivo é que no mundo contemporâneo é preciso 
estabelecer uma escala de funções na qual o homem deve seguir e cumprir. Nesse mundo 
assim estruturado pela força das funções está previsto, evidentemente, a ruptura, as doenças. 
Deste modo, é perfeitamente lógico que “submeta ao indivíduo, como a um relógio, a 
verificações periódicas. A clínica aparece aqui como uma casa de controle, ou como uma 
oficina de conserto” (MARCEL, 1987, p. 26, tradução nossa). Assim, os problemas essenciais 
são tratados, de forma objetiva e funcional, como o problema de natalidade, ou o da morte 
como algo fora de uso, inutilizável, sem utilidade. Gabriel Marcel insiste na “impressão 
asfixiante de tristeza” que se desprende do mundo contemporâneo. A imagem deplorável dos 
idosos que estão à margem desse mundo funcional, jubilados da vida, e o modo como o 
mundo os tolera é irrisório e quase sinistro. Mas Marcel chama atenção que o mal-estar não 
atinge esses jubilados da vida excluídos desse mundo objetivo e funcionalizado. Mas o mal-
estar atinge o coração mesmo do homem mais ativo nesse mundo funcionalizado pressentindo 
com desconforto que ele não se reduz às funções que realiza. Esse erro de interpretação que 
sustenta essa ordem social mostra-se, com esse mal-estar, que ela é inumana do ponto de 
vista da ordem social estabelecida quanto da filosofia. Espera-se que o projeto possa resultar 
em artigos como contribuição para tornar Gabriel Marcel mais conhecido aqui no Brasil. 
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Projeto: Investigação Sobre Isotopia, Distopia e Heterotopia No Pensamento de Michel 
Foucault. 
 
Coordenador(a): Maria Veralucia Pessoa Porto 
 
ID do Projeto: 1499 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O presente projeto visa investigar algumas reflexões existentes no pensamento do 
filósofo francês Michel Foucault concernente aos conceitos de Isotopia, de Distopia e às 
relações de poder e à Heterotopia. A atualidade analisada por Foucault esta vinculada ao 
aspecto vital de cada época, nas formas de vivência dos indivíduos, principalmente, aqueles 
considerados pela normatividade e normalidade das relações de poder como sendo marginais, 
anormais, resíduos, infames. Assim, Foucault reflete sobre os arquivos que buscam relatar e 
denunciar os homens infames, habitantes dos espaços heterótopos e, a partir, desses espaços 
como referências iremos investigar os conceitos de Isotopia, Distopia e Heterotopia. 
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Projeto: Multiculturalismo, Reconhecimento e Relações Étnico-raciais Na Educação 
 
Coordenador(a): Guilherme Paiva de Carvalho Martins 
 
ID do Projeto: 1749 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A pesquisa trata das relações étnico-raciais no espaço escolar a partir de políticas 
educacionais e do desenvolvimento da educação escolar quilombola. A partir de uma análise 
documental pretende-se retomar o desenvolvimento histórico de políticas educacionais 
voltadas para o reconhecimento da diversidade cultural e as relações étnico-raciais no Brasil, 
destacando a educação escolar quilombola. O estudo propõe ainda uma reflexão sobre a 
relação entre as políticas educacionais direcionadas para a diversidade cultural e a concepção 
de multiculturalismo. 
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Projeto: Reconhecimento Como Categoria da Pesquisa Social 
 
Coordenador(a): Marcos de Camargo Von Zuben 
 
ID do Projeto: 1565 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Paulo Raul de Assis Martins 
 
Resumo: O presente projeto faz parte de uma pesquisa de maior porte sobre a Ascensão social 
por meio dos estudos de estudantes de origem popular: da educação básica até a 
universidade, que reúne cinco universidades, quatro brasileiras (UERN, UFPB, UFSCAR, 
UNEMAT) e a Université Catholique de l’Ouest (UCO) França. É uma pesquisa interdisciplinar 
reunindo, somente na UERN, dez pesquisadores de quatro disciplinas: ciências sociais, 
educação, gestão socioambiental e filosofia. A pesquisa tem como objetivo a investigação do 
conceito de reconhecimento como foi elaborado pelo filósofo alemão Axel Honneth, da Escola 
de Frankfurt, da tradição da teoria crítica da sociedade, e pelo filósofo francês Paul Ricoeur, 
importante representante da hermenêutica filosófica contemporânea. Partindo do 
pensamento Hegel, os filósofos aqui estudados, com algumas diferenças, vão estabelecer três 
níveis básicos de reconhecimento no mundo moderno, os reconhecimentos do amor, do 
direito e da solidariedade social. Objetiva-se analisar se o modelo teórico do reconhecimento, 
como o entendem Honneth e Ricoeur, permite esclarecer a diferenciação das três esferas de 
reconhecimento e o potencial que elas possuem para a ação social. Assim, pretende-se pensar 
o papel da ética do reconhecimento como categoria filosófica para a compreensão dos 
processos sociais modernos. Destaca-se aqui, na investigação sobre o reconhecimento, o papel 
da intersubjetividade como elemento importante no desencadeamento das lutas sociais, de 
modo que a pergunta que se busca responder é como se dá o processo no qual a experiência 
do não reconhecimento se constitui em impulso para a ação que visa o reconhecimento. Assim 
trata-se de analisar em que medida a luta por reconhecimento contribui para o surgimento das 
lutas sociais e para o estabelecimento de uma nova relação ética dos sujeitos consigo mesmos. 
A pesquisa pretende também realizar revisão de literatura relativa ás pesquisas empíricas 
realizadas no Brasil sobre a utilização dessa categoria em estudos na área educacional, com 
vistas a avaliar o potencial heurístico do conceito nessa área, de modo a contribuir com a 
pesquisa mais ampla da qual este projeto faz parte. A metodologia da pesquisa se divide em 
dois momentos, em primeiro se realizará uma investigação das fontes bibliográficas primárias 
em que o conceito de reconhecimento é discutido por ambos os filósofos, de modo a definir e 
caracterizar as três esferas que estruturam o reconhecimento. Em um segundo momento se 
fará revisão da literatura, através da verificação das pesquisas já realizadas no Brasil, em 
específico no campo educacional, que tomaram a categoria de reconhecimento como 
referência para a análise e compreensão dos processos estudados. Será verificado, 
principalmente, a eficácia analítica e os resultados apresentados. Por fim, espera-se contribuir 
para a avaliação do potencial que a categoria de reconhecimento pode ter na análise do 
sucesso escolar de alunos oriundos de camadas sociais desfavorecidas. O projeto está em 
desenvolvimento e apresenta um plano de trabalho que visa finalizar o segundo momento da 
pesquisa, relativo ao levantamento de dados da revisão da literatura específica sobre 
pesquisas do campo educacional que utilizam o reconhecimento como categoria analítica. 
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Projeto: Relações Étnico-raciais e Inclusão Social No Espaço Escolar 
 
Coordenador(a): Guilherme Paiva de Carvalho Martins 
 
ID do Projeto: 1753 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Italo Rodrigo Aquino Souza 
 
Resumo: O projeto trata das políticas afirmativas voltadas para as relações étnico-raciais e a 
promoção da inclusão social na educação, tomando como referência a educação escolar 
quilombola. Para tanto, se propõe uma análise sobre o modo como as relações étnico-raciais 
são trabalhadas na Escola Municipal Lauro Maia, situada no meio rural do município de Patu, 
no Rio Grande do Norte (RN). A referida escola atende estudantes da comunidade quilombola 
do Jatobá. Além da análise do cotidiano da Escola Municipal Lauro Maia, o projeto tem o 
intuito de abordar a inclusão social por meio de políticas afirmativas voltadas para a promoção 
da igualdade racial. Neste sentido, a investigação inclui uma pesquisa de campo com 
estudantes da comunidade quilombola do Jatobá. 
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Projeto: Uma Introdução À Mística Especulativa: Mestre Eckhart (1260-1327) e Nicolau de 
Cusa (1401-1464). 
 
Coordenador(a): José Teixeira Neto 
 
ID do Projeto: 1584 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. CAICÓ 
Departamento: Departamento de Filosofia 
Campus: Caicó 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Elísio Santos Medeiros 
✓ Helen Brena Batista da Silva 
✓ Alice Jordânia do Nascimento Feliz 

 
Resumo: Incitado a reler os Sermos alemães de Mestre Eckhart para escrever sobre o 
“nascimento de Deus na alma”, deparei-me com uma questão bem específica e para qual 
ainda não havia dada a devida atenção quando, por exemplo, analisei a questão da filiação 
divina em Nicolau de Cusa (TEIXEIRA NETO, 2015b). Refiro-me a questão da relação entre o 
intellectus agens e a bem-aventurança cristã. Essa questão está posta, por exemplo, pelos 
textos que analisamos na introdução e na justificativa dessa projeto (GRABMANN, 2006; 
GUERIZOLI, 2008; RASCHIETTI, 2017). Nesse sentido, o que nos interessa é retomar nossa 
pesquisa sobre “filiação divina” em Nicolau de Cusa por meio da análise do opúsculo De 
filiatione dei agora iluminada pelo problema da interpretação medieval da oposição entre o 
intellectus agens e intellectus possibilis e, principalmente, a partir da concepção eckartiana 
sobre o “nascimento de Deus na alma”. Sobre o tema do “nascimento de Deus na alma” nos 
Semões 101-104 tivemos acesso às pesquisas de Bento Silva Santos (2012); Rodrigo Guerizoli 
(2006) e Marie-Anne Vannier (2006). Além disso, sobre a filiatio dei em Nicolau de Cusa e sua 
relação com Eckhart lemos o texto de Harald Schwaetzer (2006). Portanto, se por um lado, 
nossa pesquisa não traria contribuições sobre a temática em Mestre Eckhart, tendo em vista as 
discussões de Santos (2012); Guerizoli (2008) e Raschietti (2017), por outro lado, justifica-se no 
Brasil pela novidade de relacionar a especulação cusana sobre a filiatio dei com o “nascimento 
de Deus na alma” do Mestre Eckhart. Além disso, como se trata um projeto de iniciação 
científica na graduação, a pesquisa contribuirá significativamente para que os alunos possam 
compreender uma questão que envolve a psicologia de Aristóteles, as interpretações 
medievais de Tomás de Aquino do intellectus agens e intellectus possibilis, sua repercussão em 
Dietrich de Freiberg e na mística de Mestre Eckhart e sua última aparição, ainda no fim da 
Idade Média, em Nicolau de Cusa. 
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Projeto: Análise da Aplicabilidade do Pronaf A Na Microrregião de Pau dos Ferros (rn) 
 
Coordenador(a): Cicero Nilton Moreira da Silva 
 
ID do Projeto: 1428 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Elvira de Oliveira Lopes 
 
Resumo: Este projeto aborda a aplicabilidade do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF). Para tanto, desde o Edital PIBIC 2013/2014, onde consegue-se 
aprovação com Bolsa PIBIC/CNPq, vem-se realizando estudos sobre o processo de aplicação 
dessa política pública, tendo como recorte socioespacial de investigação a região do Alto Oeste 
Potiguar. O objetivo geral deste projeto, no entanto, é investigar a perspectiva de 
desenvolvimento rural e seus reflexos na denominada microrregião de Pau dos Ferros, com 
foco nas ações do Programa supracitado, mais precisamente, a linha de crédito “A” – voltada 
para o público dos assentados da reforma agrária. O propósito é dar continuidade ao trabalho 
investigativo que vem sendo realizado a respeito da relação entre a respectiva política e a 
problemática da reforma agrária, com destaque para as ações do PRONAF. Os conceitos de 
Estado, desenvolvimento, território, políticas públicas e agricultura familiar são norteadores da 
investigação. Nesse sentido, utiliza-se da perspectiva teórico-metológica fundamentada na 
corrente crítica pós-estruturalista (pós-desenvolvimentismo e modernismo crítico), conforme 
Peet (2007), Gòmez (2007) e Moreira da Silva (2013); e ainda Lucena; Silva e Costa Neto 
(2015). Além da utilização de autores que se debruçam sobre o temário da produção de base 
familiar, tais como: Hespanhol (2000); Locatel e Hespanhol (2006); Felício (2006); Brasil e 
Locatel (2012); Azevedo (2012); Moreira da Silva e Silva (2012); bem como a respeito da 
inserção do Pronaf “A”1 no Alto Oeste Potiguar, realizado por Aquino e Silva (2015). O estudo 
envolve ainda visitas de campo, aplicação de formulários investigativos e análise de 
documentos oficiais da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário (SEAD), vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Nesse sentido, indaga-se se 
as ações estratégicas do Estado estariam contribuindo para a efetiva afirmação do 
desenvolvimento dos sujeitos sociais envolvidos (agricultores familiares). Indicando a 
necessidade de identificar como se constitui o espaço de aplicação da política pública no 
recorte espacial delimitado. Meio a nesse universo denso e complexo, que se configuram as 
diferentes territorialidades rurais do capital na contemporaneidade, é que nos debruçamos 
neste projeto de investigação científica. 
 
 

236



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Análise do Conforto Térmico Nas Escolas Públicas de Assú-rn 
 
Coordenador(a): Ana Luiza Bezerra da Costa Saraiva 
 
ID do Projeto: 1687 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ DAVID WILKER LOPES DA ROCHA 
✓ ÍTALO RAMON COSTA DA SILVA 
✓ Viniery Cavalcante Barros 

 
Resumo: Esse projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o conforto térmico humano 
em quatros escolas públicas da cidade de Assú-RN comparando áreas arborizadas e áreas não 
arborizadas existentes nessas escolas, bem como suas possíveis consequências ao processo de 
ensino e aprendizado dos discentes e docentes dos turnos matutinos e vespertino. Esse 
projeto tem como base uma experiência realizada entre 2017, no estado do Rio Grande do 
Norte, onde o intuito foi iniciar as investigações sobre os impactos do desconforto térmico no 
processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas dessa cidade. O objetivo agora é 
aprofundar a análise e utilizar outros procedimento metodológicos para estudar o conforto 
térmico nas escolas: Escola Municipal Professora Luiza de França, Estadual Manoel Pessoa 
Montenegro, Escola Estadual Juscelino Kubistchek e Escola Municipal Janduís. A primeira etapa 
da pesquisa consistirá no levantamento bibliográfico sobre climatologia local, conforto térmico 
escolar e o processo de ensino e aprendizado. Posteriormente, será realizada uma visita às 
escolas já selecionadas para verificar o horário de funcionamento das escolas, a presença ou 
não de árvores e o tipo de ventilação utilizada nas salas de aula, buscando assim realizar a 
coleta em escolas com diferentes características para identificar como esses elementos podem 
ou não influência no processo de ensino e aprendizado. A coleta dos dados climáticos será 
realizada durante o período seco e quente, que compreende os meses de setembro, outubro e 
novembro de 2018, e durante o período chuvoso, que compreende os meses de fevereiro, 
março, abril e maio de 2019. Serão utilizados os termohigrômetros datalogger da marca Impac 
– modelo IP 747RH, que coletam dados de temperatura e umidade relativa do ar, que serão 
acomodados em abrigos meteorológicos madeira. Após a coleta dos dados de temperatura e 
umidade relativa do ar serão aplicadas as fórmulas de Índice de Desconforto Humano - IDH 
(ONO;KAWAMURA,1991) e de Índice de Calor (NOAA, 2015). Os dados serão organizados, 
tabulados e analisados e a apresentados no relatório parcial e no final desse projeto. 
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Projeto: Análise do Processo de Uso e Ocupação do Solo e A Configuração de Impactos 
Ambientais Na Lagoa do Piató/rn 
 
Coordenador(a): Manoel Ciricio Pereira Neto 
 
ID do Projeto: 1695 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Os corpos hídricos no semiárido brasileiro se apresentam como importantes pólos 
aglutinadores de ocupação humana do espaço geográfico. Trata-se de uma problemática 
crescente que, por vezes, não se leva em consideração a capacidade de suporte do meio, 
tendo sido cada vez mais discutido, dada a multiplicidade de perspectivas com relação a 
apropriação desse recurso e degradação ambiental. O processo de ocupação do municipio de 
Assu/RN, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, encontra-se estritamente 
relacionado à ocorrência de seus cursos fluviais e/ou lagoas. Trata-se de um dos municipios de 
mais antigo povoamento de todo o estado, em decorrência da disponibilidade de recursos 
naturais. Nesse contexto, destaque-se a sub-bacia hidrografica do rio Piato/RN, como um 
importante sistema geoambiental dada a conjunção dos fatores ambientais e socioeconômicos 
envolvidos. Ao passo que, pertencente hierarquicamente a bacia hidrografica Piranhas-Açu, 
acaba por compreender um dos principais e maiores ecossistemas lacustres do estado. Essa 
pesquisa tem por objetivo analisar o processo de uso e ocupação da Lagoa do Piató/RN, de 
modo a possibilitar importantes subsidios as questões relacionadas de degradação ambiental. 
De inicio, propóe-se a identificação e análise do processo de ocupação e usos do solo no 
recorte espacial a partir do manual técnico de uso da terra proposto pelo IBGE. Com relação a 
identificação dos aspectos de pressão e degradação pretende-se utilizar a proposta 
teóricametodológica de Sanchez e Hacking (2002), acerca da matriz de identificação de 
aspectos e impactos ambientais potenciais. Para essa etapa serao consideradas as proposiqoes 
de Sanchez (2013) relacionadas as ações de supressão, inserção e sobrecarga, decorrentes da 
modificação de fatores de estresse e tensão ao meio, a exemplo dos poluentes, redução de 
habitats ou aumento da demanda por bens e serviços públicos. Os resultados obtidos tendem 
a fornecer, portanto, importantes subsidios ao planejamento territorial ambiental e uma 
ferramenta para o desenvolvimento das habilidades dos estudantes do curso de Geografia. 
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Projeto: As Faces Urbanas Contemporâneas de Mossoró/rn e As Trajetórias Juvenis: Espaço, 
Territorialidades e Cotidiano 
 
Coordenador(a): Jamilson Azevedo Soares 
 
ID do Projeto: 1562 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Izabela Torres da Silva 
✓ Pedro Antônio Marques Firmino 

 
Resumo: Esta proposta de estudo objetiva compreender as transformações espaciais de 
sentido modernizante ocorridas na cidade de Mossoró e seus reflexos no contexto de suas 
juventudes, especialmente, quanto as possibilidades de formação de novas territorialidades e 
redefinição das práticas espaciais cotidianas. A opção na escolha da juventude como segmento 
social a assumir lugar central nesse estudo justifica-se por percebermos um maior 
envolvimento dos jovens como sujeitos sociais em suas percepções e comportamentos em 
relação à modernidade e suas consequências, considerando tanto a aceitação sem reservas, 
por parte de alguns, ou então na crítica ao moderno representado por seus ícones de fruição e 
consumo, conforme outros. O recorte espacial estabelecido para o estudo proposto envolve o 
espaço urbano de Mossoró, notadamente, os espaços mais propensos às intervenções 
processadas pela dinâmica modernizante. Como recorte temporal, definimos o intervalo que 
vai de fins da década de 1990 até a atualidade, tendo em vista que é nesse período que se 
iniciam e se intensificam até o presente as atividades de empresas hegemônicas – reforçadas 
pelas iniciativas do poder público –, em que as ações de sentido modernizantes no espaço 
geográfico local conferem outros significados ao espaço urbano de Mossoró, que se 
transforma para cumprir determinados papéis em conformidade com a lógica do consumo dos 
seus objetos e da necessidade de configuração de uma outra imagem representativa dos 
novos tempos para a cidade. O trabalho terá na pesquisa direta da área em estudo um fator 
fundamental na metodologia adotada. A compreensão das transformações urbanas da cidade 
passa necessariamente pelo conhecimento empírico dos processos emergentes observados, os 
quais serão enriquecidos pelo contato direto com a realidade pesquisada, através das 
conversas, das entrevistas com aplicação de formulários aos jovens, assim como por meio das 
leituras e notícias diárias da mídia, das informações e observações realizadas na área em 
estudo. Desse cenário ainda em configuração, especialmente, em espaços como Mossoró, a 
partir do quadro que se instala com a inserção do moderno no espaço local, é onde está o 
atrativo que nos instiga a estudar e compreender a relação entre a cidade em processo de 
modernização e a(s) juventude(s) com suas significações a partir da realidade que a(s) 
envolve(m) e por ela(s) é(são) envolvida(s). 
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Projeto: Atlas Escolar do Município de São Rafael (rn) 
 
Coordenador(a): Josiel de Alencar Guedes 
 
ID do Projeto: 1392 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria das Graças de medeiros Santos 
 
Resumo: A cartografia escolar apresenta-se como uma ferramenta para a melhoria do ensino 
de Geografia pois procura a melhor forma de ensinar os fundamentos da cartografia para o 
ensino fundamental. Essa pesquisa buscará levantar dados para a elaboração de um atlas 
escolar municipal e para isso será levantado dados primários em campo além de dados 
secundários em órgãos públicos e em site de órgãos estaduais e federais, sobre a realidade do 
município escolhido. A orientação metodológica será a partir de adaptação de metodologias 
utilizadas em outros atlas municipais com as devidas adaptações à realidade local. Espera-se 
com essa pesquisa, a partir dos dados levantados, contribuir para o ensino de Geografia, bem 
como de História e Ciências, através da elaboração do atlas municipal. 
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Projeto: Captação e Uso das Águas Subterrâneas Na Comunidade de Praia do Rosado / Porto 
do Mangue - Rn 
 
Coordenador(a): Filipe da Silva Peixoto 
 
ID do Projeto: 1362 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ângelo Eugênio Alves de Lima 
✓ Francisco Eronildo Lima de Melo 

 
Resumo: O presente projeto visa caracterizar a captação e o uso das águas subterrâneas na 
comunidade de Praia do Rosado. Bem como identificar os principais riscos associados a esses 
usos e traçar diretrizes para o gerenciamento hídrico local, promovendo a segurança hídrica. 
Os dados serão levantados por meio de composição de cadastro prévio de poços através de 
dados resultantes do levantamento bibliográfico, após isso o cadastro será atualizado 
incorporando os dados levantado em campo sobre a situação de captação e uso das águas 
subterrâneas. Os dados serão descritos em mapas, diagramas e gráficos, gerando informações 
que irão dar suporte para o gerenciamento hídricos local e de pequenas comunidades 
costeiras no nordeste semiárido, contribuindo assim para a segurança hídrica e saúde pública. 
 
 

241
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Projeto: Caracterização Geoambiental da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Piató/rn: Subsídios À 
Proposição de Indicadores Em Potenciais da Paisagem 
 
Coordenador(a): Manoel Ciricio Pereira Neto 
 
ID do Projeto: 1694 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lucélia Pereira Sampaio 
 
Resumo: É complexa a estrutura geoambiental da microrregião do Vale do Açu, no estado 
potiguar, de modo a abranger diferentes características físico-naturais e abundante 
disponibilidade de recursos naturais. O embasamento geológico da bacia sedimentar, por 
exemplo, mesmo quando em uma condição semiárida, acabaria por potencializar a ocorrência 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Sobre essa contextualização, essa pesquisa 
tem como objetivo realizar o levantamento e a caracterização geoambiental da sub-bacia 
hidrográfica do rio Piató/RN, como fonte subsidiária a proposição de indicadores em 
potenciais da paisagem no semiárido potiguar. Com relação a referida bacia hidrográfica essa 
encontra-se localizada no município de Assu, no estado do Rio Grande do Norte, 
compreendendo um dos maiores e importantes sistemas lacustres do estado potiguar – a 
Lagoa do Piató. Destaque-se ainda o cenário regional como um dos principais centros da 
fruticultura do nordeste brasileiro, então localizados na região do Vale do Açu/RN. Os aspectos 
metodológicos são orientados pela perspectiva sistêmica, a partir da Teoria Geral dos 
Sistemas, pelos preceitos dos conceitos de Paisagem de Bertrand (1962) e de sistemas 
geoambientais utilizados por Souza e Oliveira (2011). No primeiro momento busca-se fazer uso 
do levantamento de dados bibliográficos e temáticos primários pré-existentes, com relação as 
características geoambientais, culturais e econômicos regionais. Posteriormente, no conjunto 
dos dados devem ser dispostos indicadores potenciais da paisagem para o estabelecimento de 
vocações e fragilidades do território pesquisado, de modo ainda a estabelecer ações 
prioritárias de preservação, reabilitação e recuperação da qualidade ambiental. Os resultados 
encontrados devem servir como fonte subsidiária à continuação e ao aprofundamento dos 
estudos ambientais integrados e ainda para as questões do planejamento da referida sub-
bacia hidrográfica. 
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Projeto: Economia Política da Urbanização Em Zona de Fronteira: O Alto Oeste Potiguar No 
Contexto do Estado do Rio Grande do Norte 
 
Coordenador(a): Larissa da Silva Ferreira Alves 
 
ID do Projeto: 1436 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Antonia Mirele Lopes da Silva 
✓ Carla Camila Gomes Freitas 

 
Resumo: O presente projeto de pesquisa objetiva compreender a economia política da 
urbanização da zona fronteiriça do Alto Oeste Potiguar no contexto do estado do Rio Grande 
do Norte. Para tanto será necessária a construção de referencial teórico-metodológico sobre o 
conceito de economia política da urbanização de Santos (2012) e sobre o conceito de 
fronteiras por meio de autores como Geiger (1993), Almeida (2005), Cataia (2006, 2007), 
dentre outros. Serão necessários ainda debates a respeito da região do Alto Oeste Potiguar 
com estudos já realizados por autores como Carneiro (2014), Dantas (2014) e Bezerra (2016), 
além de trabalhos que discutam o Rio Grande do Norte, como Felipe (2010) e Barbosa (2014, 
2015). Far-se-ão necessários ainda a construção de mapas temáticos e levantamentos de 
dados estatísticos no intuito de compreender elementos da economia e da política do Alto 
Oeste Potiguar e do RN. Espera-se que o debate conceitual e empírico sobre economia política 
se expanda no que diz respeito às diferenciadas urbanizações e ocupações territoriais 
existentes no estado do RN. 
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Projeto: Elaboração do Atlas Escolar do Município de Pau dos Ferros - Rn 
 
Coordenador(a): Franklin Roberto da Costa 
 
ID do Projeto: 1492 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Hugo Richardson Oliveira 
✓ Viviane Nogueira de Lima 

 
Resumo: O Atlas escolar municipal é um material que vem se tornando presente nas escolas 
de ensino fundamental, com o objetivo de apresentar o local onde os estudantes habitam e 
sua relação com o uso e convivência com esses espaços. Nesse sentido, o presente projeto 
terá como objetivo elaborar o Atlas Escolar do Município de Pau dos Ferros – RN. A 
metodologia da pesquisa terá como base a proposta de Le Sann (1997), Almeida (2003) e 
Felbequer (2003). A elaboração dos conteúdos abordados no Atlas se dará por leituras e 
acessos a dados do meio físico e antrópico do Município de Pau dos Ferros – RN, que serão 
pesquisados em órgãos públicos e privados, como também por visitas técnicas no município, 
onde haverá discussões entre os membros da pesquisa e professores da rede pública e 
particular, secretário(a) de educação e outros possíveis representantes sociais. 
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Projeto: Elementos Climáticos, Conforto Térmico e Vegetação Em Residências da Área Urbana 
de Mossoró-rn 
 
Coordenador(a): Ana Luiza Bezerra da Costa Saraiva 
 
ID do Projeto: 1640 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Carlos Eduardo Nobre de Oliveira 
✓ Joshuá Davinci Nunes Rocha 
✓ Letícia Gabriele da Silva Bezerra 

 
Resumo: Em decorrência dos processos, fluxos, funções, formas e desigualdades presentes nos 
espaços urbanos, é possível identificar novos comportamentos climáticos nas áreas citadinas. 
Em cidades grandes, médias e pequenas, as diferenças existentes no comportamento dos 
elementos climáticos: temperatura do ar, umidade relativa do ar e pressão podem ocasionar 
impactos negativos relacionados ao conforto térmico, ao desenvolvimento de atividades 
cotidianas e a saúde humana, principalmente em locais quente se seco, como as cidades 
semiáridas. Em virtude disso, o presente projeto tem como objetivo estudar as características 
microclimáticas de diferentes quintais arborizados e não arborizados em residências da zona 
urbana de Mossoró, buscando compreender a influência destes locais no conforto térmico e 
na saúde dos moradores. A primeira etapa da pesquisa consistirá no levantamento 
bibliográfico sobre climatologia e vegetação local, características microclimáticas e a relação 
entre clima e saúde humana. Posteriormente, será analisada a temperatura superficial 
terrestre da área urbana de Mossoró através de uma série temporal de imagens de satélite, 
definindo assim os bairros que serão investigados, considerando os bairros mais quentes e 
com menor percentual de vegetação e os bairros que apresentaram temperaturas mais baixas 
e maior percentual de vegetação. Os bairros selecionados serão visitados com o intuito de 
identificar residências que possam representem o bairro e abrigar os equipamentos 
necessários para coleta de dados climatológicos. A coleta dos dados climáticos será realizada 
durante o período seco e quente, que compreende os meses de setembro, outubro e 
novembro de 2018, e durante o período chuvoso, que compreende os meses de fevereiro, 
março, abril e maio de 2019. Serão utilizados os termohigrômetros datalogger da marca Impac 
– modelo IP 747RH, que coletam dados de temperatura e umidade relativa do ar, que serão 
acomodados em abrigos meteorológicos madeira. Após a coleta dos dados de temperatura e 
umidade relativa do ar serão aplicadas as fórmulas de Índice de Desconforto Humano - IDH 
(ONO;KAWAMURA,1991) e de Índice de Calor (NOAA, 2015). Os dados serão organizados, 
tabulados e analisados e a apresentados no relatório parcial e no final desse projeto. Espera-se 
com essa pesquisa contribuir com os estudos de clima urbano e suas influências no conforto 
térmico e na saúde da população, além de verificar o desempenho que a arborização nos 
quintais residenciais exerce no ambiente. 
 
 

245
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Projeto: Espaço, Mundo da Vida e Mundo do Sistema: Um Panorama Cultural do Alto Oeste 
Potiguar/rn. 
 
Coordenador(a): Rosalvo Nobre Carneiro 
 
ID do Projeto: 1401 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Neilson da Silva Paiva 
✓ Dionizia Simplicio Bisneta 
✓ Renata de Holanda Silva 

 
Resumo: O mundo da vida cotidiano, espaço compartilhado intersubjetivamente, estruturado 
pela cultura, personalidade e sociedade, se encontra em constante processo de colonização 
pelo mundo do sistema estruturado, por sua vez, pelo mercado e pelo Estado. Essa 
colonização conduz a um embate entre as horizontalidades que se dão no cotidiano 
compartido comunicativamente entre as pessoas e as verticalidades que se impõe, a partir da 
ação instrumental dos meios não linguísticos, como o dinheiro e o poder. (Objetivo). Neste 
sentido, o espaço é analisado, compreendido e explicado em função das interações entre a 
reprodução simbólica do mundo da vida e a reprodução material do mundo do sistema. 
Especificamente a produção e a reprodução simbólica e material da região do Alto Oeste 
Potiguar a partir das interações entre as manifestações de cultura regional, a estruturação da 
economia de acumulação flexível e do Estado neoliberal. (Referencial). Fundamenta-se em 
Habermas (1990, 2003, 2012) e sua teoria da ação comunicativa; Schutz e Luckmann (2009) e 
sua teoria do mundo da vida; Santos (2004, 2008) e sua teoria da totalidade espacial; Autor 
(2009, 2011a, 2011b, 2015) e seus estudos sobre a articulação das teorias miltonianas e 
habermasiana na Geografia. (Metodologia). Sendo formado por 37 municípios, propõe-se 
trabalhar com 100% do Universo de pesquisa. Estudos de cunho historiográfico, em fontes 
primárias, sobre a formação territorial dos municípios e as atividades/espaços culturais locais, 
serão acompanhados pela obtenção de informações sobre o perfil econômico e suas 
transformações ao longo do tempo, sobre a atuação do Estado vinculada àquelas atividades 
culturais. Se, de um lado, nota-se uma fragilidade intra-regional de desenvolvimento cultural 
inclusive direcionada pela não atuação ou ação seletiva do Estado, por outro, alguns 
municípios revalorizam sua cultura, produzindo e reproduzindo seus cotidianos conforme as 
suas vantagens espaciais, a exemplo das festas religiosas – Marcelino Vieira e Encanto – das 
festas em praças públicas – Pau dos Ferros – da dança de caboclos – Major Sales – dos 
remanescentes quilombolas em Portalegre. 
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Projeto: Há Construção do Conhecimento Geográfico Na Escola? 
 
Coordenador(a): Josélia Carvalho de Araújo 
 
ID do Projeto: 1723 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Elias de Oliveira Silva 
 
Resumo: O projeto pretende investigar sobre o efetivo exercício da construção do 
conhecimento geográfica na educação básica, tendo presente a urgente necessidade de 
renovação da prática docente no ensino de geografia, o qual deve se iniciar na academia, e se 
projetar na escolar, renovando-se continuamente. Tem por base a premissa de que, no 
processo de ensino-aprendizagem, o sujeito é o aluno, sendo ele portanto, o destinatário de 
prática reflexivas que o conduzam à construção do conhecimento. Embasa-se na literatura 
atinente ao ensino de geografia, à pesquisa e ao desenvolvimento da mente do aluno, 
temáticas concorrentes para a formação do professor reflexivo e promotor do conhecimento 
geográfico. 
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Projeto: Indicadores Biofísicos de Desertificação No Alto Curso Bacia Hidrográfica do Rio 
Apodi/mossoró 
 
Coordenador(a): Maria Losangela Martins de Sousa 
 
ID do Projeto: 1367 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Romildes de Oliveira Martins 
✓ Anny Cataria Nobre de Souza 
✓ Sergio Domiciano gomes de Souza 

 
Resumo: A pesquisa tem como objeto de estudo do alto curso da bacia hidrográfica do rio 
Apodi/Mossoró, em que se pretende investigar a susceptibilidade a desertificação, através dos 
indicadores biofísicos de desertificação. A bacia está localizada no oeste do Estado do Rio 
Grande do Norte, possui área de 14.276 km², e se apresenta completamente susceptível a esse 
problemática segundo o PAE/RN. Tem-se como principal objetivo analisar a susceptibilidade à 
degradação/desertificação no alto curso da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, através 
dos indicadores biofísicos de desertificação. Para tanto os objetivos específicos estão 
delineados a seguir: a) Realizar uma contextualização geoambiental da área identificando os 
elementos do potencial ecológico, da exploração biológica e ação humana; b) Verificar como 
os indicadores biofísicos podem contribuir para identificar os processos de desertificação no 
alto curso da bacia do Apodi/Mossoró. A pesquisa será desenvolvida em três etapas principais: 
a primeira está voltada ao levantamento bibliográfico, geocartográfico e de imagens de 
satélites e suas devidas interpretações; a segunda se volta aos trabalhos de campo, e a terceira 
à construção da cartografia temática e elaboração dos relatórios parcial e final. Como 
principais resultados espera-se construir um banco de dados sobre os indicadores biofísicos de 
desertificação do alto curso da bacia do rio Apodi-Mossoró organizado através de uma matriz 
de indicadores bem como mapeamento temático que contribua para a sistematização dessas 
informações. 
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Projeto: Mapeamento e Caracterização das Igrejas Evangélicas e Pentecostais de Pau dos 
Ferros-rn 
 
Coordenador(a): Luiz Eduardo do Nascimento Neto 
 
ID do Projeto: 1767 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mayara Alves de Lima 
✓ Anderson Matheus André do Oliveira 
✓ Linda Maria Matias Alves 

 
Resumo: A religiosidade investigada como elemento é parte identificadora de um espaço, 
nação ou povo tem sido objeto amplo de discussão nos últimos tempos. Contudo, trabalhar a 
religião, religiosidade ou aspectos do sagrado contemplando os seus níveis de entendimento 
científico no contexto da Geografia Cultural, requer ênfase nos seus elementos espaciais e 
territoriais que o constituem. 
 
 

249



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Morfografia do Carste do Parque Nacional da Furna Feia 
 
Coordenador(a): Robson Fernandes Filgueira 
 
ID do Projeto: 1709 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Victor Sales Ribeiro 
✓ Vitória Maria do Socorro de Souza 

 
Resumo: Criado em junho de 2012, o Parque Nacional da Furna, localizado entre os municípios 
de Mossoró e Baraúna, no Rio Grande do Norte, tem como objetivo preservar 8,3 mil hectares 
de terrenos cársticos e a biodiversidade do bioma caatinga, predominante na região. Mais de 
meia década após sua criação, esta unidade de conservação ainda não teve seu plano de 
manejo concluído, pois ainda carece de estudos sobre a identificação, descrição, classificação e 
determinação das potencialidades e fragilidades dos elementos que compõem a sua paisagem, 
como é o caso das feições do carste onde está inserido. A demora na conclusão do plano de 
manejo dificulta o funcionamento pleno do parque e, consequentemente, a concretização do 
seu papel na economia dos municípios onde está inserido. De modo a contribuir no plano de 
manejo desta unidade de conservação, particularmente no planejamento e uso da terra, este 
trabalho tem por objetivo realizar um estudo geológico em nível morfológico, particularmente 
morfográfico (descrição qualitativa), das feições cársticas que ocorrem nas áreas destinadas à 
visitação. No que concerne à operacionalização, o trabalho será dividido em quatro etapas: 
levantamento e seleção bibliográfica, cartográfica e de imagens orbitais; trabalhos de campo, 
nos quais as feições e paisagens cársticas serão descritas, georreferenciadas e documentadas 
em fotografia digital; trabalhos de gabinete, que utilizarão os dados de campo na confecção de 
cartas temáticas e na criação de um banco de dados e de imagens georreferenciadas; e 
integração e análise dos dados para fins de produção de conhecimento sobre a temática 
estudada. Espera-se que o conhecimento produzido por esta pesquisa, além de contribuir na 
elaboração do plano de manejo do parque, também traga mais informações sobre a 
geomorfológica cárstica em regiões semiáridas, que além de peculiares, apresentam grande 
importância ecológica, científica e econômica. 
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Projeto: Morfologia de Um Inselbergue Localizado Na Depressão Sertaneja: Um Estudo de 
Caso Sobre A Serra do Lima, Patu-rn 
 
Coordenador(a): Robson Fernandes Filgueira 
 
ID do Projeto: 1801 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Marisa Rocha Bezerra 
✓ Vinícius Domingos Aires de Almeida 

 
Resumo: A Depressão Sertaneja se apresenta como um amplo pediplano circundado por áreas 
mais elevadas e em meio ao qual se sobressaem elevações isoladas de litologia cristalina, 
conhecidas como inselbergues. Estas elevações têm grande importância ecológica, pois 
abrigam biotas peculiares e servem de refúgio para várias espécies. Apesar dessa importância, 
estudos sobre os inselbergues do sertão nordestino ainda são escassos. A Serra do Lima, 
localizada no município de Patu, no Rio Grande do Norte, é na verdade um grande inselbergue, 
que, apesar de ter sua base e parte de suas encostas ocupadas, ainda se apresenta em parte 
preservado. Todavia, a expansão da atividade agrícola em direção ao topo e o crescimento da 
atividade turística podem vir ameaçar a integridade de suas paisagens antes mesmo de serem 
devidamente identificadas, descritas e classificadas. De modo a produzir conhecimento que 
sirva como base para nortear o planejamento e uso da terra nessa formação geomorfológica, 
este trabalho tem por objetivo realizar um estudo geomorfológico em nível morfológico, 
particularmente morfográfico (descrição qualitativa), do seu relevo e de suas paisagens. No 
que concerne à operacionalização, o trabalho será dividido em quatro etapas: levantamento e 
seleção bibliográfica, cartográfica e de imagens orbitais; trabalhos de campo, nos quais formas 
e paisagens do inselbergue serão descritas, georreferenciadas e documentadas em fotografia 
digital; trabalhos de gabinete, que utilizarão os dados de campo na confecção de cartas 
temáticas e na criação de um banco de dados e de imagens georreferenciadas; e integração e 
análise dos dados para fins de produção de conhecimento sobre a temática estudada. Espera-
se que o conhecimento produzido por esta pesquisa amplie o conhecimento sobre essas 
paisagens exceção e contribua para o planejamento do seu uso e ocupação. 
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Projeto: Morfologia Urbana e Comércio Moderno: Novas Formas de Representação do Espaço 
Na Cidade de Pau dos Ferros (rn) 
 
Coordenador(a): Josué Alencar Bezerra 
 
ID do Projeto: 1488 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lareska Úrsula de Souza Paiva 
 
Resumo: O processo de urbanização brasileira tem nos mostrado novas tendências de 
organização e dinâmica das cidades no território. O fenômeno urbano nas cidades, 
independente do seu tamanho, segue à mesma lógica do atual estágio da globalização da 
economia, com o espaço urbano fragmentado, porém, articulado e reflexo condicionando da 
sociedade (CORRÊA, 1989). Um dos fenômenos que representa essa nova fase da urbanização 
é a forma com que a cidade ganha, a partir do intensificado processo de inserção do comércio 
moderno em seu território. Novos usos são dados ao espaço, nos motivando a estudar as 
mudanças recentes na morfologia urbana de Pau dos Ferros, cidade localizada na porção 
sudoeste do estado do Rio Grande do Norte. Seu modelado urbano tem como principal 
responsável à inserção de um comércio moderno, frente às permanências desta atividade na 
última década. Este fenômeno tem moldado o espaço interno de Pau dos Ferros, apontando 
problemas urbanísticos e estruturais, evidenciando a prática de diferentes seletividades 
espaciais (MOREIRA, 2010). Novos equipamentos urbano-comerciais estão sendo inseridos no 
intra-urbano desta cidade, impactando no desenho urbanístico atual, modificando a 
conformação de ruas e avenidas, e os usos do espaço construído em algumas as áreas. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa, partiremos da organização de um banco de dados 
bibliográfico e estatístico sobre o tema em livros, artigos, teses e dissertações, apoiados em 
autores como Lamas (2004), Corrêa (2012; 2005b [1995]), Santos (2005 [1993]), Pintaudi 
(2006, 2014), Cachinho (1999), Moreira (2010), Villaça (2001), entre outros; e em fontes de 
pesquisa secundárias, como no IBGE, na Secretaria de Tributação Municipal, e no CREA. 
Buscaremos a espacialização do fenômeno estudado a partir de registros fotográficos e 
cartogramas. A circulação de pessoas, capital e ideias são marcas da formação de Pau dos 
Ferros desde a sua formação e, ainda mais intensas, nos tempos atuais em que 
experimentamos uma maior fluidez do território e uma crescente dinâmica do comércio e 
consumo urbanos, principal motor modelador da cidade. 
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Projeto: O Espaço da Moradia Nos Conjuntos Habitacionais Monsenhor Américo Simonetti e 
Jardim das Palmeiras, Em Mossoró-rn, No Contexto da Política Urbana Vigente 
 
Coordenador(a): Jionaldo Pereira de Oliveira 
 
ID do Projeto: 1450 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rodrigo Emanuel de Sousa Almeida 
✓ Carlos Daniel Silva e Souza 
✓ Neivaldo Educardo de Sales Duarte 

 
Resumo: Este projeto propõe pesquisar as condições espaciais de moradia nos conjuntos 
habitacionais Monsenhor Américo Simonetti e o Jardim das Palmeiras, na cidade de Mossoró-
RN, com ênfase na análise da política urbana existente, conduzida pela administração 
municipal para a gestão daqueles espaços. É necessário considerar que a referência ao 
entendimento das condições de vida dos moradores de um determinado setor urbano deve 
apontar os processos espaciais que viabilizam a reprodução do espaço e, neste aspecto, tem 
destaque as considerações conceituais e teóricas que definem ser o espaço geográfico um 
produto, um meio, assim como uma condição que possui os fundamentos de sua própria 
produção. E estes, na atual dinâmica, devem ser entendidos como não restritos ao próprio 
contexto local. Os dois conjuntos a serem pesquisados tiveram origem no Programa Minha 
Casa Minha Vida, do governo federal. Também, cabe mostrar que a política urbana é uma 
reunião de fatores normalmente definidos no âmbito da legislação existente para a 
administração da cidade e, por decorrência, seu efetivo cumprimento e aplicação. A 
metodologia desta proposta tem como pressuposto a fundamentação teórica como um passo 
importante. Também serão feitas periódicas visitas aos dois conjuntos com o propósito de 
compreender suas realidades, comparar suas individualidades e verificar pontos em comum ou 
aspectos e características convergentes. Com isso, serão realizadas coletas de informações dos 
moradores dos mesmos através de entrevistas e emprego de questionários. Também serão 
feitas pesquisas voltadas ao entendimento das ações da administração municipal, suas 
responsabilidades na gestão dos espaços dos dois conjuntos através das atividades realizadas e 
entrevistas com gestores. Essas ações serão planejadas para que a compreensão das 
atividades e seus objetivos sejam esclarecidos. Cabe mencionar que este projeto possui três 
planos a serem realizados. O espaço urbano de Mossoró possui uma quantidade acentuada de 
complexos residenciais originados do Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe também 
destacar que a cidade tem muitos conjuntos habitacionais originados em muitos outros 
programas de moradia e estas características podem contribuir para as interpretações dos 
resultados obtidos. Cabe mencionar que os dois conjuntos de moradia que serão estudados 
com este projeto localizam-se nas periferias da cidade, sendo esta um aspecto deste programa 
de moradia mencionado. Entender as razões para isso também é uma premissa deste projeto. 
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Projeto: O Processo de Diferenciação Espacial A Partir da Indústria da Construção Civil Nos 
Bairros Abolição, Alto do Sumaré e Nova Betânia Em Mossoró (rn) 
 
Coordenador(a): Fabio Ricardo Silva Beserra 
 
ID do Projeto: 1730 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Geografia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rosane Silva Lopes 
 
Resumo: Nos últimos anos o espaço urbano de Mossoró/RN enfrentou um conjunto diverso de 
transformações, consequência das dinâmicas econômicas, políticas e socioespaciais ocorridas 
em diversas escalas, da global à local. Um dos vetores responsáveis por tais transformações foi 
o da atividade realizada pelo Setor da Construção. Tais metamorfoses se evidenciam, 
sobretudo, no crescimento do número de moradias, com o estabelecimento de novas 
tipologias, na expansão da área edificada habitacional da cidade, na intensificação dos 
processos de diferenciação e segregação do espaço, no aumento dos preços dos imóveis e, 
consequentemente, na valorização do espaço e formação da renda do solo urbano Esse 
projeto objetiva investigar o processo de diferenciação espacial ocorrido em Mossoró, nos 
bairros Abolição, Alto do Sumaré e Nova Betânia, entre 2000-2015, decorrente da expansão da 
indústria da construção civil. Nesses bairros houve uma significativa quantidade de imóveis 
transacionados por empresas construtoras e incorporadoras em Mossoró, no período entre 
2000 e 2013. Abolição e Alto Sumaré se apresentam como bairros voltados para habitações 
mais populares, enquanto o Nova Betânia demonstra reunir predominância de habitações de 
médio e alto padrão. Essa lógica acaba por incidir sobre modificações cada vez mais 
frequentes, gerando subespaços com características específicas distribuídas pela cidade. Como 
metodologia foram definidas temáticas para a abordagem do assunto e eleitas variáveis que 
possibilitarão articular o levantamento de dados estatísticos e sua sistematização, assim como 
a pesquisa documental e o trabalho de campo, que procurarão estabelecer a síntese entre as 
generalidades e as particularidades do processo. Desse modo, espera-se ser possível identificar 
as particularidades geradas a partir da expansão da indústria da construção civil em uma 
cidade média do Nordeste brasileiro, com suas características econômicas e políticas, na 
perspectiva de contribuir para uma leitura geográfica do tema. 
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Projeto: "jesuíno Brilhante e A Monumentalização da Figura do “bom Bandido”" 
 
Coordenador(a): Francisco Linhares Fonteles Neto 
 
ID do Projeto: 1606 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Alexandre de paiva Targino 
 
Resumo: O Presente projeto visa analisar três obras - duas literárias e uma histórica - com o 
objetivo de compreender a “monumentalização” do bandido Jesuíno Brilhante, que atuou no 
sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba, na segunda metade do século XIX. As obras são: 
Os brilhantes, de Rodolpho Theophilo (1885); Flor de romances trágicos, de Câmara Cascudo 
(1966); e O cangaceiro romântico (1844-1879), de Raimundo Nonato (1973). Esses trabalhos 
contribuíram para transformar a imagem de Jesuíno Brilhante em um “bom bandido”, 
diferente de outros que aterrorizaram o sertão nordestino entre os séculos XIX e XX. “O 
Brilhante”, como ficou conhecido, gozava de simpatia entre intelectuais e populares. Para que 
o projeto atinja seu escopo, faremos uma revisão historiográfica sobre o tema, com foco na 
literatura do banditismo social, para, assim, compreender como os trabalhos acima listados 
contribuíram para sacralizar a imagem idealizada e romântica de Jesuíno Brilhante. 
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Projeto: A Formação de Professores de História Na Uern (1967-2005) 
 
Coordenador(a): Aryana Lima Costa 
 
ID do Projeto: 1620 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Dário Alessandro de Souza Filho 
 
Resumo: O objetivo deste projeto é compreender como se constituiu o curso de História da 
UERN/Mossoró e como as práticas de transmissão e manutenção da cultura profissional do 
historiador intervieram e/ou mantiveram relações com a produção local de história. A 
princípio, o recorte adotado deve ser a partir de 1967, início do funcionamento do curso, até a 
reforma curricular de 2005. Para enveredar por este caminho, acreditamos que as inovações 
do campo da história das disciplinas escolares podem contribuir também para repensar a 
história ensinada na academia, desde que reconhecidas as especificidades de cada um dos 
níveis de ensino. Devemos utilizar de referenciais teórico-metodológicos a partir de André 
Chervel, Dominique Julia, Ivor Goodson e Viñao Frago, e manter o diálogo com obras de 
historiografia brasileira e norte-riograndense para fins de contextualização. A respeito das 
fontes, trabalharemos com o acervo institucional da UERN que está sendo organizado pelo 
NUDOPH, mas também buscaremos material no Departamento de História, FAFIC, Biblioteca; 
acervos externos (imprensa local e esferas políticas) dentre outros que surgirem ao longo das 
atividades. A expectativa é que esses lugares forneçam documentação escrita referente à vida 
administrativa e curricular do curso, que poderão contribuir para o estabelecimento de uma 
periodização, de configuração de disciplinas, dentre outros. Outra etapa é mapear a produção 
historiográfica do corpo docente e discente, através dos trabalhos de pós-graduação e/ou 
livros produzidos pelos primeiros e monografias dos segundos, a fim de compreender a 
identidade do curso em termos teórico-metodológicos, bem como seu diálogo com a 
historiografia regional e nacional. 
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Projeto: A Utilização do Método de Datação Direta de Gravuras Rupestres No Brasil 
 
Coordenador(a): Valdeci dos Santos Junior 
 
ID do Projeto: 1457 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Gabriel Lima do Vale 
 
Resumo: Este projeto visa obter as primeiras datações cronológicas de gravuras rupestres no 
território brasileiro, a partir da aplicação do método de microerosão em suporte rochoso 
granítico em cinco sítios arqueológicos com arte rupestre localizados no Estado do Rio Grande 
do Norte, Brasil. Esse método direto de datação, desenvolvido pelo pesquisador australiano 
Robert Bednarik, tem como procedimento científico, a análise do processo de microerosão de 
partículas de quartzo existentes nas ranhuras das gravuras rupestres, permitindo obter dados 
cronológicos e estabelecer parâmetros temporais a partir do grau angular de arredondamento 
dessas partículas. Conjuntamente com esse método direto, serão aplicados também métodos 
indiretos de datações físico-químicos para reforçar um quadro cronológico confiável que 
permita responder sobre o período de elaboração dessas gravuras rupestres, tendo como 
resultado esperado, obter informações sobre processos de ocupação pré-histórica pelos 
grupos sociais pretéritos que utilizaram suportes rochosos graníticos para elaborar suas 
criações simbólicas. 
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Projeto: Casa Paroquial de Assú: Contribuição Para A Memória da Cidade A Partir da 
Higienização dos Livros de Batismo, Óbitos e Casamento do Século XIX. 
 
Coordenador(a): Marcelo Vieira Magalhães 
 
ID do Projeto: 1622 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Valeria Cristina da Silva 
✓ Deivid Carlos da Costa de Souza 

 
Resumo: Este PIBIC é a continuação de um trabalho desenvolvido desde 2016 que tem a 
intenção de preservar a documentação histórica da casa paroquial (Livros Tombo, casamento, 
óbito e batismo) da cidade de Assú/RN, a partir da catalogação, organização, higienização e e 
digitalização do acervo. 
 
 

258



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Coleção Mossoroense: Radiografia de Um Projeto Político-cultural 
 
Coordenador(a): Francisco Fabiano de Freitas Mendes 
 
ID do Projeto: 1732 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lílian Marineth Almeida Bezerra 
 
Resumo: A Coleção Mossoroense é um conjunto eclético que compreende cerca de 4.000 mil 
títulos. Idealizada no final dos anos 1940 por Jerônimo Vingt-un Rosado, a coleção – hoje sob a 
guarda de uma fundação que leva o nome do seu criador e enfrenta a mais aguda crise 
financeira de sua história –, teve e tem como missão o duplo papel de se tornar um acervo 
horizontal das mais variadas temáticas, ligadas ou não ao universo acadêmico, concomitante 
ao papel de se constituir como mecanismo adaptável de registro de feitos e irradiação de 
projetos e ideários do grupo político local que durante boa parte dos últimos 60 anos esteve à 
frente do poder em Mossoró e região Oeste Potiguar e que agora, no final de 2016 volta a 
assumir a prefeitura da cidade. Este projeto de pesquisa, ligado a outros já desenvolvidos e a 
um projeto maior em elaboração, intenta discutir o viés político da coleção a partir de 
elementos do seu acervo e ver como se deu a relação com o campo político num jogo de 
retroalimentação que fez da Coleção Mossoroense um patrimônio cultural de e para uma elite 
ciente do papel da memória. 
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Projeto: Espiritismo: Ciência e Religião Na Construção de Uma Masculinidade Dócil, 1858 – 
1869. Um Novo Olhar. 
 
Coordenador(a): Josiane Maria de Castro Ribeiro 
 
ID do Projeto: 1506 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Esta pesquisa resulta de uma primeira edição do PIBIC, cuja realização foi 
significativamente prejudicada pelo justo processo grevista e por problemas de saúde desta 
coordenadora. Sendo assim, pretendemos dar continuidade e circunscrever o modelo de 
masculinidade proposto e construído pela doutrina espírita, na segunda metade do século XIX, 
sobretudo na França, que supomos uma masculinidade dócil, baseada numa corporalidade 
contida e mansa. Tal modelo em tudo destoava do contorno da virilidade hegemônica, que se 
alicerçava em valores como bravura, heroísmo, força física, competição e honra. Vemos que 
existem duas significações do que, de fato, constitui um homem de verdade no período em 
questão. A realização da pesquisa se baseará na Revue Spirite: Journal d’Études 
Psychologiques, dirigida por Allan Kardec, em circulação de 1858 à 1869. A leitura de tal 
publicação expõe uma profusão de discursos das mais variadas tessituras: cartas de leitores, 
descrições de sessões mediúnicas, artigos assinados, descrições e análises de casos de 
influência e subjugação por espíritos, transcrições de mensagens psicografadas entre outros. 
Também serão utilizadas as obras O livro dos Espíritos (1857), O Evangelho Segundo o 
Espiritismo (1864) e A Gênese (1868). A pesquisa ainda busca compreender como esse padrão 
de masculinidade dócil se relaciona com um projeto de sociedade industrial em 
desenvolvimento e as demandas sócio-econômicas daí decorrentes, bem como relacionar este 
modelo ao projeto de contenção e ordenamento da classe trabalhadora 
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Projeto: Estado, Poder e Infância No Rio Grande do Norte Oitocentista: A Companhia de 
Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte (1872-1889). 
 
Coordenador(a): Fabio André da Silva Morais 
 
ID do Projeto: 1768 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Marianne Barros Fernandes 
✓ Taís Alessandra Silva Tomaz. 

 
Resumo: A criação das Companhias de Aprendizes Marinheiros no Brasil, a partir de 1840, 
visavam a um só tempo, construir uma instituição que ficasse responsável por formar quadros 
para o serviço da marinha de guerra do Brasil Império, procurando diminuir a dependência da 
arregimentação exclusiva de voluntários e recrutas. Além da função militar, as companhias 
tornaram-se também importantes instituições de recolhimento de menores e de educação 
profissional. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como proposta investigar o processo de 
formação, organização e funcionamento da Companhia de Aprendizes Marinheiros do Rio 
Grande do Norte durante o Brasil Império; entre os anos de 1872, data de sua criação, até 
1889, ano da proclamação da República. 
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Projeto: Fontes Para A História Potiguar: Abertura e Transição Política do Regime Militar Nos 
Jornais O Mossoroense e Gazeta do Oeste (1977-1985) 
 
Coordenador(a): Marcilio Lima Falcão 
 
ID do Projeto: 1660 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rafaela dos Santos 
 
Resumo: Entendido como um momento peculiar da história republicana brasileira, o período 
que vai do Pacote de Abril de 1977 à eleição indireta de Tancredo Neves/José Sarney pode ser 
compreendido tanto pela análise das estratégias dos militares em manter o poder, quanto 
pelo rearranjo político em que as elites civis, na maioria apoiadoras dos governos militares, 
organizaram-se em novas agremiações políticas e conduziram o processo de transição de 
forma centralizadora, ao ponto de manterem-se no poder1. Nessa empreitada, a imprensa, 
também atuante em cidades de médio e pequeno porte, participou das estratégias que 
levaram, no final do Regime Militar, a produção do discurso de que o Brasil passava por um 
processo que restituiria a democracia. Seu papel foi, na maioria das vezes, de acurar narrativas 
que coadunavam com o discurso oficial de que o País entrava, finalmente, nos trilhos da 
democracia e que era compromisso dos agentes públicos propiciar as condições necessárias à 
veiculação dos mecanismos institucionais capazes de direcionar politicamente os anseios da 
população. A crítica social que este tipo de imprensa fez, em muitos dos casos, estava 
associado aos interesses de seus proprietários, na maioria ligados politicamente aos governos 
militares. Nesse sentido, o presente projeto propõe mapear e organizar um catálogo de fontes 
sobre as matérias jornalísticas, de cunho político e socioeconômico, no sentido de 
compreender como os jornais mossoroenses (O Mossoroense e Gazeta do Oeste) produziram 
e veicularam o discurso da abertura e da transição política do Regime Militar para a 
(re)democratização no Rio Grande do Norte. 
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Projeto: Na Aridez do Solo Brotam Papel e Tinta: O Estudo da Produção de Saberes Sobre As 
Secas Por Meio da Coleção Mossoroense Numa Perspectiva Interdisciplinar – Séries B e C 
 
Coordenador(a): Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins 
 
ID do Projeto: 1445 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Carlos Henrique Gomes Silveira 
 
Resumo: A temática das secas constitui um dos alicerces da identidade da cidade de Mossoró, 
no Estado do Rio Grande do Norte, um cenário construído por meio da produção de centenas 
de títulos publicados pela Coleção Mossoroense, considerada a maior coleção de textos 
ecléticos do Brasil. 
A Coleção Mossoroense tornou-se referência no estudo sobre as secas, tanto pela quantidade 
de títulos (cerca de 900 obras), quanto pela qualidade e diversidade da produção, uma vez que 
se verifica autores da gama de Câmara Cascudo, Raimundo Nonato, Felipe Guerra, Elói de 
Souza, Tavares de Lira, Rômulo Argentiére, Dorian Jorge Freire, Raimundo Soares do Brito, 
Jerônimo Vingt-un Rosado e muitos outros, que, sob diversos olhares, pensaram sobre a 
estiagem no nordeste brasileiro, em especial, no sertão potiguar. Este cenário, portanto, 
permite o estudo das secas numa perspectiva interdisciplinar, pois o ecletismo das obras da 
Coleção Mossoroense propicia várias abordagens temáticas como: disputas políticas entre 
elites por recursos públicos; debates científicos sobre as causas, efeitos e soluções para a 
estiagem; situação social da população; descrição geográfica da região etc. 
Em virtude tanto da extensa quantidade de obras quanto de seu estado precário, fez-se 
necessário renovação e ampliação deste projeto para que os objetivos possam ser atingidos. 
Para tanto, esta ação se debruçará na análise das obras correspondentes as séries B – 
composta por livros com até 50 páginas, conhecidos por “plaquetes” e a série C – formada por 
livros com mais de 50 páginas. 
Deste modo, este projeto objetiva, portanto, mapear o acervo temático sobre as secas da 
coleção Mossoroense nas séries B e C, digitalizar o material elencado e disponibilizá-lo no 
acervo do NUDOPH – Núcleo de Pesquisa em História, do Departamento de História da UERN. 
Além disso, serão produzidos materiais com os resultados da pesquisa - textos acadêmicos - e 
também um guia de estudos do acervo sobre o tema a ser utilizado pelos estudantes e 
pesquisadores das áreas de História, Geografia, Ciências Sociais, Ciências Agrárias e áreas afins. 
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Projeto: O Romancista Bezerra de Menezes e Seu Evangelho do Futuro (1905-1911): 
Representações do Crime, dos Costumes e da Doença Mental Na Invenção do Espiritismo 
Brasileiro 
 
Coordenador(a): André Victor Cavalcanti Seal da Cunha 
 
ID do Projeto: 1710 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Anderson Vieira Santiago 
 
Resumo: Como autor espiritista, Adolfo Bezerra de Menezes optou por produzir uma literatura 
romanesca, na qual realizou uma série de operações inventivas para construir suas posições 
em defesa de um Espiritismo nascente. Essas obras serviram de instrumentos para divulgação 
doutrinária e caracterização de um Espiritismo-religião. Tomando o romance como uma 
categoria de arte, a arte literária, que é precisamente uma oportunidade de refletir sobre os 
acontecimentos narrados de uma maneira diferente, esta pesquisa se debruçará sobre a 
empresa autoral de Bezerra de Menezes, em específico, o romance “O Evangelho do Futuro”. 
Escrito na última década do século XIX, foi publicado em folhetim na revista O Reformador 
entre os anos de 1905 e 1911. Considerando-se este o recorte cronológico da investigação. Na 
obra, escrita sob o pseudônimo de Max, o tempo narrativo ficcional ganha contornos 
diferentes ao ser narrado em três momentos: perdição, conversão e reparação. Para 
desenvolver a sequência dos acontecimentos com bases na doutrina espírita que se inventava 
no Brasil, Menezes lança olhares sobre diferentes temáticas, tais como: os costumes locais nos 
espaços no qual o texto está ambientado; a problemática do crime na transição do Império 
para a República; a questão das doenças mentais, sua profilaxia e terapêutica. Apresenta, 
assim, um víeis que se desejava ser especificamente espiritista para os assuntos tratados, 
caracterizando um enforco de produção literária na defesa de uma compreensão religiosa do 
Espiritismo brasileiro. Desta forma, para analisar as apropriações de diferentes materiais 
textuais mobilizados por Bezerra de Menezes para compor o folhetim “O Evangelho do 
Futuro”, seguiremos três movimentos específicos. Procuraremos identificar as representações 
apresentadas para caracterizar os povos do Norte brasileiro, seus costumes e traços culturais; 
identificar as representações mobilizadas para caracterizar o fenômeno do banditismo, 
considerado típico da região; analisar os dispositivos textuais mobilizados para promover uma 
caracterização da doença mental, bem como as proposições de profilaxia e terapêutica 
apresentadas como especificamente do Espiritismo. Acreditamos que este percurso analítico 
nos permitirá desvelar as engrenagens postas em funcionamento através da escrita de 
romances para caracterizar o Espiritismo brasileiro como uma religião nas primeiras décadas 
da República. 
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Projeto: Os Usos de Substâncias Inebriantes Na Imprensa Nordestina (1932-1964) 
 
Coordenador(a): Carlos Eduardo Martins Torcato 
 
ID do Projeto: 1651 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de História 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Renê Alves Vidal 
✓ Peuletai Teixeira Xavier 

 
Resumo: O projeto de pesquisa intitulado “Os usos de substâncias inebriantes na imprensa 
nordestina (1932-1964)” visa compreender as práticas cotidianas e as relações interpessoais 
dos sujeitos que utilizavam substâncias inebriantes, assim como as ações promovidas pelos 
Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Ceará 
para o enquadramento desses sujeitos nas normativas antidrogas. A historiografia das drogas 
e da alimentação ainda é recente no Brasil, concentrando-se na região sudeste e sul. Além 
disso, mesmo em âmbito nacional, são escassos os trabalhos científicos que abordam o 
período coberto por essa pesquisa. Utilizando o acevo de periódicos da Fundação Biblioteca 
Nacional, através da Hemeroteca Digital Brasileira, será constituído um banco de dados com 
referências relativas à região nordeste. Os produtos científicos previstos colocaram a região no 
mapa da historiografia e ajudarão a construir e consolidar esse incipiente campo de pesquisa. 
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Projeto: O Papel do Educa Para O Envelhecimento Ativo - Uma Opção de Lazer Na Zona Norte 
de Natal 
 
Coordenador(a): Rouseane da Silva Paula 
 
ID do Projeto: 1505 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Beatriz de Lima 
 
Resumo: O presente trabalho surgiu no contexto do Programa Permanente de Cursos Abertos 
(PPCA) desenvolvidos pela EdUCA – Escola de Extensão da UERN, localizada no Campus 
Avançado de Natal. Observamos que entre os participantes é crescente o número de pessoas 
idosas envolvidas nas mais diversas atividades da EdUCA: Dança, Teclado e Iniciação Musical, 
Teatro, Ginástica Funcional, Musculação, Inclusão digital, com uma maior concentração nesta 
última. Em nossa pesquisa o recorte são as turmas de Inclusão Digital, afim de identificar quem 
são os idosos participantes dos cursos oferecidos, suas motivações e repercussões destes 
conhecimentos, para sua qualidade de vida. Para realização da pesquisa assumimos como 
fundamentos a teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2001,2003 e JODELET, 2014) e 
na teoria do Núcleo Central desenvolvida por Abric (2000), bem como, nos estudos sobre 
envelhecimento humano (NERI, 2013; ELIAS, 2001; PEIXOTO, 2005, BOSI, 2002) e nas 
discussões sobre inclusão digital (PRETTO, 2011). Do ponto de vista metodológico, utilizaremos 
a Técnica de Associação de Palavras (TALP), a análise categorial de conteúdo para as 
justificativas das evocações e, posteriormente, a análise das evocações será realizada pelo 
software EVOC 2000, a fim de acessarmos o conteúdo representacional e seu Núcleo Central. 
Num segundo momento realizaremos entrevistas semi-estruturadas para aprofundamento dos 
aspectos descritivos e prescritivos do conteúdo representacional, como forma de melhor 
acessar o perfil e as motivações desses participantes. A EdUCA, através da Inclusão Digital, 
consolida um dos papéis da Universidade que é a inclusão social. Essa é a vocação, por 
excelência, da Extensão Universitária. 
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Projeto: Qualidade de Vida e As Relações Intergeracionais No Ensino Médio 
 
Coordenador(a): Rouseane da Silva Paula 
 
ID do Projeto: 1596 
Grande Área: Ciências Humanas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Judson Lima da Silva 
✓ Mattheus Kelvin Severino de Araújo 
✓ Estefânia Agápto Rocha da Silva 
✓ Ramires Ferreira da Silva 

 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo investigar como os estudantes do Ensino 
Médio compreendem o papel da escola em suas vidas, a partir das relações e conflitos 
intergeracionais, e como esses interferem na sua qualidade de vida. O campo de investigação 
será a Escola Estadual Prof. Josino Macedo, localizada na zona norte de Natal, no bairro 
Potengi, a princípio serão entrevistados os estudantes e professores do Ensino Médio, do 
primeiro e terceiro ano. Pretendemos, de modo específico, realizar observações participantes, 
entrevistas semi-estruturadas e diário de campo, para mapear e analisar os sentidos 
compartilhados por esses estudantes quanto às relações intergeracionais, no processo de 
individuação e socialização (FERREIRA, 2007), para tanto, trabalharemos com o conceito de 
juventude (CHARLOT, 2001; DAYRELL, 2012; LEÃO, 2012). Nossa investigação se fundamenta 
na abordagem das Representações Sociais e na Praxiologia de Pierre Bourdieu, em especial, 
nos conceitos de campo social e poder simbólico (Bourdieu, 2007; 2008; MOSCOVICI, 2001, 
2003; JODELET, 2005, 2014). Balizamos nossa pesquisa nos estudos de Jodelet que se norteia 
pelas seguintes questões: Quem sabe? Numa maneira de conhecer o grupo e suas 
regularidade. De onde sabe? De que lugar estou falando? Quais efeitos de posição? Sobre o 
que sabe e com que efeitos? Todas essas elaborações conceituais servirão para a construção 
das análises, reflexões e dos resultados que virão em decorrência desta investigação. Com isso, 
pretende-se contribuir para a instauração de novos saberes e, principalmente, no 
desenvolvimento de habilidades necessárias para a consolidação de uma cultura científica 
entre os estudantes do Ensino Médio. 
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Projeto: Inovação e Empreendedorismo Em Escolas de Ensino Médio: Um Estudo Em 
Mossoró/rn 
 
Coordenador(a): Vinicius Claudino de Sá 
 
ID do Projeto: 1571 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Administração 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Emerson Carlos Clementino da Silva 
✓ Mateus Barbosa Nascimento 
✓ Etson Monteiro da Silva Júnior 
✓ Débora Regianne Melo Costa 
✓ Raphael Dorgano de Almeida Santos 

 
Resumo: A tarefa de estudar a formação de jovens para a ciência, tecnologia e inovação é algo 
desafiador e muito necessário nos dias atuais, muito vem sendo discutido sobre este 
movimento de construção de uma cultura inovadora, que busca formar jovens cada vez mais 
cedo, desde as séries iniciais de ensino. Nesse sentido, as escolas se apresentam como espaços 
privilegiados nesse contexto, pois é o local onde se adquire o conhecimento formal, 
reconhecido pela sociedade e governos. O objetivo deste projeto de pesquisa é discutir a 
formação dos jovens do ensino médio para as práticas inovadoras e para o empreendedorismo 
através das práticas da ciência e tecnologia no ambiente escolar. Os objetivos específicos são 
assim definidos: a) Apoiar as escolas parceiras na elaboração de projetos e ações que 
promovam e estimulem a criatividade, a inovação e o empreendedorismo na comunidade 
escolar; b) Verificar as práticas de ensino utilizadas nas escolas e como elas estimulam a 
inovação nos jovens; c) Entender a percepção dos membros da comunidade interna e externa 
das entidades de ensino sobre o papel da escola e a sua importância na criação de solução 
para os problemas locais. Esta pesquisa será do tipo qualitativa, serão utilizadas pesquisas 
bibliográficas e documentais para coleta dos dados secundários, para o dados primários serão 
realizadas as técnicas da entrevista semiestruturada com os profissionais vinculados as escolas, 
além disso, serão aplicados questionários, grupos focais e rodas de conversa. Participarão 
deste projeto 03 (três) escolas de Mossoró duas públicas e uma privada. Vale salientar, que os 
discentes e professores das entidades de ensino serão estimulados a participar em todas as 
fases da pesquisa. Durante a execução do projeto os participantes serão estimulados a 
participar das feiras de ciências, dos congressos e eventos que promovam a ciência e a 
inovação. Os resultados serão apresentados em eventos científicos, periódicos e no âmbito das 
escolas participantes em feiras e eventos científicos. Espera-se com esta pesquisa poder 
embasar estratégias que auxiliem as Entidades de Ensino a desenvolver ações que contribuam 
na consolidação da cultura da inovação entre os atores internos e na comunidade na qual as 
escolas estão inseridas. 
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Projeto: Intenção de Empreender das Mulheres do Município de Caraúbas/rn 
 
Coordenador(a): Ana Augusta da Silva Campos 
 
ID do Projeto: 1496 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Administração 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Dacelinda Daniela Sobrinha 
 
Resumo: A mulher busca um espaço no mercado de trabalho e em outros espaços como na 
política, na literatura e nas artes. Estudos têm sido realizados no sentido de analisar potencial 
empreendedor da mulher, abordado sobre vários enfoques. Tratam de averiguar diversas 
facetas da mulher empreendedora como perfil psicológico, comparações de gênero, variáveis 
ambientais, entre outras. Assim, são postas em ação várias estratégias para poder verificar o 
fenômeno empreendedor feminino com o objetivo de compreender melhor como esse 
potencial está sendo aprimorado, que modelos estão sendo efetivos para incentivar a mulher 
a ser empreendedora. Dessa forma, o objetivo do estudo é propor um modelo que caracterize 
a intenção de empreender das mulheres na cidade de Caraúbas/RN. A questão é: Quais são as 
variáveis determinantes na intenção de empreender das mulheres, no município de 
Caraúbas/RN? A proposta quer contribuir para compreender o empreendedorismo feminino, 
especificamente, as intenções de empreender das mulheres na cidade de Caraúbas/RN, ao 
pesquisar variáveis que podem afetar a disposição destas mulheres em iniciar um 
empreendimento. 
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Projeto: Variáveis Que Influenciam A Renda Salarial dos Profissionais Graduados Em Ciências 
Contábeis No Município de Mossoró/rn 
 
Coordenador(a): Sérgio Luíz Pedrosa Silva 
 
ID do Projeto: 1384 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Ciências Contábeis 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Este estudo tem como objetivo de analisar as variáveis que influenciam a renda 
salarial apresentada pelos profissionais graduados em Ciências Contábeis do município de 
Mossoró. As razões que levam a existência de variações da renda salarial entre os contadores 
podem estar expressas na Teoria do Capital Humano e na Teoria da segmentação. Nesta 
perspectiva, o estudo foi realizado como sendo exploratóriodescritivo e a técnica utilizada para 
a análise dos dados foi a estatística descritiva a partir de um questionário enviado para os 
contadores de Mossoró, instrumento utilizado para a coleta de dados. 
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Projeto: A História da Propaganda Potiguar: A Era do Reclame (1889-1963) 
 
Coordenador(a): Juliana de Oliveira Teixeira 
 
ID do Projeto: 1439 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Indyra Cibelle Oliveira Costa 
 
Resumo: O projeto A história da propaganda potiguar: a era do reclame (1889-1963) tem 
como objetivo contar a trajetória da propaganda no estado do Rio Grande do Norte entre 1889 
– ano de sua emancipação política – e 1963, ano da fundação da primeira agência potiguar de 
publicidade em Natal (RN). Para tanto, estabelece como objeto de estudo os anúncios 
impressos veiculados em jornais e revistas do estado neste período. Lançando mão de ampla 
pesquisa documental, propõe a organização e a categorização dos anúncios pesquisados de 
acordo com sua estrutura, conteúdo, tipo de produto/serviço anunciado e possível público-
alvo. Tais classificações auxiliarão na construção de uma história possível da propaganda no 
Rio Grande do Norte em seus anos de “amadorismo”, salientando as evoluções técnicas e o 
papel dinâmico da publicidade na sociedade potiguar da virada do século XIX e das primeiras 
décadas do século XX. 
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Projeto: Ciência e Tecnologia: A Popularização da Ciência No Ensino Médio da Cidade de 
Mossoró 
 
Coordenador(a): Jefferson Garrido de Araújo Neto 
 
ID do Projeto: 1813 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 002/2018-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O Projeto de Pesquisa “Ciência e tecnologia: popularização da ciência no ensino 
médio da cidade de Mossoró” envolverá alunos e professores da rede pública de ensino na 
cidade de Mossoró e conhecerá como os temas ciência, tecnologia, meio ambiente e novas 
mídias são trabalhados nas atividades de ensino das diversas áreas do conhecimento, no 
cotidiano de sala de aula da rede pública de ensino. 
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Projeto: Convergência Cultural Nas Redes Sociais: Estudo do Uso das Redes Sociais Em Eventos 
Culturais da Cidade de Mossoró/rn 
 
Coordenador(a): Fernanda Bôto Paz Aragão 
 
ID do Projeto: 1638 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A internet e as possibilidades de socialização digital implicam em novas formas de 
consumo de conteúdo. Muito mais do que apenas um fenômeno tecnológico, as plataformas 
digitais configuram-se como espaços de socialização de sujeitos. O Instagram é uma 
plataforma digital também denominada de rede social que tem cada vez mais adesão no Brasil, 
fazendo parte do cotidiano de muitas pessoas. Nesse contexto, esta pesquisa tem como 
objetivo geral compreender a dinâmica interativa das sujeitos por meio do Instagram durante 
o espetáculo O Auto da Liberdade, um grande evento cultural que acontece na cidade de 
Mossoró. A análise será realizada sob a luz de teorias que abordam: o processo de mediação 
cultural do uso dos meios, a midiatização e a cultura da convergência. A coleta dos dados será 
realizada por meio de pesquisas de caráter etnográfico na internet, por pesquisas secundárias 
que fazem referência ao espetáculo O Auto da Liberdade e à cultura em Mossoró, por 
identificação de pessoas que utilizaram as mídias sociais durante o espetáculo, por coleta de 
conteúdo publicado por essas pessoas durante o evento. As análises serão realizadas a partir 
de princípios de etnografia nas redes sociais, com consequente categorização do conteúdo e 
por meio da identificação de núcleos de sentido. 
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Projeto: Espaços Possíveis - Uern 
 
Coordenador(a): Paula Apolinário Zagui 
 
ID do Projeto: 1394 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ AMANDA MENDES DE AMORIM 
✓ PABLO PETTERSON PRAXEDES DA SILVA 
✓ THAYSA LOBO PEGADO 

 
Resumo: A pesquisa é um estudo dos “Espaços possíveis” da UERN. O objetivo é descobrir 
espaços que possam ser gerar diferentes manifestações comunicativas e que por consequência 
possibilitarão maior permanência, convivência e encontro da comunidade acadêmica. Esses 
espaços muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas quando são utilizados apenas como 
local de passagem para a sala de aula, ou para se deslocar ao centro de convivência para fazer 
refeições, ou para resolver algo em algum departamento. Assim, a descoberta desses espaços 
se torna importante para termos um outro olhar sobre o campus central da UERN. Nesse 
sentido, o corpus da pesquisa consiste no campus central da UERN, localizado na cidade de 
Mossoró/RN, entendendo que ele é um vasto ambiente de linguagem. A escolha do objeto 
empírico ocorreu pelo fato de que os pesquisadores trabalham ou estudam no local e 
pretendem conhecê-los e lançar um outro olhar sobre eles, procurando compreender a 
dinâmicas e suas possibilidades comunicativas em dias e horários diferentes daqueles em que 
estamos condicionados quando vamos ao campus com o objetivo de trabalhar ou estudar e 
que muitas vezes passam despercebidos por nós. Essa mudança de trajeto torna possível 
observar, discriminar e comparar esses espaços para além do que eles se apresentam de 
imediato. A estratégia metodológica consiste na prática da Deriva, proposta por Debord 
(1958). Esse método permitirá a observação, discriminação das características comunicativas 
dos espaços possíveis da UERN. Para tanto, serão realizados registros fotográficos colhidos em 
dias e horários alternados e a construção de mapas dos percursos realizados nas derivas. A 
análise do objeto empírico tem base epistemológica os conceitos de produção do espaço de 
Milton Santos e Richard Sennet, além de conceitos voltados para uma ontologia do espaço 
como aqueles formulados Gilles Deleuze e Felix Guattari, Lucrécia Ferrara. 
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Projeto: Muros Que Falam 
 
Coordenador(a): Júnia Mara Dias Martins 
 
ID do Projeto: 1764 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Erika Milleny da Silva Pereira 
✓ Francisco Caio Cérsar Urbano Nunes 
✓ Rachel Oliveira Amorim Silva 

 
Resumo: A pesquisa propõe o registro fotográfico das mensagens grafadas nos muros da 
cidade de Mossoró-RN, na busca da compreensão sociológica do grafite e da pichação na 
paisagem urbana, especialmente em períodos de crise política. Inscritos em espaços públicos 
ou privados, as pichações e os grafites dividem opiniões num cenário conflitante de 
concentração das mídias, proteção ao direito de propriedade privada, preservação do 
patrimônio público e exclusão social. O intuito é observar a cidade como organismo vivo e 
pulsante, na qual, os muros, enquanto mídia marginal, estabelecem seu lugar de expressão 
simbólica, de espaço comunicativo exposto aos seus transeuntes. Sugere-se que tais espaços 
tentam firmar um lugar de fala de comunicadores sociais que não têm voz na grande mídia. 
Pretende-se analisar, portanto, o grafite e a pichação como práticas sociais da cultura juvenil 
no contexto da folkcomunicação (BELTRÃO, 2001), tendo como base o método etnográfico, a 
análise dialética de viés qualitativo e a utilização da fotografia como um dos instrumentos 
auxiliadores da investigação. A pesquisa visa o mapeamento dos discursos tangentes às 
mensagens dos muros, tendo a “cidade como texto” a partir dos escritos de José D’Assunção 
Barros (2001); a noção de espaço sob a fala de Milton Santos (2006); e a dialética destas 
mensagens alicerçada na microssociologia do cotidiano delineada por Henri Lefebvre (1999; 
2001). 
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Projeto: Pesquisa de Mercado e Audiência Para A Instalação de Uma Emissora de Televisão 
Laboratorial Para O Departamento de Comunicação Social da Uern - Tv Com 
 
Coordenador(a): Marco Lunardi Escobar 
 
ID do Projeto: 1369 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Alfredo da Silva Neto 
 
Resumo: Este projeto busca analisar a perspectiva de mercado e audiência com vistas à 
instalação de uma emissora de televisão laboratorial para a UERN, uma vez que o 
Departamento de Comunicação Social criou um canal televisivo para divulgação dos trabalhos 
acadêmicos do DECOM, bem como os resultados de pesquisa e extensão de toda a 
universidade, e que nem sempre chegam ao conhecimento dos públicos interno e externo da 
instituição. A pesquisa pretende investigar os hábitos de consumo de mídia dos 
telespectadores da TV COM canal universitário do DECOM. Recentemente criada, além de 
veículo institucional, a televisão do DECOM funciona como laboratório para os alunos do curso 
de Comunicação Social. A TV COM em sua linha de programação procura abordar temas de 
interesse da coletividade, sendo os assuntos voltados à cultura, meio ambiente, educação e 
cidadania o foco dos programas. Um canal no YouTube e uma página no Facebook serão os 
principais meios de divulgação da programação exibida na TV COM. Para este projeto, utiliza-
se como procedimentos metodológicos a pesquisa descritiva, pois descreve as características 
de determinados fenômenos ou populações, e com uso de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Quanto aos procedimentos 
técnicos, o estudo vai utilizarse de pesquisa-ação, por possuir base empírica em associação 
com o levantamento de dados relativos ao problema. Desta forma, assim que a pesquisa for 
implantada, espera-se que o resultado seja expressivo. Nesse sentido, será possível identificar 
a necessidade de mudança na grade de programação ou nos temas abordados nos programas 
para que o público-alvo sinta-se melhor representado e atraído pelo novo canal. 
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Projeto: Realizadoras Potiguares: Perfil Político de Gênero e Raça do Audiovisual No Rn 
 
Coordenador(a): Daiany Ferreira Dantas 
 
ID do Projeto: 1701 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luane Fernandes Costa 
 
Resumo: Para alguns autores (LOPES, 2006; BERNARDET, 2007) o cinema não é apenas uma 
mídia que possibilita o espelhamento de uma crítica política e social à realidade de 
desigualdades que nos tocam, mas, também o campo privilegiado para desvelar os dilemas e 
tensões de toda uma sociedade. Seria, portanto, uma tarefa crítica e historiográfica dos 
estudos em torno do audiovisual reconhecer os agentes políticos que realizam as obras de seu 
tempo, bem como a natureza dos contextos em que emergem. Compreendendo as 
contribuições da literatura emergente na área da autoria feminina no cinema nacional 
(HOLANDA; TEDESCO, 2017), que elucidam as omissões históricas e a preocupante 
desigualdade hierárquica no que diz respeito à representatividade de raça e gênero nos 
principais cargos de criação cinematográfica (direção e roteiro), o presente projeto busca 
traçar um perfil de raça e gênero das realizadoras potiguares nos filmes produzidos na última 
década (2008-2018). Por meio de questionários semiestruturados, irá identificar também a 
proporção da desigualdade nos cargos criativos e mapear temáticas de referência no cinema 
produzido por mulheres e seus desdobramentos no que diz respeito à identificação racial. 
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Projeto: Relações de Gênero e Discurso de Ódio: Análise dos Comentários Em Matéria do 
Portal G1 Sobre Feminicídio. 
 
Coordenador(a): Marcília Luzia Gomes da Costa 
 
ID do Projeto: 1675 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAFIC 
Departamento: Departamento de Comunicação Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Moacir Dantas da Silva Filho 
 
Resumo: A pesquisa se propõe a analisar os comentários presentes em matérias publicadas no 
Portal G1, mídia inserida no grupo hegemônico do país, no setor policial e veiculadas durante 
os meses de março de 2015 a março de 2017 na sessão do estado do Rio Grande do Norte, 
mas com repercussão nacional, e cita uma lei de pouco mais de dois anos, o feminicídio, que 
tipifica o homicídio por questões de gênero. A investigação analisa a interação dos leitores 
baseandose na reprodução dos discursos e para isso utiliza-se a perspectiva teórico-
metodológica da Análise do Discurso (AD) de orientação francesa, a partir dos dispositivos 
teóricos propostos pelo filósofo francês Michel Foucault. 
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Projeto: Construindo Saberes Na Escola Pública Através das Atividades Acadêmicas – 2ª Fase 
 
Coordenador(a): Maria Audenora das Neves Silva Martins 
 
ID do Projeto: 1549 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Direito 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Emely Luize dos Santos Brito 
✓ Evelin Carvalho de medeiros 
✓ Fernanda Miranda Paiva 

 
Resumo: O Ensino Médio é a última etapa do Ensino Básico. É a fase em que muitos alunos se 
preparam para o ingresso na universidade. Essa etapa educacional, nas últimas décadas, vem 
sofrendo críticas porque não corresponde à realidade do educando. Que o Ensino Médio vai 
mal, não temos dúvidas. Milhões de jovens que nele ingressam, não concluem. Os alunos que 
conseguem concluir não dominam o básico. Fato comprovado pelo Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica. Há necessidade da sua reforma, mas não da forma como está sendo 
implementada através de Medida Provisória. A MP segundo o governo é devida o desempenho 
estagnado desde 2011. Pensando nessa clientela, este projeto faz um convite ao aluno do 
ensino médio a reconstruir conhecimentos através da pesquisa e dos trabalhos acadêmicos. 
Nesta perspectiva, considera-se que a instrumentalizar o aluno com noções básicas é elemento 
primordial para a construção e aplicação do conhecimento na escola e na sociedade. O 
conhecimento teórico é o estudo científico e aprofundado de um determinado assunto. 
Somente o saber possibilita o aluno compreender, assimilar e acomodar as informações e 
conseguir reelaborá-las, transformando algo complexo, em um processo real, construindo uma 
prática compatível com as expectativas do mercado, da instituição e da sociedade. 
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Projeto: Contraditório Na Execução Penal 
 
Coordenador(a): Lúcio Romero Marinho Pereira 
 
ID do Projeto: 1578 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FAD 
Departamento: Departamento de Direito 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ João Tomaz Neto 
✓ Daniel Romero de Escóssia Pinheiro 

 
Resumo: Há uma mudança quantitativa e qualitativa no acesso à assistência jurídica no 
transcurso da Execução Penal em que a pessoa privada de liberdade pode estabelecer, em 
bases sólidas, o seu direito de defesa, como exercício da cidadania1, no período compreendido 
entre 1988 a 2008 no Estado do Rio Grande do Norte? Com a temática delimitada a partir das 
relações estabelecidas no histórico das defesas realizadas nos procedimentos disciplinares e 
processos judiciais referentes ao sistema prisional potiguar entre os anos de 1998 a 2008, visa-
se investigar a evolução do exercício da cidadania, notadamente, acesso a um contraditório 
hígido e técnico, estabelecido devido à apuração das faltas Disciplinares. O período proposto 
tem como marcos fundamentais a fase inicial de consolidação das instituições democráticas, 
com a terceira eleição presidencial, após a redemocratização do Brasil, e a posse dos 
Defensores Públicos do primeiro concurso público da instituição do Estado do Rio Grande do 
Norte, no ano de 2008, onde a população carcerária passou a ser assistida tecnicamente por 
profissionais qualificados detentores de um cargo público de acesso complexo. Este recorte 
histórico tem importância haja vista que demonstra qual o nível de efetivação dos ditames 
constitucionais da nova ordem constitucional inaugurada com a Carta Magna de 1988 no setor 
penitenciário local, especificamente quanto à assistência jurídica, apta a barrar qualquer tipo 
de excesso no curso da Execução Penal empreendido pelo Estado em todas as suas 
Apresentações. Ingressando no cotidiano das prisões, impende investigar a postura, no recorte 
temporal delimitado, do Poder Público no tratamento do detento ao lhe submeter à apuração 
da imputação de cometimento de faltas disciplinares graves, criando-lhe uma série de 
transtornos, tais como: a possibilidade de postergação da data base para contagem do tempo 
para obtenção de benefício; a perda parcial dos dias trabalhados para efeito de remissão de 
pena; e rebaixamento no conceito do comportamento carcerário. Todas essas 
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Projeto: Democracia, Ética e Justiça Sob A Ótica da Corrupção dos Valores do Estado 
Democrático de Direito 
 
Coordenador(a): Rogério Emiliano Guedes Alcoforado 
 
ID do Projeto: 1755 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Direito 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Pedro Henrique Nascimento dos Santos 
 
Resumo: O presente projeto surge da inequívoca problemática que emerge no seio de nossa 
jovem democracia. O Estado Democrático de Direito, como estipulado e desenvolvido na 
República Federativa do Brasil, se estabeleceu peculiarmente condicionado à própria história 
de nosso país. Para que alcancemos uma reflexão mais criteriosa sobre a conjuntura atual, na 
qual se encontram aspectos multifacetados a serem enfrentados, é necessário estabelecermos 
um caminho estável, racional e coerente de pesquisa para que se possa, mesmo dentro de um 
panorama complexo, estabelecer linhas de investigação objetivas e bem delimitadas. É dentro 
dessa perspectiva que pretendemos enfrentar a questão da inter-relação entre democracia, 
ética e justiça sob o enfoque de uma percepção de que no atual momento do país emergem 
fragilidades nítidas dessa/nessa relação, o que nos remete a uma corrupção dos valores do 
Estado Democrático de Direito. Por ser um estudo interdisciplinar, onde se somam esforços do 
direito e da filosofia, representantes das ciências sociais aplicadas e ciências humanas, 
teremos como fio condutor a teoria crítica e o pensamento sistêmico para nos auxiliar nas 
leituras e nos discursos epistemológicos a serem produzidos. 
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Projeto: Investigando A Dialeticidade do Direito, Violência e Educação 
 
Coordenador(a): Maria Audenora das Neves Silva Martins 
 
ID do Projeto: 1556 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Direito 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Alexandre Venicios Lopes de Miranda 
✓ Maria Clara Viana Bakker 

 
Resumo: Investigar a dialeticidade do Direito, a Educação e a Violência a partir de uma 
abordagem fenomenológica será um desafio dos alunos de Direito. Como assevera Guimarães 
(2005, p 59): “Antes de tudo, tenhamos em vista a humanização do Direito pela via da 
fenomenologia. E humanizar o Direito significa interpretá-lo e compreendê-lo a partir do fato 
de que o homem é o único ser existente como problema para si mesmo”. Com o olhar 
inovador e rigoroso pretendem-se neste projeto de pesquisa fazer um estudo fenomenológico 
da função social da educação, as ciências jurídicas e a sua relação com os altos índices da 
criminalidade dos jovens no município de Natal/RN, pois se acredita ser a escola, a educação 
pública um fator de marginalização não de superação da marginalidade. Por que um olhar 
fenomenológico descritivo da problemática? Porque as análises da criminalidade dos jovens 
quando buscam as causas abordam o social, o familiar, o econômico, a impunidade, o ECA, a 
banalização da violência pela mídia, falta de políticas públicas como causadores dos altos 
índices, quando esquecemos o papel social da Educação nesse contexto. Há um reducionismo 
da problemática quando insiste num aspecto em detrimento de outros, muito embora 
também sejam importantes para a significação plena do fenômeno. Na fenomenologia é 
importante o confronto e o conflito das interpretações. A maioria dos jovens em conflitos com 
as leis estudam ou foram excluídos das escolas públicas e não concluíram o Ensino 
Fundamental. Parte-se do pressuposto que a educação é um direito humano na medida em 
que o Estado além de permitir o acesso e a permanência das crianças e jovens na escola 
ofereça um ensino que seja um instrumento privilegiado para a legitimação da dignidade 
humana. O município de Natal tem os piores ensinos públicos do Nordeste e do Brasil, além de 
mostrar um aumento de atos infracionais cometidos por jovens, na faixa etária, em que 
deveriam está na escola. O grupo de pesquisadores são conhecedores do ordenamento 
jurídico e leis educacionais. A pesquisa será bibliográfica e de campo. Através de entrevistas 
direcionadas nas escolas selecionadas pesquisará as percepções dos educadores com relação à 
exclusão dos alunos. Talvez os educadores através de suas práticas pedagógicas desconheçam 
as pesquisas que evidenciam as ações excludentes da escola pública que caracterizam 
abandono intelectual do ponto de vista da Instituição escola – espaço público. Na pesquisa 
concluída por nós “Direitos Humanos, Educação e Violência” constatamos que os educadores 
não sabem distinguir comportamentos violentos, agressivos e indisciplinados dos alunos. Na 
pesquisa “Um olhar juris educacional dos jovens infratores no município de Natal”, em 
andamento, já constatamos que os piores IDEBs são das escolas situadas nos bairros com altos 
índices de criminalidade. Reza o ECA no seu art. 53, que a criança e o adolescente têm o direito 
à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, prepara para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, além de igualdade de condições para o acesso e a sua 
permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores. No entanto, a escola 
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vem perdendo historicamente a sua função socioeducativa. Se o acesso foi democratizado no 
Brasil, a permancência não, principalmente das crianças e jovens das classes populares. 
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Projeto: O Jovem Infrator, A Justiça e A Sociedade: Análise da Realidade No Município de 
Natal/rn – Periodo 2016 – 2017 
 
Coordenador(a): Maria Audenora das Neves Silva Martins 
 
ID do Projeto: 1546 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Direito 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Willian duarte Rodrigues de Araújo 
✓ Margaret Darling Bezerra 

 
Resumo: A Constituição preceitua, em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente prioridade absoluta e protegê-los de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (FIORELLI; 
MANGINI, 2012). Este projeto de pesquisa buscar-se-á investigar o cumprimento dos 
Fundamentos legais de Garantia de Direitos de Adolescente infrator no município de Natal – 
período de 2016 – 2017. Parte-se do pressuposto que a educação é um direito humano na 
medida em que o Estado além de permitir o acesso e a permanência das crianças e jovens na 
escola ofereça um ensino que seja um instrumento privilegiado para a legitimação da 
dignidade humana. O município de Natal tem os piores ensinos públicos do Nordeste e do 
Brasil, além de mostrar um aumento de atos infracionais cometidos por jovens, na faixa etária, 
em que deveriam estar na escola. O grupo de pesquisadores são conhecedores do 
ordenamento jurídico e leis educacionais. Através de entrevistas direcionadas nas escolas 
selecionadas pesquisará as percepções dos educadores com relação à exclusão dos alunos. 
Talvez os educadores através de suas práticas pedagógicas desconheçam as pesquisas que 
evidenciam as ações excludentes da escola pública que caracterizam abandono intelectual do 
ponto de vista da Instituição escola – espaço público. Na pesquisa anterior “Direitos Humanos, 
Educação e Violência” constatamos que os educadores não sabem distinguir comportamentos 
violentos, agressivos e indisciplinados dos alunos. Esse fato legitima a nossa tese que os 
educadores buscam o aluno ideal e não o real. A pesquisa poderá constatar que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Cidadã, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assim como a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional não estão sendo 
cumpridos no atual contexto, promovendo a exclusão de crianças jovens do sistema escolar 
tornando-as vulneráveis no município de Natal/RN e essa vulnerabilidade pode está 
estimulando-os a cometerem pequenos e grandes delitos na sociedade. 
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Projeto: O Processo de Reinserção Social de Apenados do Sistema Prisional do Rio Grande do 
Norte: Uma Análise Comparativa de Trajetórias de Vida (1ª Etapa) 
 
Coordenador(a): Luiz Ricardo Ramalho de Almeida 
 
ID do Projeto: 1500 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Direito 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: No Brasil, a situação dos sistemas prisionais é calamitosa, considerando-se a 
superlotação de cadeias e presídios, as degradantes condições de encarceramento e a falta de 
recursos financeiros para custear políticas de ressocialização (educativas e de 
profissionalização), dos/as apenados/as. Nesse cenário, cresce a importância da adoção de 
políticas públicas que efetivamente promovam a recuperação dessa população, tendo por 
ferramenta práticas socioeducativas e profissionalizantes a serem desenvolvidas durante a 
execução da pena, objetivando a ressocialização e reinserção social dos/as apenados/as. Dessa 
forma, objetiva-se, nesta pesquisa: Investigar a execução a penal no sistema prisional do Rio 
Grande do Norte, observando em que consiste o processo de reintegração social do/a 
condenado do regime semiaberto e aberto à sociedade à luz da Lei de nº 7.210 de 1984, Lei de 
Execução Penal – LEP em se que prese os seus fundamentos, princípios e objetivo de 
ressocialização e reintegração social. Para isto, desenvolveremos uma pesquisa qualitativa- 
comparativa utilizando as técnicas de pesquisa documental para a identificação das práticas de 
ressocialização dos sistemas prisionais, além de entrevista coletiva (grupo focal) com apenados 
e entrevista semiestruturada com egressos e equipe técnica institucional, para análise de sua 
adequação. Os resultados serão analisados com base os fundamentos legais: Código Penal 
(CP), Código de Processo Penal (CPP), Lei de Execução Penal (LEP), Lei de Diretrizes e Base da 
Educação ((1994), Falconi (2011), Rego (2011), Schelp (2010), Foucault (2011), dentre outras 
referências teóricas. Com base nesse referencial, buscaremos compreender o processo de 
ressocicalização do/a apenado/a do público envolvido no ambiente carcerário quanto da 
sociedade em geral, observando as práticas de ressocialização, socioeducativas e 
profissionalizantes tecnicamente planejada, diversificadas e assistidas desenvolvidas no 
sistema prisional do Rio Grande do Norte, assim como a reintegração social como elemento de 
inibir a reincidência e maior perspectiva para mudar a vida. 
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Projeto: Inclusão Produtiva e Gestão Social: Estruturação Econômica Para O Desenvolvimento 
Territorial (bolsa de Produtividade). 
 
Coordenador(a): Emanoel Marcio Nunes 
 
ID do Projeto: 1589 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Economia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Alcivandia Ferreira de Mendonça 
✓ Vívian Menezes da Silva 

 
Resumo: As pesquisas realizadas e conduzidas têm como objetivo ampliar e direcionar o foco 
dos estudos para estratégias de Inclusão Produtiva e de Gestão Social, estas essenciais para 
possibilitar a criação de oportunidades e contribuir para a dinamização econômica dos 
territórios rurais. O tema estabelecido tem como objetivo aprofundar as análises dos 
territórios rurais e intensificar o debate e estudos sobre infraestrutura de produção 
econômica, agregação de valor, logística, nível tecnológico e potencial de inovação 
(tecnológica, de processos, legal, etc.) das principais cadeias produtivas rurais dos territórios. 
Buscar-se, além disso, investigar formas de gestão e de organização (grupos produtivos, 
associações e cooperativas), os acessos a recursos e os tipos de inserção nos mercados 
(privado e governamental). As dimensões que conformam o plano dos territórios rurais e da 
cidadania inscrevem-se na análise da Gestão Social do processo de Inclusão Produtiva, sendo a 
primeira fundamental para a viabilização da segunda. Aqui, a Inclusão Produtiva é colocada 
como a repercussão das iniciativas econômicas de agregação de valor nos territórios acionadas 
e implantadas pelos agricultores que valorizam os recursos endógenos rurais nas suas rotas 
temáticas, ou seja, as cadeias produtivas. 
Neste sentido, nos propomos a provocar correlações entre aspectos diferentes do 
desenvolvimento agrário e rural, estes, presentes nos debates relativamente recentes na 
literatura nacional e que muito têm estimulado a investigação sobre uma nova ruralidade no 
país. Mediante a situação estabelecida por meio das politicas publicas se é criado o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que age de maneira conjunta de 
varias ações, sendo uma delas o Garantia-Safra, podendo ser considerado uma ação de 
fomento para os agricultores familiares que se encontram em municípios sistematicamente 
sujeitos a perdas de safra devido à seca ou excesso de chuva. Diante dessa condição propiciada 
ao agricultor pretende-se estudar e observar o efeito gerado pelo Garantia-Safra nas famílias 
beneficiadas nos Territórios Açu-Mossoró, Alto Oeste Potiguar, Sertão do Apodi e Sertão 
Central, e o quanto se têm garantido as condições mínimas de sobrevivência aos agricultores. 
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Projeto: O Papel das Agroindústrias de Pequeno Porte Para A Dinamização Econômica dos 
Territórios Açu-mossoró, Sertão do Apodi, Alto Oeste Potiguar e Sertão Central Cabugi e Litoral 
Norte (rn) 
 
Coordenador(a): Emanoel Marcio Nunes 
 
ID do Projeto: 1591 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Economia 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Vívian Menezes da Silva 
 
Resumo: As pesquisas realizadas e conduzidas têm como objetivo ampliar e direcionar o foco 
dos estudos para 
estratégias de Inclusão Produtiva e de Gestão Social, estas essenciais para possibilitar a criação 
de oportunidades e contribuir para a dinamização econômica dos territórios rurais. O tema 
estabelecido tem como objetivo aprofundar as análises dos territórios rurais e intensificar o 
debate e estudos sobre infraestrutura de produção econômica, agregação de valor, logística, 
nível tecnológico e potencial de inovação (tecnológica, de processos, legal, etc.) das principais 
cadeias produtivas rurais dos territórios. Buscar-se, além disso, investigar formas de gestão e 
de organização (grupos produtivos, associações e cooperativas), os acessos a recursos e os 
tipos de inserção nos mercados (privado e governamental). As dimensões que conformam o 
plano dos territórios rurais e da cidadania inscrevem-se na análise da Gestão Social do 
processo de Inclusão Produtiva, sendo a primeira fundamental para a viabilização da segunda. 
Aqui, a Inclusão Produtiva é colocada como a repercussão das iniciativas econômicas de 
agregação de valor nos territórios acionadas e implantadas pelos agricultores que valorizam os 
recursos endógenos rurais nas suas rotas temáticas, ou seja, as cadeias produtivas. 
Neste sentido, nos propomos a provocar correlações entre aspectos diferentes do 
desenvolvimento agrário e rural, estes, presentes nos debates relativamente recentes na 
literatura nacional e que muito têm estimulado a investigação sobre uma nova ruralidade no 
país. Mediante a situação estabelecida por meio das politicas publicas se é criado o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que age de maneira conjunta de 
varias ações, sendo uma delas o Garantia-Safra, podendo ser considerado uma ação de 
fomento para os agricultores familiares que se encontram em municípios sistematicamente 
sujeitos a perdas de safra devido à seca ou excesso de chuva. Diante dessa condição propiciada 
ao agricultor pretende-se estudar e observar o efeito gerado pelo Garantia-Safra nas famílias 
beneficiadas nos Territórios Açu-Mossoró, Alto Oeste Potiguar, Sertão do Apodi e Sertão 
Central, e o quanto se têm garantido as condições mínimas de sobrevivência aos agricultores. 
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Projeto: Agricultura Familiar e Agronegócio Na Chapada do Apodi-rn: Resistência, Conflito, 
Convivência e Discursos – Parte III(gênero e Agricultura Familiar) 
 
Coordenador(a): Maria Betania Ribeiro Torres 
 
ID do Projeto: 1494 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jucineide André dos Santos 
✓ Zirlânia Cristina da Silva 

 
Resumo: O projeto aqui apresentado tem como enfoque analisar a participação e o 
reconhecimento das mulheres nas ações de resistência entre agricultura familiar e o 
agronegócio em assentamentos rurais da Chapada do Apodi-RN. Este recorte espacial está 
relacionado à instalação do agronegócio no perímetro irrigado da Barragem de Santa Cruz do 
Apodi-RN e às potencialidades dos recursos socioambientais existentes em toda a Chapada do 
Apodi-RN: sindicatos e associações de trabalhadores rurais, ongs, água de boa qualidade e em 
relativa abundância, solo fértil, recursos minerais, incentivos fiscais, políticas públicas para a 
agricultura familiar e para o agronegócio. Nessa perspectiva, foram desenvolvidas duas 
pesquisas de mestrado que buscaram responder às seguintes questões de pesquisa: 
considerando o risco de mudança no modelo produtivo familiar frente à instalação de 
empresas de agronegócio na região, como as comunidades atingidas se posicionam? Quais os 
impactos do agronegócio no modelo de produção da agricultura familiar das comunidades 
rurais assentadas na Chapada do Apodi? Quais os elementos de resistência, de conflito e de 
coexistência perceptíveis na relação das comunidades rurais com agronegócio na região? 
Quais efeitos produzidos pelos discursos dos diversos agentes sociais envolvidos direta ou 
indiretamente com o projeto e em que condições de possibilidade esses discursos em torno do 
Projeto da Chapada foram e são continuamente produzidos. Complementarmente, foi 
realizada uma pesquisa de iniciação científica que resultou numa monografia sobre gênero e 
agroecologia no Assentamento Moaci Lucena. Esta pesquisa teve como enfoque o Grupo de 
Mulheres Esperança. Em vista desse trabalho, vislumbramos a necessidade de dar 
prosseguimento aos estudos nesta temática. Pois, observamos, a forte presença das mulheres 
nesse embate de resistência entre agricultura familiar e agronegócio, o que nos levou a 
tomada de decisão em desenvolver e ampliar pesquisas específicas sobre a questão de gênero 
e agricultura familiar, com o recorte sobre a participação e reconhecimento da presença das 
mulheres na agricultura familiar na Chapada do Apodi/RN. Desse modo, pretendemos com 
esta pesquisa investigar a participação e o reconhecimento das mulheres nas ações de 
resistência e nas atividades produtivas da agricultura familiar nos Assentamentos Moaci 
Lucena, Milagres, Córrego, Baixa Verde e Portal da Chapada, locus de pesquisa anteriormente 
citadas, por se tratar de assentamentos fronteiriços com empresas de agronegócio. Este 
projeto conta com o auxílio do CHAMADA MCTI/CNPQ Nº 01/2016 – Universal. 
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Projeto: Alimentos Geneticamente Modificados: Riscos, Incertezas e Discursos de Diferentes 
Setores da Sociedade 
 
Coordenador(a): Márcia Regina Farias da Silva 
 
ID do Projeto: 1425 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Antonia Vanessa Bezerra 
 
Resumo: As revoluções biotecnológicas do século XXI, emerge na sociedade o debate, entre 
outras, de questões relacionadas aos alimentos geneticamente modificados. A biotecnologia 
representa a nova fronteira do conhecimento, assim, para se atender a uma demanda global 
por produção de alimentos que corresponda as expectativas do mercado (larga escala, 
padronizado, de forma a se economizar tempo e gerar lucro), o plantio, cultivo e fabricação 
dos alimentos, deve-se fazer uso das mais modernas tecnologias. Logo, esses alimentos 
artificiais, transgênicos, representam a associação da ciência, tecnologia e informação, a 
serviço do mercado e da satisfação de uma necessidade global de uniformização. Os produtos 
geneticamente modificados nascem, assim, em um cenário de alterações científicas e 
revoluções biotecnológicas, diante do qual o processo da globalização se sedimenta por meio 
da força do mercado global e da informação. Nessa direção, a presente pesquisa tem por 
objetivo analisar as implicações do consumo e comercialização dos alimentos geneticamente 
modificados, tendo por base a legislação vigente, com vista a entender os diferentes discursos 
da população nos municípios de Apodi e Mossoró (RN). Como procedimento metodológico 
será realizada uma pesquisa documental e bibliografia, tendo como elemento central realizar a 
análise da legislação vigente no Brasil, EUA e União Europeia, numa perspectiva comparativa. 
Será também realizada uma pesquisa bibliográfica e a aplicação de questionários 
semiestruturados, com perguntas abertas e fechadas, junto a população de Mossoró e Apodi, 
municípios que se constituem unidades empíricas de referência desta pesquisa. Ademais, 
serão realizadas entrevistas com representantes de diferentes setores da sociedade na busca 
de entender os diferentes discursos sobre o tema. Espera-se que, a pesquisa possa revelar os 
diferentes discursos sobre os organismos geneticamente modificados, os alimentos 
transgênicos, os possível riscos à sociedade e ao meio ambiente, bem como as argumentações 
dos possíveis benefícios da produção agrícola dos organismos geneticamente modificados no 
olhar daqueles que irão compor o universo da pesquisa. 
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Projeto: Análise Socioambiental da Implantação de Parques Eólicos No Nordeste: Perspectivas 
Para A Sustentabilidade da Geração de Energia Renovável No Brasil 
 
Coordenador(a): Rodrigo Guimarães de Carvalho 
 
ID do Projeto: 1559 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Zilda Rosado Costa Neta 
 
Resumo: Discutem-se, atualmente, três assuntos que causam preocupação à humanidade: 
economia, meio ambiente e energia. Essa preocupação advém da utilização desenfreada dos 
recursos naturais, em especial após a Revolução Industrial, impulsionada pelo crescimento 
econômico acentuado, a produção de bens de consumo e o acúmulo de riquezas, sem 
precedentes. Nesse sentido, veem-se as fontes renováveis de energia como mitigadoras e 
como alternativas para reduzir os problemas ambientais decorrentes do excesso de consumo. 
Nas últimas décadas, ocorreu um avanço significativo da geração de energia eólica no Brasil, 
acompanhando uma tendência mundial. A energia eólica, considerada uma fonte “limpa” por 
não emitir gases de efeito estufa, é apontada como capaz de atender aos requisitos 
necessários referentes aos custos econômicos e à sustentabilidade ambiental. Todavia, os 
parques eólicos implantados no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte estão sendo 
instalados em áreas de instabilidade ambiental acentuada (complexos litorâneas com campos 
de dunas móveis, estuários, faixas de praia etc.), dentro de territórios de pescadores 
tradicionais, quilombos e indígenas, impactando a dinâmica natural do meio físico e influindo 
no modo de vida das comunidades tradicionais. Partindo desses pressupostos, o presente 
projeto pretende analisar os impactos socioambientais da implantação de parques eólicos nos 
estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, regiões de maior concentração de 
empreendimentos de energia eólica do Brasil, a partir da quantificação das mudanças das 
paisagens naturais e da percepção social de comunidades localizadas em municípios do Ceará 
(Camocim, Itapipoca e Aracati) e do Rio Grande do Norte (Areia Branca e Macau). Para tanto, 
será utilizado como marco teórico à análise integrada das paisagens, com foco nas discussões 
ambientais e sociais, a partir dos seguintes procedimentos: (a) Caracterização dos níveis de 
fragilidade ambiental; (b) Análise da dinâmica dos campos dunares; (c) Identificação do nível 
de interferência na recarga do lençol freático; (iv) Análise das alterações locais e 
microclimáticas; e (d) Aplicação de entrevistas semiestruturadas e questionários para medir as 
percepções sociais e os modos de vida nas comunidades e identificar os riscos das populações 
impactadas. Os dados preliminares consistem em trabalhos já publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, enfocando as políticas públicas e os impactos sociais e ambientais 
da implantação de parques eólicos no Brasil. Ressalta-se que com o desenvolvimento desta 
proposta de estudo será possível aprofundar as análises sob o prisma socioambiental da 
geração de energia eólica no Nordeste efortalecer as parcerias com centros de pesquisa e 
difusão tecnológica do estado do Ceará (UFCA, IFCE, dentre outros) e de outros países (Texas 
A&M University/ EUA). 
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Projeto: Análise Socioeconômica e Percepção Ambiental da Atividade Agrícola da Mesorregião 
Oeste Potiguar 
 
Coordenador(a): Roseano Medeiros da Silva 
 
ID do Projeto: 1674 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jaleska Iara do nascimento Lima 
 
Resumo: O estudo socioeconômico e ambiental é extremamente relevante para o 
planejamento de ações e para a gestão ambiental. As percepções de riscos ambientais geram 
paramentos para os estudos e adoção de técnicas de manejo sempre visando a 
sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. O objetivo deste presente projeto é 
avaliar a situação sócio-econômico-ambiental das propriedades e dos produtores rurais, o 
potencial agrícola, a percepção ambiental e a identificação de fatores de vulnerabilidade 
ambiental da mesorregião do Oeste Potiguar. Essas informações vão fornecer subsídios para a 
implementação de programas e políticas  públicas capazes de contribuir para resolução de 
problemas e tomadas de decisão. A partir das informações geradas nesses estudos, será 
possível levar, de acordo com cada situação de vulnerabilidade ambiental a difusão de 
tecnologias ambientas, a educação ambiental por meio de cursos de capacitação e adoção de 
mediadas preventivas de proteção e preservação dos recursos naturais, garantindo assim a 
sustentabilidade ambiental. 
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Projeto: Avaliação dos Riscos No Município de Assú – Rn, Brasil 
 
Coordenador(a): Alfredo Marcelo Grigio 
 
ID do Projeto: 1437 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Marina Ribeiro Teixeira 
 
Resumo: A materialização dos tipos de riscos e o grau de vulnerabilidades de uma população 
no âmbito da Geografia são constituídas e percebidas dentro do espaço geográfico, não 
estando restrito somente aos eventos ou acontecimentos naturais ou tecnológicos, mas 
principalmente na caracterização socioeconômica de um determinado grupo que vive e 
percebe esses riscos, principalmente por vivenciar esses riscos de acordo como grau de 
vulnerabilidade. Diante dessas constatações, o objeto da pesquisa abrangerá o município de 
Assú inserido na microrregião do Vale do Assú e, busca compreender de que forma se dá a 
inter-relação entre o uso e ocupação do solo, os riscos ambientais e a vulnerabilidade, 
evidenciando as principais ações que causam as alterações ambientais criando implicações ao 
meio ambiente e a população. Nesse sentido, os procedimentos metodológicos utilizados 
buscam a elaboração de cartas de susceptibilidade, elemento expostos e o de uso e ocupação 
do solo com base na proposta de Julião et. al., (2009). A partir disso, a utilização desses 
elementos pauta-se em critérios de atribuição de valores ao meio físico-ambiental, social e no 
tipo de uso e ocupação do solo salientando os três seguintes principais conceitos: 
susceptibilidade; elementos expostos; localização do risco para a concretização do mapa de 
riscos bem como de vulnerabilidade. Portanto, esta proposta se torna uma ferramenta útil 
para as tomadas de decisões no gerenciamento de riscos e na redução das vulnerabilidades, 
bem como disponibiliza parâmetros que podem vir a auxiliar na elaboração ou revisão de 
Planos Diretores Municipais (PDM) e/ou Planos Municipais de Emergência (PME). 
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Projeto: Geodiversidade, Geopatrimônio e Geoturismo No Município de Felipe Guerra 
 
Coordenador(a): Wendson Dantas de Araújo Medeiros 
 
ID do Projeto: 1765 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O presente projeto será desenvolvido no município de Felipe Guerra/RN, situado na 
mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte. Objetiva analisar a geodiversidade do município 
com vista ao levantamento, identificação, descrição e avaliação do valor de uso turístico de 
geossítios que possuam significância científica, ambiental, cultural, didática, paisagística para 
aproveitamento geoturístico e que apresentem potencialidade para projetos de 
geoconservação. Os procedimentos metodológicos estão pautados em pesquisa bibliográfica, 
pesquisa de campo e em métodos específicos para a inventariação, caracterização e avaliação 
de geossítios. Espera-se, com os resultados, propiciar um maior conhecimento sobre a 
evolução da geodiversidade do município, elaborar um mapa geoturístico e fornecer 
informações geocientíficas que possam auxiliar no processo de geoconservação dos geossítios 
identificados e subsidiar políticas públicas de planejamento e gestão territorial municipal. 
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Projeto: Identificação, Caracterização e Avaliação Agronômica Participativa do Desempenho de 
Cultivares Crioulas No Contexto do Semiárido Potiguar. 
 
Coordenador(a): Alexandre de Oliveira Lima 
 
ID do Projeto: 1535 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Gestão Ambiental 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Aline de Souza Maia 
 
Resumo: A agricultura mundial passou por profundas mudanças, principalmente decorrente 
da especialização dos sistemas de produção e a consequente dependência que os agricultores 
passaram a ter dos insumos industriais modernos (agrotóxicos, adubos químicos, herbicidas, 
etc). Esse modelo de agricultura industrial também provocou impactos ambientais e culturais 
negativos relacionados à perda da biodiversidade e dos conhecimentos historicamente 
acumulados que eram passados de geração a geração de agricultores. O conjunto de práticas e 
insumos, historicamente utilizados pelos agricultores, foram gradativamente substituídos por 
esses insumos externos à propriedade, provocando grave dependência externa. 
No entanto, um número considerável de famílias resistiu a adoção desse pacote tecnológico e 
continuaram a manejar o seu Agroecossistema de forma preservar uma parte do material 
genético (sementes crioulas) que foi, por muito anos, melhorado geneticamente, sendo 
extremamente adaptado as condições ambientais (clima, solo e manejo) específicas 
encontradas em cada unidade familiar. 
No Rio Grande do Norte esse material é denominado de “sementes da Tradição”. Tais 
sementes por serem mais adaptadas possuem muito mais chances de garantirem a produção 
de alimentos (feijão, mandioca, milho, etc), mesmo em anos com menor precipitação 
pluviométrica, o que garante um forte componente de autonomia, segurança e soberania 
alimentar no semiárido. Outra ameaça que atinge os agricultores familiares é a disseminação 
de sementes transgênicas, que nas espécies que possuem polinização cruzada, como o milho, 
podem ser facilmente contaminadas por genes transgênicos, introduzidos por multinacionais 
comercializadoras de sementes. 
As pesquisa iniciadas em 2018, em 5 municípios dos Territórios do Sertão do Apodi e do Alto 
Oeste, demostrou a existência de um significativo de sementes crioulas, tendo se observado 
um número de variedades de feijão (Costela de Vaca, Pingo de Ouro, Coruja, Sempre verde, 
Rabo de Peba e Canapum) e Milho (hibra, metro, vida longa e verdadeiro) que possuem 
ocorrência regional, possuindo uma grande aceitação pelas famílias de agricultores familiares. 
No entanto, além de continuar o trabalho de mapeamento em outros municípios dos 
Territórios do Sertão do Apodi e Alto Oeste a presente pesquisa dará um outro passo 
importante que será a realização de ensaios comparativos de variedades, em condições de 
campos. Os experimentos serão montados nas propriedades dos agricultores familiares 
camponeses selecionados conjuntamente com as organizações da ASA Potiguar que serão 
parceiras na execução da pesquisa. Será utilizado metodologia experimental proposta pela 
EMBRAPA, a partir de pesquisas realizadas no semiárido paraibano. Com relação a Transgenia, 
o projeto dará prosseguimento a avaliação da contaminação nos municípios onde o 
mapeamento será realizado. 
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Projeto: “todas As Ruas Têm Nome de Homens” : Uma Análise da Construção Sócio-histórica e 
Econômica do Patriarcado e do Racismo Na Formação Colonial Brasileira 
 
Coordenador(a): Mirla Cisne Alvaro 
 
ID do Projeto: 1473 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luana Camila Gomes de Medeiros 
✓ Fernanda Monique de Lima Ferreira 

 
Resumo: Entender um pouco do nosso passado, identificando traços históricos da nossa 
formação como sociedade e como povo brasileiro, é indispensável para compreender quem 
somos, bem como entender as raízes das desigualdades sociais que nos marcam ainda na 
atualidade. O atual sistema patriarcal-racista-capitalista em que vivemos, tem sua origem 
tecida na história da colônia, com fortes marcas e feridas feitas entre a senzala e a casa-grande 
que ainda não foram cicatrizadas. É sobre essa história, no período de mais de 3 séculos de 
escravismo durante o Brasil colônia, que o presente projeto de pesquisa pretende investigar. 
Essa demarcação temporal, todavia, não pretende abarcar uma análise detalhada de 3 séculos, 
dada a impossibilidade em decorrência do caráter deste projeto – pelo tempo e recurso 
disponíveis - mas, identificar traços das raízes históricas do patriarcado e do racismo sobre as 
mulheres escravizadas e indígenas no período colonial. Assim, o objetivo geral desta pesquisa 
consiste em: compreender a relação entre racismo e patriarcado na formação do Brasil 
colônia. Para tanto, adotarei como método o materialismo histórico-dialético e realizaremos 
uma pesquisa de tipo bibliográfica de natureza qualitativa, centrada na leitura interpretativa 
de pensadores clássicos do pensamento brasileiro, com destaque para Gilberto Freyre, Darcy 
Ribeiro, Octávio Ianni e Heleieth Saffioti. Realizaremos ainda, uma pesquisa documental junto 
ao Acervo Nacional e à Biblioteca Nacional sobre o período temporal da pesquisa. Esperamos, 
fundamentalmente, contribuir para a construção de um referencial analítico marxista-
feminista sobre as raízes da nossa história. 
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Projeto: 12 Anos da Lei Maria da Penha: Mapeamento das Políticas Públicas de Prevenção e 
Combate Às Violências Contra Mulheres Em Mossoró-rn 
 
Coordenador(a): Fernanda Marques de Queiroz 
 
ID do Projeto: 1447 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jéssica Luana Fernandes Pereira 
 
Resumo: A violência contra mulheres na esfera doméstica e familiar tem sido ao longo de 
nossa história uma realidade marcante na vida de centenas de mulheres do nosso país. 
Legitimada pelo sistema capitalistapatriarcal-racista, o fenômeno da violência é construído 
social e culturalmente, tendo como raiz as relações patriarcais de gênero que subordinam as 
mulheres aos homens. Neste sentido, fruto das pressões dos movimentos feministas e de 
direitos humanos, foi sancionada em 2006 a Lei Maria da Penha que visa coibir esta forma de 
violência. Passados 12 anos de aprovação da referida Lei, a violência contra a mulher se 
mantém em patamares expressivos, apesar dos avanços na legislação e da maior efetividade 
na punição dos agressores. A pesquisa que ora apresentamos tem o propósito de atualizar o 
mapeamento dos serviços públicos de prevenção e combate às violências contra as mulheres 
em Mossoró nas áreas de saúde, assistência social, segurança pública e judiciária. Esta 
investigação visa dar continuidade às pesquisas que desenvolvemos na qualidade de 
coordenadora nos anos de 20051 e 20082 ambas financiadas pelo CNPq. Neste sentido o 
mapeamento analítico ora proposto, precisa ser atualizado tendo em vista o contexto atual de 
cortes de investimento nas políticas públicas para as mulheres, inclusive com a extinção em 
2015 da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, importante órgão de fomento de 
políticas direcionadas a este segmento. 
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Projeto: A Dimensão Pedagógica dos Assistentes Sociais Nos Instituto Federais do Alto Oeste 
Potiguar: (a) Diversidades, Resistências. e Desafios 
 
Coordenador(a): Gilcélia Batista de Góis 
 
ID do Projeto: 1600 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mariana Gleicy de Oliveira Silva 
 
Resumo: O projeto descrito, objetiva conhecer como se dar /ocorre o fazer profissional dos 
assistentes sociais que atuam no Alto oeste Potiguar ,precisamente na Cidade de Mossoró, 
Apodi e Ipanguaçu tendo em vista a imediaticidade que estes tem cotidianamente no seu fazer 
profissional. Sendo assim ,buscaremos averiguar se estes instrumentais estão em consonância 
com o projeto ético politico profissional bastante discutido na formação profissional, bem 
como nas lutas cotidianas. Será realizado uma pesquisa de caráter qualitativo, com 06 
profissionais de Institutos /Campi diferentes, tendo como instrumental para realização da 
pesquisa de campo a entrevista semi estruturada tendo três questões fechadas e seis abertas. 
Ainda como recurso metodológico utilizaremos a pesquisa bibliográfica sobre a temática , 
ainda pouco recente na produção cientifica em torno da mesma .Partimos da compreensão de 
que esta pesquisa é de fundamental importância na perspectiva de ainda termos uma 
produção teórica ainda escasso , requerendo assim discussão ,investigação sobre a temática , 
tanto nas pesquisas iniciais (iniciação cientifica) Mestrado e Doutorado como apresentado no 
site da CAPES e CNPQ. Deste modo, mesmo apresentando se como uma pesquisa de pequeno 
porte a mesma poderá contribuir significativamente para conhecermos a dimensão técnica do 
fazer profissionais dos assistentes sociais dos IFRN, através dos instrumentais utilizados no 
cotidiano profissional dos assistentes sociais . 
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Projeto: Avaliações da Política de Assistência Social No Brasil: Um Estudo Bibliométrico A Partir 
das Produções de Livros e Periódicos 
 
Coordenador(a): Márcia da Silva Pereira Castro 
 
ID do Projeto: 1361 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Teresinha Fernandes Dantas Sousa 
 
Resumo: A avaliação de políticas públicas tem sido um campo de estudo que vem crescendo 
significativamente nas últimas décadas e sua produção acadêmica tem sido identificada em 
diferentes áreas de conhecimento, dentre elas, a assistência social. Contudo, são produções 
que, comumente, encontram-se dispersas em periódicos, livros, teses e dissertações. A 
pretensão é compilar esses estudos, principalmente, através da bibliometria, com o intuito de 
identificar tendências avaliativas e autores/as que têm se apropriado da literatura de políticas 
públicas, como também, da avaliação da política de assistência social a partir do ano de 1997. 
Nessa perspectiva, se constrói possibilidades de mapear as produções/publicações e, 
posteriormente, abordagens conceituais, metodológicas e ideológicas que diz respeito à 
avaliação da política pública de assistência social. Por conseguinte, o estudo possibilitará uma 
sistematização do estado da arte da temática em foco. 
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Projeto: Cartografia Social da População Com Deficiência Idosa de Mossoró/rn 
 
Coordenador(a): Maria do Perpetuo Socorro Rocha Sousa Severino 
 
ID do Projeto: 1780 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mayra Maria Gondim da Silva 
✓ Fernanda Costa Mendes da Silva 

 
Resumo: O envelhecimento populacional vem sendo considerado uma conquista social, com 
projeções de inversão da pirâmide demográfica para o primeiro quartel do século em curso, 
constituindo-se, destarte, um fato inédito na história da humanidade, na atualidade. Tal 
fenômeno está relacionado a múltiplos fatores, decorrentes das transformações societárias 
em diversas áreas. Igualmente relevante é a quantidade numérica de pessoas com deficiência 
residentes no Brasil, cuja composição majoritária é de pessoas idosas. A inter-relação desses 
dois grupos populacionais sugere a efetivação de estudos para subsidiar políticas sociais 
públicas. Nessa direção, demarcamos como objeto de estudo a população com deficiência 
idosa da cidade de Mossoró/RN, uma vez que não encontramos referências sobre quem são, 
quantos são, onde estão distribuídos territorialmente, quais as condições de vida? quais os 
equipamentos sociais que têm acesso? Quais as barreiras que dificultam/impedem sua 
participação social? Essas perguntas fundamentam o problema de pesquisa: como se configura 
a população com deficiência idosa de Mossoró/RN. Para respondê-la esboçamos como 
objetivo geral: Elaborar a cartografia da população com deficiência idosa na cidade de 
Mossoró/RN, e como objetivos específicos: Identificar quem são, quantos são e onde estão 
distribuídos espacialmente as pessoas com deficiência idosas de Mossoró/RN; Conhecer as 
condições de vida da população com deficiência idosa; Detectar os serviços, programas e 
projetos e benefícios efetivados nos equipamentos sociais municipais que atendem a 
população com deficiência idosa e como essas os acessam; Identificar as principais barreiras 
que interferem nas condição de vida da população com deficiência idosa. Os procedimentos 
metodológicos referenciam a pesquisa de natureza qualitativa, constituída de pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo. Para a coleta/produção de dados, 
utilizaremos pesquisa documental e pesquisa de campo, utilizando como instrumento nesta 
última, entrevista semiestruturada, com profissionais lotados nos equipamentos sociais 
municipais que trabalham com o público-alvo definido para essa pesquisa, isto é, os Centros de 
Referência de Assistência Social, Acolhimento Dia para Idosos(as); Abrigo Amantino Câmara; 
Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró (ADVM), Associação dos Deficientes Físicos de 
Mossoró (ADEFIM), Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/Mossoró), 
Associação dos Mudos de Mossoró (ASMO); Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CMDPD), Conselho Municipal dos Idosos (CMI). Com a população com deficiência 
idosa, realizaremos oficinas e aplicaremos questionário para caracterização dos mesmos e 
identificação das ações efetivadas e barreiras que interferem no cotidiano das mesmas. Os 
dados uma vez coletados serão organizados, classificados, categorizados, analisados e 
interpretados, resultando na construção da cartografia social da população delimitada, cuja 
sistematização será apresentada em relatórios, no salão PIBIC e em eventos acadêmicos. 
 

300



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Contribuições do Conselho Federal de Serviço Social Nas Ações e Lutas da Frente 
Nacional Contra A Privatização da Saúde 
 
Coordenador(a): Aione Maria da Costa Sousa 
 
ID do Projeto: 1501 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O Sistema Único de Saúde (SUS) é instituído no Brasil no final da década de 1980, 
fruto do movimento de Reforma Sanitária, preconiza a saúde como direito de todos e dever do 
Estado, fundamentando-se nos princípios da universalidade, equidade, integralidade, 
participação popular, dentre outros. Na década de 1990, antes mesmo da instituição da Lei 
Orgânica da Saúde, se inicia um período de ameaças e retrocessos para os direitos sociais e 
trabalhistas, em função das medidas macroeconômicas de reestruturação produtiva em um 
contexto de crise mundial do capital. Com estratégia de reestruturação produtiva do capital, 
exige-se do Estado a realização de ajustes estruturais que afetam diretamente os direitos 
sociais. As contrarreformas instituídas neste contexto vão privilegiando a ampliação do setor 
privado, enquanto o desfinanciamento conduz a uma sequência ofensiva de desmonte do SUS. 
Neste cenário, entre 2007 a 2010 começam a surgir, nos estados, fóruns contra a privatização 
da saúde. Sendo em 2010, criada a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde (FNCPS), 
composta de diversas entidades. O Conselho Federal de Serviço Social passa a fazer parte se 
integrando nas ações e lutas dessa Frente, contribuindo com o movimento de resistência ao 
desmonte do SUS. O objetivo da pesquisa é analisar a contribuição ético-política do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS) na construção da Frente Nacional Contra a Privatização da 
Saúde (FNCPS) bem como nas ações e lutas desenvolvidas pela mesma. A metodologia da 
pesquisa constitui-se de uma pesquisa documental nos relatórios de atividades do CFESS do 
período de 2010 a 2018. E entrevistas com as representantes, das três últimas gestões do 
CFESS, na FNCPS. 
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Projeto: do Lar e da Rua: Mulheres Pobres e Negras Na Luta Pela Sobrevivência 
 
Coordenador(a): Luana Paula Moreira Santos 
 
ID do Projeto: 1726 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Ao pensarmos a condição das mulheres na sociedade capitalista nos deparamos com 
um conjunto de contradições que permeiam suas vidas. Ao trazermos ao bojo dessa discussão 
a realidade econômica, social e política das mulheres pobres e negras o contexto se 
complexifica. Os desafios da sociedade classista, patriarcal e racista aparecem de modo 
determinante tanto no aspecto teórico, quanto na realidade material objetiva. Às mulheres 
sobram os menores salários e a tripla jornada de trabalho (fora de casa, no interior do 
ambiente doméstico e o cuidado com os filhos e marido – quando este último está presente na 
configuração familiar), são as mulheres, também, que representam o maior índice no trabalho 
informal, elementos que precarizam sua condição de vida e existência. Esse contexto adquire 
particularidades quando nos referimos às mulheres pobres e negras, é fato que as mulheres, 
de um modo geral, conquistaram com muita luta, suor e sangue durante a história uma 
inserção no mundo do trabalho sem precedentes na história, entretanto, essa inserção não é 
uniforme e muito menos igualitária dentro da classe trabalhadora e muito menos entre as 
mulheres. A desigualdade de direitos e oportunidades é presente mesmo para os parâmetros 
do capitalismo, pois, quando falamos de mulheres pobres e negras, falamos de um 
contingente de mulheres que enfrentam o preconceito de raça/etnia, de classe e de sexo que 
atingem todos os níveis de sua sociabilidade. A inserção no mercado formal de trabalho é 
ainda mais difícil, seja no comércio, na indústria, no serviço público ou na prestação de 
serviços, o racismo, a classe e o sexo atuam de forma determinante, desde a busca por “boa 
aparência” que compreende a negação de elementos da negritude, à condição de classe e à 
subordinação da mulher na sociedade, que no acesso à educação de qualidade, na 
responsabilização da mulher no cuidado com a casa e a família e aos limites que interpostos 
pelo patriarcado em suas várias dimensões. Portanto, a nossa proposta de pesquisa busca 
compreender como a luta pela sobrevivência e o desejo por uma “relativa” autonomia 
financeira se apresentam na realidade das mulheres pobres e negras do bairro Alto de São 
Manoel em Mossoró, os desafios enfrentados e papel que poder desempenha ou deveria 
desempenhar na melhoria das condições de vida dessas mulheres, garantindo, assim, sua 
reprodução social, econômica e política com o mínimo de dignidade, haja vista, a reprodução 
plena, livre e igualitária só ser possível fora dos marcos do capital. 
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Projeto: Mapeando A Rede de Proteção Pública Municipal de Defesa da Pessoa Idosa: 
Estratégias de Atendimento No Município de Mossoró No Âmbito da Assistência Social e Saúde 
 
Coordenador(a): Suzaneide Ferreira da Silva Menezes 
 
ID do Projeto: 1373 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mônica Helena da Silva Queiroz 
✓ Emanuelle Monaliza de Souza Gomes 

 
Resumo: A discussão acerca da rede de atendimento a pessoa idosa enquanto questão social 
se constitui demanda a formação profissional do assistente social, na qual o Núcleo de Estudos 
e Pesquisa sobre a Terceira Idade (NEPTI), pertencente a Faculdade de Serviço Social (FASSO), 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), vem desde 1996, desenvolvendo 
ações de ensino, pesquisa e extensão, junto a trabalhadores da assistência social, mas 
especificamente os que atuam diretamente na política de proteção e defesa da pessoa idosa, 
assim como tem mantido estreita relação com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Juventude e com o Conselho Municipal do Idoso (CMI). Além desta encontra-se o Núcleo 
vinculado a linha de pesquisa Serviço Social, questão social e políticas públicas, área de 
concentração do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais e do Grupo 
de Pesquisa sobre políticas públicas – GEPP. No geral, temos dificuldade de entender a rede de 
proteção e defesa no sentido operacional, há a identificação dos equipamentos, porém, como 
se materializa esse processo requer a investigação acerca das estratégias para o atendimento a 
pessoa idosa, principalmente no âmbito da assistência social e saúde, na qual compreende a 
intersetorialidade e a judicialização entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS).A política de proteção e defesa a pessoa idosa deve ser entendida no 
campo da intersetorialidade, que seja capaz de romper com o processo de exclusão social, 
além de possibilitar a definição de papéis e atribuições dos diferentes agentes do poder 
público municipal responsável pela implementação dessa política. Portanto, objetivamos 
mapear a rede pública municipal de proteção e defesa da pessoa idosa enquanto estratégia de 
atendimento e materialização da rede no município de Mossoró no âmbito da assistência 
social e saúde a partir do enfoque institucional, tendo como parâmetro à garantia dos direitos 
sociais da pessoa idosa e identificar o processo de atendimento, caracterizadas pelos 
instrumentos de identificação da vulnerabilidade e risco social vivenciada e sofrida pelas 
pessoas idosas registradas nas instituições públicas municipais de assistência social e saúde. 
Para tal, faremos uma pesquisa documental pois a pesquisa se consolida no campo 
institucional. 
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Projeto: O Feminismo Como Um Coletivo Total: Um Estudo Sobre O Feminismo Autônomo No 
Brasil 
 
Coordenador(a): Telma Gurgel da Silva 
 
ID do Projeto: 1419 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Julyane Lorrayne Silva das Chagas 
✓ Andreia do Nascimento Braz 

 
Resumo: Com o fenômeno da institucionalização das organizações feministas, em nosso país, 
no último período aliado ao contexto das medidas neoliberais e seus efeitos sobre a realidade 
das mulheres torna-se premente a análise das ações do feminismo que articulam, a 
consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de classe, sexo e “raça”/etnia, 
numa perspectiva de auto-organização frente as diversas institucionalidades que cruzam a luta 
política dos movimentos sociais, entre elas o Estado e os partidos políticos. Nesse sentido, o 
projeto de pesquisa em tela, objetiva analisar coletivos feministas no sudeste do Brasil, com 
atuação a partir de 2013, com perfil de organização autônoma, no intuito de apreender suas 
formas de lutas e resistências. Para tanto, realizaremos uma pesquisa documental em 
publicações, sites e outros materiais, entrevistas e observação participante em atividades 
desses coletivos para investigar sobre suas demandas, estratégias, articulação, formas de 
organização, sustentabilidade financeira, articulação e dissensão com outros grupos 
feministas. Nesse percurso investigativo partimos do pressuposto que as expressões do 
feminismo autônomo surgidas em meio à crítica ao processo de institucionalização dos 
movimentos sociais, em nosso país, nos últimos 05 anos, favorece a perspectiva de 
horizontalidade e de reconhecimento das diversas opressões vivenciadas pelas mulheres que o 
caracterizam como um sujeito coletivo total. 
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Projeto: Previdência dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Norte: Mudanças Nos 
Direitos e As Consequências Para Os Trabalhadores 
 
Coordenador(a): Rivania Lucia Moura de Assis 
 
ID do Projeto: 1711 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ingrid Lydiane de Lima Silva 
 
Resumo: A previdência social e o regime próprio de previdência dos funcionários públicos têm 
sido alvo de contrarreformas que vão no sentido de extinção e alterações nos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Desmontar a política previdenciária tornou-se parte 
fundamental para garantir a canalização dos recursos dessa política para o mercado financeiro. 
As contrarreformas da previdência social iniciadas no governo FHC e continuadas nos governos 
Lula, Dilma e Temer atuaram no sentido de desmontar os direitos conquistados pelos 
trabalhadores e direcionar um grande volume de dinheiro, alocado no fundo da previdência, 
para o mercado de capitais. As mudanças nas regras das aposentadorias e benefícios que 
começam no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e segue para o Regime Próprio de 
previdência Social (RPPS) dos Funcionários Públicos Federais, tendem a serem impostas 
também para os servidores públicos dos estados. Como exemplos podemos citar: a idade para 
aposentadoria, o tempo de contribuição, o estabelecimento do teto da aposentadoria do RGPS 
que impõe a contribuição dos inativos para os regimes próprios, o cálculo do fator 
previdenciário, o fim da aposentadoria integral, dentre outras. Uma das medidas mais 
recentes que atinge diretamente os servidores públicos foi a criação da Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP) que começa a operar a 
partir de 2013. A instituição do FUNPRESP significa o fim da aposentadoria integral além de 
constituir-se em mais uma contribuição paga diretamente dos salários dos trabalhadores. Após 
a instituição do FUNPRESP acelera-se a investida para que os estados também criem os seus 
fundos de pensão para os servidores públicos. No Rio Grande do Norte em 2005 foi aprovada 
Lei Complementar nº 308 de 25 de outubro que adéqua a previdência dos servidores do 
Estado as mudanças operadas pela contrarreforma da previdência de 2003 para os servidores 
federais; em 2017 foi aprovada também a previdência complementar para os servidores 
públicos do Rio Grande do Norte. Tendo por base essa realidade objetivamos analisar a 
previdência dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte a partir da sua 
contrarreforma em 2005. Consideramos importante e relevante apreender as principais 
mudanças ocorridas nessa previdência e as consequências para os funcionários públicos. 
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Projeto: Quem Ganha? O The Voice Kids e A Proteção/negação dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
 
Coordenador(a): Glaucia Helena Araújo Russo 
 
ID do Projeto: 1536 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Rebeca Brito de Freitas 
 
Resumo: Na realidade do Brasil, o programa The Voice Kids é um reality show musical 
produzido pela Globo Comunicação e Participações S.A, voltado para crianças e adolescentes 
entre 9 e 15 anos de idade e tem como objetivo revelar talentos mirins da música em âmbito 
nacional, através da competição entre os participantes. O programa está no ar desde 2016 e 
vem agradando ao público e alcançando bons índices de audiência. Entretanto, sem 
desconsiderar sua qualidade técnica ou potencial de entretenimento, chamou-nos a atenção a 
participação das crianças e adolescentes que encontram-se inseridas em um processo 
competitivo, bem como na produção de um programa, cujo ápice está na exibição, mas que 
envolve ensaios, audições e um árduo trabalho nos bastidores. Nesse sentido, começamos a 
nos questionar se a realidade vivenciada por essas crianças e adolescentes é perpassada por 
processos de proteção ou violação dos seus direitos. Portanto, se os seus direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal, de 1988 e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, de 1990, são garantidos ou violados. Para além disso, consideramos importante 
pensar os valores expressos pelo programa, tendo em vista, ser um momento de competição 
espetacularizada, podendo reforçar o individualismo, a competitividade e a ausência de 
solidariedade, próprias da forma como a sociedade capitalista se constitui. Diante disso, 
pretendemos realizar uma pesquisa documental e de imagem que abarcará o regulamento do 
programa, o contrato assinado pelos pais e ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, bem 
como os programas veiculados durante o ano de 2016. Com isso, acreditamos estar 
contribuindo para a compreensão de nossa sociedade e da forma como as crianças estão 
sendo tratadas em seu interior, seja como sujeitos de direitos, seja como objetos da indústria 
cultural e da espetacularização da vida. 
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Projeto: Questões Étnico Raciais e Formação Acadêmico-profissional Em Serviço Social Nas 
Universidades Públicas do Rio Grande do Norte: O Que Dizemos, Queremos e Fazemos. 
 
Coordenador(a): Maria Ivonete Soares Coelho 
 
ID do Projeto: 1721 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FASSO 
Departamento: Departamento de Serviço Social 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lizandra Geovana de Souza Oliveira 
✓ Amanda Carla de Albuquerque 

 
Resumo: O presente estudo insere-se no campo temático que envolve as questões étnico 
raciais, particularizadas nos processos formativos acadêmicos profissionais do serviço social, 
com foco nos negros nos cursos de serviço social graduação e pós-graduações, ofertados nas 
universidades públicas do Estado do Rio Grande a saber universidade do estado do rio Grande 
do Norte e Universidade federal do Rio Grande do Norte. Parte de questões empíricas 
colocadas no cotidiano profissional como docente do curso de serviço social da universidade 
do estado do Rio Grande do Norte a identificar a recorrente demanda pela inserção do tema 
questões étnico raciais nos processos formativos, nas diretrizes legais no Brasil e nos 
organizamos de representação institucional dos profissionais de serviço social e a incipiente 
identificação da presença de ações sistemáticas sobre o tema nos diversos campos sejam 
formativos (salas de aula/estágios)e de atuação profissional. Tal fato nos instiga a perguntar 
acerca de como oficialmente nos projetos de formação profissional, base, portanto para a 
definição do perfil de intervenção profissional, se inserem e em que escala se encontram como 
parte do processo formativo. Nesse sentido a presente pesquisa se propõe a desvelar o 
fenômeno da relação questão étnico racial e processos acadêmico formativo a partir do estudo 
de documentos balizadores do processo de formação profissional, especialmente o projeto 
político pedagógico dos cursos de serviços social da UERN e UFRN. Tem como Objetivo Geral 
Estudar a presença dos temas relacionados as questões étnicos raciais no processo de 
formação acadêmicoprofissional em serviço social nos Cursos de Serviço Social das 
Universidades Públicas do Rio Grande do Norte, ao nível de graduação e pós-graduação, a 
partir de seus projetos políticos de cursos. Sendo seus objetivos específicos: 1. Mapear e anos 
documentos que norteiam os processos formativos acadêmicos-profissionais e normativos das 
universidades públicas do RN;2. Mapear os documentos que norteiam os processos formativos 
acadêmicos-profissionais e normativos dos cursos de serviço social, graduação e pós-
graduação stricto sensu, das universidades públicas do RN; 3. Identificar e analisar nos 
documentos selecionados a presença, recorrência e escala de importância da inserção da 
temática étnico racial e suas múltiplas possiblidades (ou não) de 
operacionalização/materialização. Em termos teóricos fundamenta-se em autores como DA 
MATTA (1997); FERNANDES (2007); HALL (2003) MARTIR (1991) MUNANGA (2004,2010,2014) 
SEN (1993,2002,2007) Em termos metodológicos realizar-se-á por meio de pesquisa 
documental, sendo no entanto, necessário a realização de revisão de literatura para nortear 
teoricamente a análise dos documentos selecionados.. Utilizar-se-á a análise de conteúdo 
fundamentado em BARDIN (2011) como método de tratamento do material 
coletado/produzindo. 
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Projeto: Empreendedorismo Social: Um Instrumento Inovador de Impacto Social Na Economia 
Contemporânea 
 
Coordenador(a): João Batista de Freitas 
 
ID do Projeto: 1645 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo realizar uma discussão teórica 
sobre o empreendedorismo social, tendo como ênfase seu impacto social na sociedade 
contemporânea. Sabe-se que, o empreendedorismo social está relacionado a algo que produz 
impacto no desenvolvimento econômico e social, principalmente por oportunizar meios na 
busca de soluções de problemas sociais, ao mesmo tempo que possibilita a geração de renda e 
qualidade de vida à população excluída do mercado tradicional; nesse contexto, tem-se como 
problemática de pesquisa a seguinte indagação, “como está a disponibilidade de literatura 
nacional sobre o empreendedorismo social, considerando os novos modelos de negócios de 
impactos sociais?”. Portanto, no intuito de atender ao objetivo proposto, será realizado uma 
análise teórica de conceitos e características desde de os elementos que norteiam o campo do 
empreendedorismo clássico até o empreendedorismo social, bem como o impacto social; 
assim, trata-se exclusivamente de uma pesquisa de natureza bibliográfica. Tendo como 
diretrizes de analises os fatores históricos, econômicos e sociais que influenciaram no processo 
de construção do conhecimento acerca do empreendedorismo. Portanto, espera-se que o 
presente estudo possa contribuir e avançar no desenvolvimento científico, em especial, na 
geração de novos negócios de impactos sociais. 
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Projeto: Estágio e A Construção da Identidade Profissional do Turismólogo 
 
Coordenador(a): Jarileide Cipriano da Silva Nasi 
 
ID do Projeto: 1633 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Igor Matheus Nascimento de Souza 
 
Resumo: O presente projeto surge da necessidade de se pensar na improtância do Estágio 
Curricular Supervisionado obrigatório na formação da identidade profissional do turismólogo. 
O estágio obrigatório refere-se ao período de exercício profissional previsto na Matriz 
Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Turismo, baseando-se nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso. O Estágio Supervisionado possibilita o contato direto do estudante de 
graduação com o ambiente de trabalho, desenvolvendo habilidades profissionalizantes ou 
comunitárias, programadas ou projetadas, documentadas em projetos, relatórios, avaliáveis e 
com duração e supervisão de orientadores e coordenadores. O Estágio Supervisionado 
obrigatório propicia, profissionalmente: a) iniciação à prática; b) oportunidade de experiência, 
planejamento e desenvolvimento de atividades relacionadas com a própria formação; c) 
articulação de conhecimentos; d) desenvolvimento de competências e habilidades para o 
mercado de trabalho. O Estágio Supervisionado obrigatório estimula, mediante a práxis 
profissional orientada, a consciência crítica do estudante e o posiciona como agente ativo e 
tranformador no espaço profissional. O Estágio possibilita um feedback contínuo dos 
conteúdos apresentados, mediante integração e diálogo da prática externa e da teoria 
acadêmica. Estágio Supervisionado obrigatório é a atividade de “preparação básica para o 
trabalho” e de aprendizagem profissional, social e cultural oferecida ao estagiário. Situações 
reais de trabalho proporcionadas por empresas públicas ou privadas, sob a responsabilidade e 
orientação da instituição acadêmica de onde provém o estagiário, para o desenvolvimento de 
atividades relacionadas à sua área de formação profissional. O Estágio Supervisionado 
obrigatório faz parte da estrutura do curso e tem por finalidade consolidar os conhecimentos, 
mediante a reflexão crítica sobre práticas e a resignificação do que se aprendeu em sala de 
aula. No caso específico do Curso de Turismo, recomenda-se que ele deva ser iniciado assim 
que o estudante tenha cursados disciplinas básicas da sua formação profissional, a partir do 
qual o estágio passa a ser válido como estágio curricular supervisionado. 
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Projeto: Interações Entre Atividades Antrópicas e Golfinhos No Rio Grande do Norte e 
Pernambuco 
 
Coordenador(a): Flávio José de Lima Silva 
 
ID do Projeto: 1627 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Ao mesmo tempo em que o impacto ambiental negativo do turismo é evidente, a 
atividade é um forte agente sensibilizador das questões ambientais e principal setor da 
economia local. Além disso, para que o turismo aconteça com o menor impacto possível é 
fundamental que a população local e os visitantes, bem como as instituições envolvidas com o 
turismo tenham consciência da importância da conservação dos ecossistemas locais. O projeto 
proposto converge com as políticas públicas do Governo Brasileiro, como monitorar o uso 
público e a exploração econômica dos recursos naturais nas Unidades de Conservação, 
proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental, além de ser 
reconhecido pela sociedade brasileira como referência na conservação da biodiversidade e na 
gestão de unidades de conservação. O objetivo geral do projeto é contribuir para a 
conservação dos golfinhos e envolver as pessoas na conservação da biodiversidade marinha. 
Os objetivos específicos são: Ampliar o conhecimento científico sobre os golfinhos-rotadores 
em Fernando de Noronha; Ampliar o conhecimento científico sobre a relação do turismo 
esportivo com a conservação marinha em Fernando de Noronha; Ampliar o conhecimento 
científico sobre as interações dos golfinhos com seres humanos no Rio Grande do Norte e 
Pernambuco; Ampliar o conhecimento científico sobre a relação do turismo "Sol e Praia" com a 
conservação marinha no Rio Grande do Norte e Pernambuco; Produzir e divulgar 
conhecimento técnico e científico sobre conservação marinha, golfinhos e Fernando de 
Noronha; Promover ações de sensibilização em prol da conservação marinha nas áreas de 
atuação do Projeto Golfinho Rotador; Promover Inclusão Social, Cultural e Esportiva; Atuar nos 
Processos de Gestão Participativa e Definições de Políticas Públicas para a Conservação 
Marinha. Para atingir estes objetivos serão desenvolvidas cinco ações de pesquisa no 
Arquipélago de Fernando de Noronha e área oceânica adjacente (do Atol das Rocas ao 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo) com os rotadores. Também serão realizadas ações 
abordando outros aspectos do turismo marinho em Fernando de Noronha e nas cidades de 
Tamandaré e Ipojuca (Porto de Galinhas), Pernambuco, e nas cidades de Tibau do Sul (Pipa) e 
Areia Branca, Rio Grande do Norte. 
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Projeto: Memória e Tradição Oral Na Interpretação dos Patrimônios Geomorfológicos Na 
Região Central Potiguar. 
 
Coordenador(a): Silvana Praxedes de Paiva Gurgel 
 
ID do Projeto: 1805 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: A Geomorfologia é uma ciência de intercessão entre a geologia e a geografia e estuda 
o relevo terrestre. Etnogeomorfologia surge como uma nova abordagem da geomorfologia 
que tem como um de seus objetivos incluir e compreender o papel do homem como um 
agente cultural ativo e extremamente importante dentro do sistema geomorfológico. A 
memória e tradição oral de uma dada localidade pode revelar sua percepção ambiental, sua 
interpretação dos fenômenos ambientais e consequentemente da pode manifestar suas 
impressões a respeito da evolução da paisagem. O presente projeto de pesquisa visa extrair 
das comunidades do entorno do patrimônio geomorfológico da região Central e Baixa Verde 
do Rio Grande do Norte, a sua interpretação dos patrimônios geomorfológicos desta região, 
como entendem, classificam e manejam o relevo e os processos geomorfológicos inerentes as 
suas realidades. Para tanto, pretende-se utilizar entrevistas, que serão aplicadas para análise 
dos discursos, das histórias pretéritas, da tradição oral, auxiliando no entendimento do manejo 
e interpretação dada por eles a paisagem local. 
 
 

311



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Musical Por Todo Canto Em Estudo A Respeito da Identidade Potiguar 
 
Coordenador(a): Marilene Campos Dias do Rego Barros 
 
ID do Projeto: 1374 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Trata-se de uma pesquisa sobre identidade potiguar a partir do espetáculo artístico 
Musical Por todo canto que contém músicas de cantores norte-riograndenses. Este espetáculo 
será realizado por alunos de canto do instituto de Música Waldemar de Almeida, escola de 
Música da Fundação José Augusto. O objetivo incide em reconhecer e fortalecer a identidade 
potiguar como ferramenta para incremento do turismo local. 
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Projeto: Observatório de Turismo do Rn: Uma Proposta de Implantação No Campus de Natal 
da Uern 
 
Coordenador(a): Sidcley D'Sordi Alves Alegrini da Silva 
 
ID do Projeto: 1508 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Graziela de Almeida 
 
Resumo: O Observatório do Turismo do Rio Grande do Norte – OBSERVATUR/RN será um 
espaço destinado ao fomento do turismo potiguar, fazendo com que o destino turístico RN 
torne-se mais competitivo e consequentemente gere mais oportunidades de desenvolvimento 
para o Estado e para a sua população. Sendo assim, o OBSERVATUR/RN tem como objetivo 
geral: analisar o comportamento do turista potiguar, além de objetivos específicos claros 
como, levantar informações sobre o turismo do RN; compilar dados estatísticos do turismo 
potiguar e analisar as informações obtidas em pesquisa de demanda turística. Com isto, esta 
proposta justifica-se pela necessidade de auxiliar a iniciativa pública e privada na tomada de 
decisões de natureza turística, monitorando-se a atividade no Estado através de uma 
metodologia calcada em pesquisas de campo, com dados primários oriundos de questionários 
aplicados nos principais portões de entrada de turistas no RN, a saber: Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, Rodoviária de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, cujos dados serão tratados 
estatisticamente com vistas à elaboração de documentos estatísticos oficiais que norteiem 
investidores privados e oriente o poder público na elaboração de políticas públicas de fomento 
turístico. A proposta de criação do OBSERVATUR/RN surgiu durante a Reunião do Conselho 
Estadual de Turismo do RN – CONETUR, onde foi realizado um compromisso público para 
realizações das primeiras pesquisas de demanda turística no RN, realizadas em setembro de 
2017 e janeiro de 2018, que contaram com o apoio da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN, da Universidade Potiguar – UnP, da Secretaria de Estado de Turismo – 
SETUR/RN e da Secretaria Municipal de Turismo – SETUR/Natal, financiadas pela Federação do 
Comércio de bens, Serviços e Turismo do Estado do RN – FECOMERCIO/RN, onde nas referidas 
investigações foram aplicados 583 questionários em setembro de 2017 e 841 questionários em 
janeiro de 2018, estabelecendo-se, assim, o perfil do visitante nacional e estrangeiro que visita 
o Estado do RN. É fundamental salientar que os pesquisadores/bolsistas foram selecionados 
junto ao curso de turismo do Campus de Natal da UERN e da UnP. No caso da UERN foram 
selecionados 05 pesquisadores temporários e ainda 02 pesquisadores/bolsistas permanentes, 
também selecionados no mesmo curso, que trabalham continuamente em pesquisas 
intermediárias junto ao grupo proponente/financiador e são contratados pela Secretaria 
Municipal de Turismo de Natal - SETUR/Natal, fornecendo dados sobre a qualidade do produto 
turístico natalense, as motivações turísticas dos seus visitantes, os gastos médios, a origem, 
dentre outros aspectos relevantes ao perfil do turista potiguar. 
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Projeto: Práticas Espaciais e Usos Nos Espaços Públicos das Praças e Equipamentos 
Compreendidos Pelo Corredor Cultural de Mossoró. 
 
Coordenador(a): Michele de Sousa 
 
ID do Projeto: 1733 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: FACEM 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Daniel Matos Oliveira 
 
Resumo: Os espaços são construções humanas mutáveis, mudam de acordo com as condições 
políticas, econômicas, culturais e sociais dos diferentes lugares. Tais mudanças, contudo, são 
delineadas majoritariamente pela elite. Em Mossoró, segunda maior população do estado do 
Rio Grande do Norte, acredita-se, que a mesma lógica está presente na estratégia de 
intervenção e produção do espaço. A dinâmica econômica da cidade, a qual tem por base a 
atividade salineira, petrolífera, agronegócio, além das expressivas atividades comerciais e de 
serviços que polariza na região do oeste potiguar tem propiciado a expansão de sua 
infraestrutura, bem como novos comércios, além de equipamentos de lazer associados à 
promoção da cultura local, como o “Corredor Cultural de Mossoró”. A cultura, aliás, tem sido 
utilizada como elemento relevante nos processos de reestruturação do modelo das cidades 
industriais, onde surgem os projetos de renovação urbana, especialmente das áreas centrais, 
as quais passaram por uma desvalorização imobiliária, reflexo da desconcentração da 
produção industrial em torno do centro da cidade, assim esses espaços renovados se 
configuram como tema atual no estudo das cidades, especialmente em referência às políticas 
de requalificação urbana das áreas centrais, pois delas decorrem mudanças socioespaciais, tais 
como, valorização do solo urbano, segregação socioespacial, dentre outros. No entanto, não 
somente cidades que sofreram o processo de desconcentração industrial, como as urbes de 
grande porte, vêm aderindo a estas intervenções urbanas, mas também cidades de médio 
porte e interioranas, no intuito de recuperar social e economicamente os núcleos centrais, 
além de dar ênfase nestes espaços ao “consumo” da cultura e do turismo. Este trabalho se 
constitui em estudo exploratório e descritivo, tendo como objetivo identificar e caracterizar as 
práticas espaciais desenvolvidas pelos usuários do “Corredor Cultural de Mossoró”, que 
corresponde ao conjunto de praças e equipamentos culturais, em um trecho da área central da 
avenida Rio Branco, no centro da cidade. 
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Projeto: Resgate das Memórias Potiguares: História do Bairro Potengi, Natal/rn 
 
Coordenador(a): Jarileide Cipriano da Silva Nasi 
 
ID do Projeto: 1630 
Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade Acadêmica: C.A. NATAL 
Departamento: Departamento de Turismo 
Campus: Natal 
Programa: PIBIC-EM - Edital: 004/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luana Kainara da Silva Gomes 
✓ Camile Vitória Cavalcante Silva 
✓ Ana Gabriely Pereira da Silva 

 
Resumo: O presente projeto resgatará as memórias Potiguares por meio das linguagens da 
arte. Possibilitará a contação da histótia do Bairro Potengi, Natal/RN, por grupos de alunos que 
tomarão ciência da riqueza Patrimonial e Cultural do Bairro Pontengi, Natal/RN, e região 
circunvizinha. Será analisado o conjunto de traços culturais histórico do nosso povo, como por 
exemplo, prédios e/ou monumentos históricos, lendas, fotografias, vídeos/entrevista com os 
primeiros moradores do bairro, reprodução do nosso patrimônio em telas e xilografias. Trará 
para o contexto escolar temática geradora para projetos interdisciplinar. 
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Projeto: As Crenças de Autoeficácia dos Professores de Música de Rede Pública de Mossoró 
Para Atuar Com A Tecnologias Digitais 
 
Coordenador(a): Giann Mendes Ribeiro 
 
ID do Projeto: 1616 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Artes 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Bruno Alisson Alves Hermínio 
 
Resumo: O presente projeto situa-se na temática motivação para ensinar música desenvolvida 
no âmbito do grupo de pesquisa Perspectiva em Educação Musical. O projeto de pesquisa aqui 
proposto tem o objetivo investigar as crenças de autoeficácia dos professores de música para 
atuar com as tecnologias digitais na educação básica. Atualmente o sistema educacional está 
cada vez mais voltado para aprendizagens mediadas por tecnologias digitais. É importante 
enfatizar a necessidade de desenvolver tipos de competências do professor para lidar com 
essa nova realidade. De acordo com autores, aquele que duvida de sua eficácia pessoal poderá 
evitar a engajarse em atividades ou cursos de formação continuada que envolva a utilização de 
novas tecnologias digitais, bem como evitará de utilizá-las em suas atividades. O referencial 
teórico do trabalho será fundamentado na teoria da autoeficácia de Bandura. A autoeficácia se 
refere às crenças de uma pessoa sobre sua capacidade de realizar uma determinada tarefa ou 
ter um bom desempenho em um determinado domínio. A pesquisa constará de duas fases. Na 
primeira fase será realizado um estudo de entrevista para conhecer as crenças de autoeficácia 
dos professores de música para atuar com as tecnologias digitais no contexto da educação 
básica. Como instrumento de coleta de dados serão utilizadas entrevistas semi-estruturadas 
com professores de música da rede púlblica de ensino de Mossoró (RN) sobre suas 
experiências, dificuldades e necessidades para atuar com tecnologias digitais na educação 
básica. A partir da análise de dados da primeira fase será desenvolvido um programa para o 
curso de formação continuada destinadas aos professores de música participantes desta 
pesquisa. Na segunda fase será realizado o curso de formação continuada e novamente um 
estudo de entrevistas para investigar o desenvolvimento das crenças de autoeficácia dos 
professores de música, bem como a avaliação do curso. Os resultados desta pesquisa poderão 
fomentar discussões e reflexões acerca da utilização das tecnologias digitais na formação 
inicial e continuada de professores de música, bem como a inserção de tecnologias nas aulas 
de música da educação básica. 
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Projeto: O Ensino de Música Em Projetos Socioassistenciais Governamentais Na Cidade de 
Mossoró/rn: Política Pública e Ações 
 
Coordenador(a): Andersonn Henrique Simões de Araújo 
 
ID do Projeto: 1605 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Artes 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Abimael do Nascimento Félix 
 
Resumo: Este projeto aborda do ensino de música em ambientes socioassistenciais na política 
pública brasileira. Para isso utilizaremos as atividades musicais desenvolvidas nos projetos na 
cidade de Mossoró/RN como lócus de estudo Objetiva-se discutir os aspectos referentes à 
Educação Musical e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para 
compreender que conexões que existem entre o ensino de música e a macropolítica 
assistencial. Utilizaremos como metodologia o cruzamento entre os documentos oficiais, 
referências nas áreas de Educação Musical, além disso, utilizaremos a coleta de dados através 
de questionários a ser aplicado nos espaços socioassistenciais governamentais que ensinam 
música. Para tratamento de dados, empregaremos a interpretação dos documentos oficiais, 
literatura e interpretação dos dados obtidos no cruzamento de informações. 
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Projeto: A Argumentação Nos Anúncios Publicitários: Desvendando Os Caminhos da Persuasão 
No Gênero. 
 
Coordenador(a): Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá 
 
ID do Projeto: 1563 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lídia Ruama de Araújo Souza 
✓ Lara Marques de Oliveira 

 
Resumo: Nosso projeto de pesquisa representa um desdobramento do nosso projeto PIBIC/ 
2017-2018 intitulado: “O encapsulamento anafórico: uma estratégia referencial importante no 
percurso argumentativo dos textos do gênero artigo de opinião” e tem como escopo analisar o 
fenômeno do processo referencial anafórico no percurso argumentativo do gênero anúncio 
publicitário em sites de compras e serviços disponíveis na internet. No que concerne ao 
embasamento teórico do nosso projeto, conceberemos o anúncio publicitário como um 
gênero textual do domínio discursivo pertencente à constelação dos gêneros promocionais de 
caráter persuasivo, cujo propósito comunicativo é divulgar produtos do âmbito da publicidade, 
prioritariamente, e da propaganda (SOUSA, 2005, p.62-63). Para a investigação do processo 
referencial anafórico, amparamo-nos nos estudos sobre os processos referenciais orientado 
pela proposta teórica da referenciação que se inscreve no âmbito da Linguística Textual. Esta 
proposta da referenciação defende os sujeitos como construtores de versões públicas do 
mundo estabelecidas através de práticas discursivas e sociais, culturalmente situadas 
(MONDADA e DUBOIS, 2003). Segundo as autoras, as categorias e os objetos de discurso, 
através dos quais os sujeitos compreendem o mundo, não são nem preexistentes, nem dados, 
mas são elaborados no curso de suas atividades, transformando-se a partir dos contextos de 
uso. Amparados pelos pressupostos basilares desta proposta teórica os estudos acerca dos 
processos referenciais no âmbito da Linguística Textual (doravante LT) têm assumido posição 
de destaque. Dentre os processos analisados à luz desta perspectiva, um deles interessa- nos 
especialmente. Referimo-nos ao caso do processo referencial anafórico. 
Segundo Cavalcante (2011), uma das características importantes das anáforas é o fato de elas 
serem ancoradas em pistas do cotexto, podendo apontar para trás, ou para frente, ou até para 
as duas direções ao mesmo tempo, sendo assim, anafóricas, segundo a autora, por realizarem 
a continuidade referencial de objetos presentes no universo discursivo. 
A partir dessa breve identificação dos principais conceitos com os quais nos amparamos para 
análise do fenômeno investigado, a seguinte questão norteia nosso olhar sobre o nosso objeto 
de pesquisa: como o processo referencial anafórico contribui para a argumentação dos 
anúncios em sites de compras da internet? 
Na busca por aprofundar a observação e análise deste objeto, defendemos que o 
desenvolvimento deste projeto nos possibilitará estabelecer relações mais aprofundadas e 
reveladoras acerca de como as anáforas contribuem para a construção do percurso 
argumentativo dos anúncios. Acreditamos, também, que os resultados advindos deste 
trabalho são essenciais para uma melhor elucidação das teias de sentidos que se estabelecem 
em gêneros promocionais como os anúncios, aspectos que na nossa concepção revelam o 
quão pode ser vantajoso a inter-relação entre fenômenos inerentes à Linguística Textual e à 
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análise de gêneros no contexto epistemológico que envolve a Linguística no cenário pós-
moderno. 
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Projeto: A Cidade Como Recurso Multimodal: Análise Geossemiótica e Narrativas Digitais dos 
Espaços Públicos de Mossoró/rn (2ª Etapa) 
 
Coordenador(a): Moises Batista da Silva 
 
ID do Projeto: 1557 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Josielle Raquel Dantas da Silva 
 
Resumo: O constante avanço das novas tecnologias tem provocado profundas mudanças nas 
práticas sociais. As novas formas de comunicação se dão por meio de múltiplas linguagens, 
utilizando não só elementos verbais como também não-verbais que produzem sentidos 
diversos, levando em consideração também uma multiplicidade de cultura nos espaços onde 
os sujeitos estão inseridos (GRUPO NOVA LONDRES, 1996, 2000). Daí, surgem as seguintes 
questões: como os espaços públicos da cidade de Mossoró-RN, vistos como textos 
multimodais, produzem significados e contam a sua história e de seus cidadãos? De que forma 
os cidadãos de Mossoró produzem e compreendem os textos multimodais presentes nos 
espaços públicos dessa cidade? Que tipos de gêneros multimodais são produzidos nesses 
espaços? Que narrativas são contadas desses espaços multimodais pelos cidadãos? Como 
podemos trabalhar as novas tecnologias e as narrativas digitais desses espaços como textos 
multimodais, para impactar, engajar e empoderar os cidadãos? Essa pesquisa tem como 
objetivo geral analisar os textos multimodais produzidos nos espaços públicos na cidade de 
Mossoró/RN. Os seus objetivos específicos são: a) identificar e classificar os gêneros 
multimodais presentes nesses espaços urbanos; b) descrever os textos multimodais a partir da 
sua relação com outras modalidades de construção de sentido; c) investigar as narrativas que 
são contadas desses espaços multimodais pelos cidadãos e d) produzir narrativas digitais 
multimodais sobre os espaços públicos da cidade de Mossoró-RN. O referencial teórico-
metodológico é composto, basicamente, pelos estudos da multimodalidade (JEWITT; 
BEZEMER; O'HALLORAN, 2016), Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), 
Geossemiótica (SCOLLON E SCOLLON, 2003), Pedagogia dos Multiletramentos (GRUPO NOVA 
LONDRES, 1996, 2000; COPE e KALANTZIS, 2015) e Digital Storytelling 
PIBIC 2018/2019 - EDITAL N° 002/2017-PROPEG/UERN. Formulário para elaboração do projeto. 
Página 2 de 5 
(LAMBERT, 2013). Esse tipo de pesquisa justifica-se, portanto, pelas suas possíveis aplicações e 
impactos. Ela pode não só proporcionar uma descrição e uma análise como também propor 
novas habilidades de construção de sentidos, possibilitando aos cidadãos tornarem leitores 
eficientes e empoderados para perceberem e darem sentido aos textos multimodais com os 
quais interagem não só em ambientes privados, mas também em lugares públicos. 
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Projeto: A Complexidade Visual dos Textos Verbo-imagéticos dos Enem 2016-2018 Relativos À 
Área Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias 
 
Coordenador(a): João Bosco Figueiredo Gomes 
 
ID do Projeto: 1497 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Bruna Danyellen de Macedo Ferreira 
✓ Fabiana da Silva Costa 

 
Resumo: No contexto atual, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se configura como 
uma das principais formas de acesso ao ensino superior público, seja nas universidades 
federais, estaduais e regionais. O exame avalia as competências leitora e de escrita dos/as 
estudantes, suas habilidades de interpretar textos e de refletir criticamente sobre os usos da 
língua e de outras linguagens, sobretudo pela presença marcante de recursos multimodais que 
moldam as múltiplas interações sociais. Sendo assim, as escolas de ensino médio precisam 
trabalhar a proficiência leitora e de escrita de sua clientela que irá se submeter ao exame ao 
longo e/ou final do ensino médio. Este projeto tem como objetivo analisar a complexidade 
visual dos textos verbo imagéticos utilizados nas questões de LCT do ENEM. Para tanto, utiliza 
a Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e van Leeuwen (2006), juntamente com a teoria 
de base proposta por esses autores que derivam da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de 
Halliday (1985; 1994), associando aos estudos de XXXXXX; Mendes (2017) que discutem a 
complexidade visual como parte da complexidade textual presente no ENEM. Assim, esta 
pesquisa centrar-se-á no reconhecimento da necessidade de formar indivíduos letrados 
visualmente capazes de reconstruir os sentidos expressos pela imagem (associada ou não ao 
verbo), observando-lhe atenciosamente e criticamente a forma e o conteúdo, construindo-lhe 
a significação e atingindo o propósito delineado pelas questões do referido exame. Com base 
nos resultados, esperase prover o ensino médio de instrumentos de avaliação da proficiência 
da compreensão leitora para o acesso dos alunos ao ensino superior. Trata-se, portanto, de 
uma proposta que pretende inovar ao trazer o estudo dos elementos visuais para a discussão, 
avaliando como a configuração desses recursos nas provas do período de 2016 a 2018 pode 
contribuir para propostas mais eficazes de ensino da leitura nas escolas. 
 
 

322



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: A Construção da Imagem da Mulher Em Exercício Político No Discurso Midiático: À Luz 
da Teoria Semiolinguística do Discurso (segunda Edição) 
 
Coordenador(a): Veronica Palmira Salme de Aragão 
 
ID do Projeto: 1412 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Camila Kayssa Targino Dutra 
 
Resumo: Tendo em vista as conquistas, mas também muitos retrocessos, no que diz respeito 
às relações de igualdade entre homens e mulheres, a presente pesquisa visa à investigação dos 
discursos sobre mulheres que ocupam cargos políticos (de poder) na sociedade. A partir da 
análise dos sujeitos dos discursos, presentes nos enunciados e enunciações, acredita-se que 
seja possível identificar as imagens construídas dessas mulheres com base na análise da 
credibilidade e legitimidade de textos político-midiáticos. Será observado o modo com que os 
discursos midiáticos transmitem as ideias do sujeito enunciador, e como esse constrói a 
imagem de mulheres do cenário político. Com base nos conceitos concernentes à identidade, é 
possível identificar a credibilidade e a legitimidade dos discursos na construção e veiculação 
dessas identidades, cf. Charaudeau (2015). A fundamentação teórica que orienta a pesquisa 
baseia-se nos pressupostos da Teoria Semiolinguística do discurso, de Patrick Charaudeau. O 
conceito-chave dessa teoria postula a fala do sujeito que enuncia no conceito de contrato 
comunicativo, segundo o qual todo o falante ao se pronunciar parte de um projeto 
comunicativo voltado para um sujeito destinatário. O autor ainda propõe a análise do discurso 
político, tendo em vista a reflexão e a crítica dos discursos políticos nas mídias de informação, 
cf. Charaudeau (2008). Com isso, a pesquisa pretende contribuir para a leitura crítica de textos 
político-midiáticos, utilizando, ainda, o Feminismo como pressuposto teórico que visa à 
“democracia radical voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram 
armadas sistematicamente pelo patriarcado. Nesse processo de subjugação, incluímos todos 
os seres cujos corpos são medidos por seu valor de uso”, cf. Tiburi (2018, p. 12). Nesse sentido, 
a presente pesquisa, com base na Análise Semiolinguística do discurso, tem o papel de elucidar 
os discursos que impetrados de preconceitos e estereótipos tentem reduzir essas mulheres 
com base na ideologia de gênero que é uma construção social, comumente confundida com 
sexo que é uma categoria biológica. 
 
 

323



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: A Criminalização de Lula Como Acontecimento Discursivo: da Heterogeneidade e da 
Contradição No Discurso 
 
Coordenador(a): Edgley Freire Tavares 
 
ID do Projeto: 1778 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ João Paulo Rocha Silva 
 
Resumo: A presente pesquisa de iniciação científica insere-se na atualidade da prática de 
análise do discurso francesa orientada teórica e metodologicamente nas propostas de Michel 
Pêcheux e Michel Foucault, perspectiva de pesquisa assumida por diversos grupos de estudos 
no Brasil. Delimitamos nosso objeto de estudo circunscrevendo a pesquisa na análise do 
processo de criminalização do ex-presidente Lula, tomado como acontecimento discursivo, na 
heterogeneidade enunciativa e na contradição constitutivas do discurso. Para tanto, 
empreendermos um percurso investigativo visando uma descrição e interpretação do 
acontecimento interrogando-o em sua formação e continuidade, apreendendo-o na correlação 
dos enunciados em seus jogos de memória e efeitos de sentido, sem perder de vista as 
relações de saber, poder e subjetividade que o possibilitaram, nas tramas da história e no 
funcionamento das materialidades discursivas 
 
 

324



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: A Desesperança Em Matadouro 5, de Kurt Vonnegut 
 
Coordenador(a): Charles Albuquerque Ponte 
 
ID do Projeto: 1360 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Alessandra Vitoria Fernandes da Silva 
 
Resumo: As modificações das formas narrativas nos últimos sessenta anos suscitaram 
discussões teóricas variadas acerca da natureza dessas artes, como se estruturam e se suas 
relações com o capitalismo são de conformidade ou enfrentamento. Para estas últimas, um 
elemento a ser explorado é a maneira que certo sentimento de desesperança imbui as obras 
pós-modernas estadunidenses desde sua primeira geração, culminando em um impasse onde 
a tentativa de mudança simultaneamente divide espaço com a desistência completa. Assim, o 
objetivo dessa pesquisa é o de investigar como a desesperança é estruturada em Matadouro 5 
(2005), publicado por Kurt Vonnegut em 1969, e sua relação com a sociedade em que foi 
produzida. Na obra em questão, essa dialética interna torna-se uma de suas características 
mais marcantes, colorida pelo humor que desqualifica qualquer tentativa de levar a temática a 
um único matiz. Para isso, será conduzido um estudo de natureza bibliográfica, com enfoque 
qualitativo e interpretativista, com toques dialéticos, a partir do exame de elementos 
temático-estruturais constitutivos do corpus. Esses aspectos abrangerão elementos 
conteudísticos da obra estudada, em especial a motivação da personagem principal, Billy 
Pilgrim, e a concepção de tempo na narrativa, em especial em sua circularidade e falta de 
abertura à mudança. Em termos de fundamentação teórica, tomaremos três vertentes 
principais e complementares: primeiramente, as considerações sobre a arte produzida no 
chamado pós-modernismo e sua relação com os estilos do passado, especialmente Santos 
(1986), Jameson (2006) e Hutcheon (1991); segundo, haverá a necessidade de discussão 
acerca de personagens, tanto de forma geral, seguindo Candido (1998), quanto 
especificamente de sua motivação, incluindo aqui o conceito de ahorecia, a rejeição de 
determinações teorizada por Noica (2011); por fim, quanto ao tempo, nos ateremos ao 
conceito de esquizofrenia pós-moderna, de Fredric Jameson (2003). Esperamos com esta 
pesquisa uma contribuição dupla: globalmente, à área de estudos de teoria literária 
contemporânea, amplificar o debate sobre a literatura da década de 1960; localmente, aos 
alunos da graduação, a ampliação de seu instrumental crítico para incorporar ferramentas de 
análise e interpretação literária, possivelmente preparando-os para trabalhos posteriores na 
pós-graduação stricto sensu. 
 
 

325



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: A Escrita e A Formação Docente Inicial: Contribuições da Iniciação À Pesquisa Para A 
Produção Textual de Alunos de Letras – Parte II 
 
Coordenador(a): Hubeonia Morais de Alencar 
 
ID do Projeto: 1585 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mércia Suyane Vieira Mendonça 
✓ Áquila Gomes de Souza Fernandes 

 
Resumo: A pesquisa se propõe a analisar a experiência com a escrita vivenciada por docentes 
em formação inicial no curso de Letras Língua Portuguesa e respectivas literaturas - UERN, 
comparando-se a constituição da escrita produzida por grupos de alunos compostos entre os 
que tiveram e aqueles que não tiveram formação complementar em projetos e grupos de 
pesquisa. A prática docente nesse curso tem demonstrado que a apropriação da escrita 
acadêmica ocorre de forma mais consistente entre os componentes do grupo que desenvolveu 
projetos de iniciação científica ao longo de sua formação, os quais revelam maior familiaridade 
com os gêneros discursivos de circulação acadêmica, especialmente, com a produção daqueles 
mais comumente empregados na divulgação do conhecimento científico. Além disso, esse 
grupo tende a apresentar maior domínio em relação à autoria, apresentando maior habilidade 
em lidar com as diversas vozes no texto, inclusive, a do próprio autor. Espera-se que a pesquisa 
ora proposta apresente resultados que possam contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho 
com a escrita no curso de Letras, para o desenvolvimento da própria escrita desses alunos, 
professores de produção textual em formação inicial, e, dessa forma, para as posturas 
metodológicas a serem assumidas na sua prática em sala de aula, tanto na disciplina Prática de 
Ensino quanto no futuro exercício docente, além do estímulo à participação discente em 
projetos de iniciação científica. 
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Projeto: A Invenção Professor: das Experiências Curriculares No Espaço-tempo de Programas e 
Projetos Formativos 
 
Coordenador(a): Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé 
 
ID do Projeto: 1731 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. PATU 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Patu 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Douglas de Oliveira Guedes 
✓ Maria Clara Fernandes de Andrade 
✓ Síria Dantas de Moura 
✓ Felícia Pinheiro Gomes 

 
Resumo: Este projeto tem por objeto de análise a temática dos estudos sobre a formação do 
licenciando, a qual faz duplo com o currículo. Com destaque para programas de monitoria e de 
iniciação à docência, assim como projeto de ensino desenvolvidos pelos alunos do 
Departamento de Letras do Campus Avançado de Patu, Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte - CAP/UERN; a proposta é uma investigação da experiência no ensino relacionada a 
programas e projetos formativos como espaços-tempo curriculares em que o licenciando vai 
se constituindo como professor. Investigar essas produções em múltiplos contextos passa pela 
lógica de que os programas e projetos compõem linhas de uma maquinaria pela qual o 
currículo tem inscrito o professor a partir das relações, quer seja com o ensino superior e/ou 
com a educação básica. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa consiste em traduzir relações 
que materializam práticas, subjetivam e produzem o professor. A partida é interrogar as 
formas e processos que estas relações vêm sendo produzidos dentro e fora de uma matriz 
curricular aferrolhada à disciplinarização, o que vem sendo feita pelas teorizações pós-críticas. 
Estas têm dado centralidade a linguagem como um sistema de significação e, portanto, 
ampliado as possibilidades de investigação no PIBIC 2018/2019 - EDITAL N° 002/2017-
PROPEG/UERN. Formulário para elaboração do projeto. 
Página 2 de 11 âmbito de práticas discursivas. Além disso, tais teorias, a exemplo do pós-
estruturalismo e pós-colonialismo têm permitido a defesa da indissociabilidade formação e 
currículo por significar formação no devir-espaço do tempo e no devir-tempo do espaço 
(DERRIDA, 1991) em que ser é sempre sendo. Dito isto, este projeto considera a linguagem 
como “lastro” de significações, que escapam ao currículo prescritivo, pelo deslizamento-
deslocamento das experiências de matriz curricular para programas e projetos de práticas 
formativos complementares. 
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Projeto: A Novela Hispano-americana Contemporânea e Suas Características: Identificação 
E/ou Análise de Elementos do Realismo Mágico Presentes Em Trechos das Obras Literárias La 
Casa de Los Espíritus e Los Cuentos de Eva Luna da Escritora Isabel Allende. 
 
Coordenador(a): Iara Maria Carneiro de Freitas 
 
ID do Projeto: 1483 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jaqueline Alves de Souza 
 
Resumo: O Realismo Mágico, embora tenha iniciado no início do século XX, se desenvolveu 
fortemente nas décadas de 60 e 70, como produto de duas visões que conviviam na América 
hispânica e também no Brasil: a cultura da tecnologia e a cultura da superstição. Essa teoria 
literária surgiu também como forma de reagir, através das palavras, contra as ditaduras da 
região. Ele pode ser definido como a preocupação estilística e o interesse de mostrar o irreal 
ou estranho como algo cotidiano e comum. Não é uma expressão literária mágica: sua 
finalidade não é a de suscitar emoções, mas sim de melhor expressá-las e é, sobretudo, uma 
atitude frente a realidade, segundo Chiampi (2008:43). A escritora chilena Isabel Allende é 
conhecida por suas contagiantes histórias, permeadas de traços esotéricos e lúdicos, tornando 
visíveis os mistérios que oculta em suas narrativas, tornando-a uma célebre representante 
deste gênero literário. Assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar e/ou analisar 
elementos do realismo mágico, especificamente em trechos de duas obras literárias: La Casa 
de los Espíritus e Los Cuentos de Eva Luna, ambas escritas por Isabel Allende. O 
desenvolvimento deste trabalho se baseia, primeiramente, no estudo e aprofundamento da 
vida e obra da autora em questão. Em seguida, buscamos a compreensão da teoria que rege o 
Realismo Mágico e o caracteriza. Concluímos, com a busca nas próprias obras de trechos que 
revelem a presença exemplificada do Realismo Mágico. Como referencial teórico deste 
trabalho tomamos por base teóricos como Antonio Cândido (2007), Beth Brait (2004), Célia 
Correas Zapata (1998), Irlemar Chiampi (2008), Tzevetan Todorov(2007). 
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Projeto: A Potência Oralizante da Multidão: A Cidade Como Lócus Em Eles Eram Muitos 
Cavalos 
 
Coordenador(a): Vanessa Bastos Lima 
 
ID do Projeto: 1669 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Taiza Barros Leite 
 
Resumo: Na atualidade, podemos encontrar diversas análises de narrativas literárias 
contemporâneas brasileiras que possuem como seu lócus a cidade. Na maioria destas análises, 
podemos perceber uma constante: o foco das leituras está voltado para a violência como 
chave da explicação de toda a obra. Desta forma, acaba-se por realizar análises e estudos, de 
forma a perder a perspectiva do caráter múltiplo do espaço urbano e de seus atores, para 
realizar um estudo muitas vezes de caráter homogeneizante e por vezes estigmatizante. 
Buscar-se-á então, analisar e comparar obras literárias que apresentam como lócus o espaço 
periférico urbano, nas quais podemos através do aparente silêncio e anonimato de alguns dos 
personagens secundários e invisibilizados, assinalar a potência oralizante da multidão que 
povoa este tipo de narrativa, tendo como eixo paradigmático a obra Eles eram muitos cavalos 
do escritor Luiz Ruffato, e como embasamento teórico o conceito de literatura de multidão 
cunhado por Luciano Barbosa Justino (2012), a partir das considerações dos teóricos Antonio 
Negri (2003) e Paulo Virno (2013) sobre a ideia de multidão. 
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Projeto: A Redação do Enem Nas Dimensões Estrutural, Enunciativa e Pragmática: Uma 
Proposta de Intervenção Com Base No Modelo de Sequência Didática 
 
Coordenador(a): Rosângela Alves dos Santos Bernardino 
 
ID do Projeto: 1644 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Monaliza Correia Bento 
✓ Francisco Diego Sousa 
✓ Maria Aparecida Porto Bessa 

 
Resumo: Este projeto de pesquisa apresenta-se como uma segunda edição ou etapa do 
projeto anterior (PIBIC 2017/2018 - EDITAL N° 003/2016-DPI/PROPEG/UERN), o qual teve 
como foco o estudo das estratégias textuais/discursivas sinalizadoras do gerenciamento e da 
hierarquização de vozes, das posturas enunciativas, da construção e defesa de um ponto de 
vista do autor em redações do ENEM produzidas no ano de 2016, sobre a temática “Caminhos 
para combater a intolerância religiosa no Brasil”. Conforme foi traçado nas metas do referido 
projeto, o desdobramento esperado era o de que pudéssemos, com base nos resultados 
obtidos e após a instrumentalização teórico-metodológica dos bolsistas, delinear o esboço de 
uma proposta didática que visasse ao desenvolvimento das competências II e III relativas à 
Matriz de Referência do ENEM, com vistas à aplicação em escola pública de ensino médio de 
nossa região. Sendo assim, esta segunda edição pretende desenvolver e executar uma 
proposta de intervenção em salas de aula de língua portuguesa do ensino médio, com o 
objetivo de conduzir de forma sistematizada o estudo do gênero “redação do ENEM” a partir 
de diferentes planos ou níveis da análise textual/discursiva, especificamente o nível da 
“estrutura composicional (sequências e planos de texto)”, o da “enunciação (responsabilidade 
enunciativa e coesão polifônica)” e o nível dos “atos de discurso (ilocucionários) e orientação 
argumentativa” (ADAM, 2011, p. 61). A proposta de intervenção adota como base teórica 
principal a Análise Textual dos Discursos (ATD), tal como propõe Adam (2015, 2011, 2010), 
mas também recorre aos conceitos e postulados do campo da Análise de Discurso (AD) 
praticada por Maingueneau (2015, 2013), a abordagens enunciativas acerca do ponto de vista 
e da responsabilidade enunciativa, por meio dos estudos de Rabatel (2016, 2015, 2013, 2010a, 
2010b, 2009), de Guentchéva (1994), entre outros, bem como à teoria bakhtiniana de gêneros 
do discurso, além de considerar as discussões recentes na área do ensino de língua portuguesa 
e o que preconizam os documentos oficiais de ensino. Em termos metodológicos, o estudo 
visado neste projeto apresenta o caráter de uma pesquisa-ação (TRIPP, 2005), devido sua 
finalidade interventiva, e, para a execução em sala de aula, apoia-se no modelo de sequências 
didáticas proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Assim delineado, o projeto almeja 
como contribuição mais imediata colaborar para sanar as dificuldades dos estudantes do 
ensino médio quanto ao domínio do gênero em questão, principalmente no desempenho em 
relação às competências II e III definidas pela Matriz de Referência do ENEM, já que, entre 
outros aspectos, é onde mais se revela a fragilidade do candidato, por não saber proceder 
eficientemente na gestão das vozes, na construção do ponto de vista autoral, na seleção, 
organização, relação e interpretação de pontos de vista advindos das várias áreas do 
conhecimento. E, como alcance mais amplo, pretende-se contribuir para a área dos estudos 

330



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

linguísticos do texto, em particular para o fortalecimento das pesquisas no âmbito da ATD e do 
grupo de pesquisa do qual fazemos parte. 
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Projeto: A Violência Contra Mulheres Em Testemunhos da Comissão Nacional da Verdade: 
Memória, Poder e Resistência Em Período de Ditadura Militar Brasileira 
 
Coordenador(a): Lucia Helena Medeiros da Cunha Tavares 
 
ID do Projeto: 1750 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Mhainara Giênzia Nunes Lopes Fernandes 
 
Resumo: Este projeto está vinculado à linha de pesquisa “Memória, Discurso e Interpretação”, 
do Grupo de Estudos do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
GEDUERN, e está inserido no campo da Análise do Discurso de tradição Francesa, com foco nas 
contribuições de Michel Foucault para esse campo de estudo. O trabalho, que dialoga com os 
estudos culturais e com a História traz as seguintes questões de pesquisa: “Como se 
materializam, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, os discursos sobre a violência 
contra a mulher? De que forma se apresentam os testemunhos de mulheres e de seus 
parentes sobre a violência sofrida em época de Ditadura Militar Brasileira? Quais o 
movimentos da memória e os mecanismos de poder que permeiam os discursos sobre a 
violência contra a mulher na CNV?” Para melhor traçar o percurso da investigação pretendida, 
com este trabalho, se objetiva analisar os discursos da Comissão Nacional da Verdade sobre a 
violência contra a mulher na Ditadura Militar Brasileira. Procura-se ainda interpretar os 
discursos materializados em testemunhos de mulheres violentadas e de seus familiares e 
descrever os vestígios de memória e os mecanismos de poder que permeiam esses 
testemunhos. Para historicizar os acontecimentos que estão relacionados a essa temática, 
trabalha-se com o arquivo que se constitui, em sua materialidade, de testemunhos que 
compõem o Relatório da Comissão Nacional da verdade e de informações contidas nos demais 
documentos do site oficial do Relatório final da CNV. Espera-se que, entre os resultados 
obtidos, reconheçam-se os abusos da Ditadura e que este trabalho possa contribuir, por meio 
da afirmação de uma verdade histórica e da memória atualizada, para a valorização da 
Democracia. 
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Projeto: Análise da Abordagem do Professor de Ensino de Língua Inglesa das Escolas Públicas 
de Ensino Fundamental de Mossoró-rn 
 
Coordenador(a): Wanderley da Silva 
 
ID do Projeto: 1561 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Gilvan Xavier de Menezes Filho 
✓ Bruno Câmara Araújo 

 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar a abordagem de ensino do 
professor de língua inglesa nas escolas públicas de ensino fundamental de Mossoró-RN, se a 
abordagem do professor segue ou é adequada à abordagem do livro didático adotado na 
escola e se é uma abordagem que segue os parâmetros atuais de ensino de línguas ou se é 
uma abordagem ultrapassada e inadequada para a realidade social discursiva escolar do aluno. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo do tipo descritivo interpretativista em uma 
abordagem quali-quantitativa, que se insere no paradigma teórico da Linguística aplicada de 
natureza processual, cujo foco se coloca em um ensino comunicativo discursivo de ensino de 
línguas, tendo o aluno como usuário desse processo. Como referencial teórico se utilizam 
autores reconhecidos na área investigada, como Brown (2007), Richards & Rodgers (2014), 
Sánchez (2000), Almeida Filho (1999, 2005) Harmer (2007), Moita Lopes (1986), entre outros. 
Centraliza-se, portanto, na análise da abordagem metodológica do professor de ensino de 
língua inglesa na cidade de Mossoró-RN com os objetivos de verificar não apenas a abordagem 
do professor, como também avaliar a sua adequação à realidade social do aluno do ensino 
fundamental. Como ferramentas de pesquisa, para a coleta de dados, serão utilizados o 
processo de observação direta das aulas e questionários quali-quantitativos aplicados aos 
alunos e professor(es) do campo de pesquisa e análise bibliográfica de livros teóricos na área 
de metodologia de ensino de línguas estrangeira. 
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Projeto: Análise de Propostas de Atividades de Escrita Em Materiais Impressos de Um Curso de 
Letras Espanhol da Universidade Aberta do Brasil (uab) 
 
Coordenador(a): Tatiana Lourenço de Carvalho 
 
ID do Projeto: 1775 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Leila Leite Santana 
✓ Lúcia Karolayne Valéria da Costa 

 
Resumo: O trabalho pretende analisar as propostas de atividades de escrita dos materiais 
didáticos impressos de um curso de licenciatura em Letras Espanhol da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), mais especificamente na Educação à Distancia (EaD) do Instituto Federal do 
Estado do Rio Grande do Norte (IFRN). A investigação está fundamentada teoricamente em 
Aretio (2007), Baptista (2013), Rozgiene, Medvedeva e Straková (2008), Marcuschi (2005), 
Ticks (2005), entre outros. Pretendemos, com a análise dos dados, identificar mais 
especificamente se as propostas de atividades de escrita dos materiais analisados possibilitam 
o trabalho com os gêneros digitais (GD) disponibilizados no próprio Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) do curso, se essas atividades estimulam a interação dos sujeitos do 
processo de ensino e aprendizagem por meio de tais gêneros e se suas propostas consideram 
as estruturas específicas dos GD e seus propósitos comunicativos em situação de interação 
autêntica. Por último, a partir da análise dos dados observados, proporemos orientações 
didático-metodológicas para a elaboração de atividades de escrita em espanhol para os 
materiais impressos da EaD considerando as especificidades dos GD com foco na atualização e 
elaboração desses recursos para cursos de línguas, em geral, e espanhol, em particular no 
contexto da EaD. A partir dos resultados alcançados, pretendemos divulgar as conclusões às 
quais chegamos aos coordenadores e professores que atuam no curso de Letras Espanhol da 
EaD do IFRN e também aos demais interessados nas questões referentes ao ensino e novas 
tecnologias sobretudo aos profissionais que atuam em outras universidades a distancia e aos 
interessados da comunidade acadêmica em geral. Por tal propósito, consideramos como certa 
a participação da professora pesquisadora e dos bolsistas em congressos e eventos 
acadêmicos e em publicações de artigos, revistas, periódicos e/ou livros sobre o tema. 
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Projeto: Análise Discursiva do Trabalho Com A Gramática Nos Livros Didáticos de Língua 
Portuguesa 
 
Coordenador(a): Secleide Alves da Silva 
 
ID do Projeto: 1746 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Luana Járdila dos santos Estevão 
 
Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar o trabalho com a gramática em livros didáticos de 
língua portuguesa a luz dos aportes teóricos da Análise do Discurso de linha francesa. Com 
isto, buscamos observar e descrever o engendramento discursivo dos conteúdos e atividades 
propostos nos livros didáticos de português do 6º ano do Ensino Fundamental das escolas 
públicas municipais de Pau dos Ferros/RN, assim como as formações discursivas nas quais se 
inscrevem. Os procedimentos adotados para a realização da pesquisa serão: leitura e 
fichamento do referencial teórico, levantamento dos livros didáticos de português em uso 
dentro do universo de escolas acima citado, análises das materialidades discursivas referentes 
às questões gramaticais de nossa língua nos livros. A análise dos dados se apropriará dos 
mecanismos da análise de discurso francesa, descrevendo e interpretando os discursos 
presentes nas materialidades tomadas como objetos. Para isto, partirá de algumas categorias 
como: discurso, sujeito discursivo, formação discursiva, memória discursiva. Os resultados 
esperados são: compreensão dos movimentos discursivos presentes no trato da gramática nos 
livros analisados; percepção das potencialidades e fragilidades dos materiais abordados com 
relação a abordagem discursiva da língua; publicação dos resultados em anais de eventos, com 
a possibilidade de encaminhar os resultados para revistas. 
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Projeto: Análise do Fonema /s/ Em Posição de Coda No Falar Culto Mossoroense 
 
Coordenador(a): Gilson Chicon Alves 
 
ID do Projeto: 1742 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Carlos Eduardo de Oliveira Pinheiro 
 
Resumo: O Projeto Análise do Fonema /S/ em Posição de Coda no Falar Culto Mossoroense 
surge da necessidade de conhecermos o comportamento desse fonema em posição de coda 
na comunidade de fala mossoroense, tendo em vista que até o presente momento não há 
nenhum projeto nessa área. Coda é uma das posições que um fonema pode ocupar em uma 
sílaba (cf. SELKIRK, 1982). Câmara Júnior (1970) fez um estudo sobre a estrutura da língua 
portuguesa à luz da teoria estruturalista, tendo como base o falar carioca. Em relação à coda 
silábica do português, esse autor postula que apenas 4 consoantes possuem licenciamento 
para ocupar esse lugar e, consequentemente, travar a sílaba: /R/, /L/, /S/ e /N/. Há também 
duas semivogais /j, w/ licenciadas. Essas consoantes aparecem em letra maiúscula para indicar 
que são arquifonemas, ou seja, representam o fonema propriamente dito e seus respectivos 
alofones. Um fonema em posição de coda está mais suscetível a variação porque essa posição 
é fraca em relação às demais. Assim, o fonema /s/ constante em uma palavra como /’kAska/ 
(casca), falada por um paulista, por exemplo, muito provavelmente será realizado como 
/’kAʃka/ por um carioca. Logo, a existência de variação na coda propicia uma linha 
demarcatória de falares/dialetos (cf. SILVA, 2003). É sob esse olhar que pretendemos 
investigar o comportamento do fonema /S/ em posição de coda no falar mossoroense, porque 
ainda não há registros desse tipo de estudos nesta região, os dados conhecidos nos livros de 
fonologia são dados gerais da região Nordeste, que desconsideram o fato de essa região 
imensa possuir vários subdialetos/falares. Este projeto tem como objetivo geral analisar o 
comportamento do fonema /S/ em posição de coda no falar culto mossoroense. Para esta 
análise, vamos nos valer do aporte teórico oferecido pela teoria da sílaba, como idealizada por 
Selkirk (1982; 1984). A metodologia será uma pesquisa de campo que coletará dados de fala 
de cidadãos mossoroenses graduados, que tenham nascido e vivido na cidade de Mossoró por 
toda a sua vida ou que tenham se ausentado da cidade por um tempo inferior a 2 anos. 
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Projeto: Análise Interfonológica dos Róticos Na Aquisição do Espanhol Como Língua 
Estrangeira 
 
Coordenador(a): Jose Rodrigues de Mesquita Neto 
 
ID do Projeto: 1681 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Juliana Silva Oliveira 
✓ Mayza Rosângela de Oliveira Duarte 
✓ Patrícia de Queiroz Cardoso 

 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a emergência da interfonologia rótica 
envolvendo o português brasileiro (PB) e o espanhol como língua estrangeira (ELE) na 
realização de alunos brasileiros futuros professores de espanhol. Partimos da seguinte 
pergunta: de que maneira emerge a interfonologia dos róticos envolvendo o PB e o ELE de 
alunos futuro professores de espanhol? Temos por hipótese básica que os discentes 
apresentam dificuldades na produção dos róticos devido à influência de sua língua materna e 
que a experiência de uso da língua estrangeira influencia diretamente na sua realização. 
Utilizaremos autores como Quilis (2010) e Fernández (2007) que tratam da gramática 
fonológica da língua espanhola, já Cristófaro-Silva (2003) e Masip (2014) lidam exclusivamente 
com a língua portuguesa. Discutimos também autores que trabalham diretamente com a 
interfonologia dos róticos como é o caso de Silva (2007) e Carvalho (2004), bem como Masip 
(2005) e Brisolara e Semino (2014) que fazem um estudo comparativo entre os sistemas 
fônicos do espanhol e do português mostrando a influência de uma língua sobre a outra. Para 
a realização da pesquisa utilizaremos o método quantitativo, com metodologia experimental e 
corte transversal e teremos como corpus de análise a gravação de discentes do curso de 
Letras-Espanhol da UERN, do campus de Pau dos Ferros. Decidimos aprofundar nossos estudos 
no campo da interfonologia devido à ausência de trabalhos nessa temática, sobretudo no 
espanhol. Apesar de analisarmos alunos futuros professores, os resultados da pesquisa podem 
auxiliar alunos de diferentes níveis de proficiência de ELE a entenderem como funciona o 
sistema fônico das vibrantes das línguas analisadas assim como ajudar a se aproximar da 
gramática fonológica da LE estudada. 
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Projeto: Análise Multimodal do Discurso do Texto Jornalístico Televisivo 
 
Coordenador(a): Ivandilson Costa 
 
ID do Projeto: 1641 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Maria Geizi Silva 
 
Resumo: Não podemos deixar de considerar a mídia como essencial para a compreensão da 
vida social contemporânea e o modo como esta se organiza principalmente quanto ao aspecto 
das relações sociais de poder. O presente estudo se propõe a examinar um aspecto do modo 
de estruturação e funcionamento de textos jornalísticos, construídos por um importante 
conglomerado de mídia. Como teoria de dados, nos ancoramos em conceitos operacionais 
vinculados ao processo da multimodalidade discursiva, principalmente a partir dos postulados 
da Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Como referencial teórico de 
base, tomaremos ainda os pressupostos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001 
[1992]; 2003; (WODAK, 2004 [2001]), especialmente quanto às concepções de ideologia, poder 
e hegemonia. A investigação se ampara metodologicamente em uma concepção qualitativa de 
caráter interpretativista e documental. Tomaremos para constituição do corpus exemplares de 
texto jornalístico veiculado na mídia televisiva, considerando, para efeito de delimitação e 
geração de dados, o gênero ‘escalada de telejornal’. Esperamos caracterizar relevantes 
aspectos quanto à natureza estrutural, discursiva e social dos objetos abordados e, com efeito, 
buscaremos trabalhar para a reflexão de como os achados podem contribuir para as práticas 
de leitura e produção de textos no campo do ensino, derivando para a busca da construção de 
um letramento crítico para enfrentamento das produções midiáticas. 
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Projeto: Análise Pragmático das Máximas de Grice No Gênero Charge: Teoria e Prática 
 
Coordenador(a): Pedro Adrião da Silva Júnior 
 
ID do Projeto: 1625 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Monique Nunes Pereira de Menezes Silva 
✓ Rafaela Dalila da costa Pinto 

 
Resumo: A pragmática trata de estabelecer, com precisão, quais fatores determinam 
sistematicamente o modo no qual funcionam nossos intercâmbios comunicativos (ESCANDEL 
VIDAL). Segundo Grice, para que um ato comunicativo tenha êxito, assume-se que os 
participantes atuam, geralmente, sobre uma base social, além de respeitar as regras do 
sistema da língua que utilizam. É, precisamente, a partir dessa concepção, que Grice formula a 
teoria do princípio cooperativo, o qual atua como regulador da conversação. Esta teoria 
repousa nas máximas de quantidade, qualidade, relevância e modo, que implica que os 
enunciados dos falantes devem ser suficientemente informativos, pertinentes, claros e breves. 
Estas máximas se apresentam de maneira diferente dependendo dos participantes da 
interação comunicativa e do contexto da situação. As máximas griceanas se expresam de 
forma imperativa, porém são regulativas. Não são regras constitutivas nem absolutas, como se 
apresentam o sistema gramatical. A presente pesquisa tem como objetivo principal apresentar 
a teoria de Grice, em relação ao Princípio de Cooperação, as máximas de quantidade, 
qualidade, relevância e modo e analisar de que forma as máximas conversacionais são violadas 
no gênero charges do periódico digital espanhol El país. Para nossa fundamentação, 
utilizaremos os pressupostos da teoria griceana (1967;1975,1982); quanto ao gênero, 
apoiamo-nos nas conjecturas de Bakhtin (1997) e Marcuschi (2005). Para os construtos sobre 
competência comunicativa Hymes (1972), Canale & Swain (1980,1983) e Bachman (1997, 
2003). Nossa pesquisa caracteriza-se por de cunho descritiva, de natureza qualitativa-
interpretativa. Utilizaremos como corpus 05 (cinco) charges em língua espanhola, publicados 
no jornal espanhol El País, com a finalidade de analisar/descrever as máximas de quantidade, 
qualidade, modo e relevância supostamente violadas neste gênero discursivo. 
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Projeto: As Marcas de Gênero Em Romances Traduzidos No Brasil Antes e Depois do 
Movimento Feminista Canadense da Década de 1970: Um Estudo Baseado Em Linguística de 
Corpus. (etapa 2 - 2º Ano) 
 
Coordenador(a): Nilson Roberto Barros da Silva 
 
ID do Projeto: 1613 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Hadja Rayanne Soares Barreto 
✓ Dalcimeire Soares de Araújo 

 
Resumo: Esta pesquisa é o recorte de um projeto maior, a ser desenvolvido em três anos, e 
pretende investigar marcas de gênero em romances traduzidos no Brasil antes e depois do 
movimento feminista canadense da década de 1970. Para tanto, realizará um estudo de obras 
traduzidas da língua inglesa para a língua portuguesa no período de 1900 a 2016, valendo-se 
do aparato teórico-metodológico da Linguística de Corpus. O embasamento teórico acerca de 
questões do gênero em tradução se dá especialmente nos trabalhos de Schäffer (2010; 2011), 
Arrojo (1995), Chamberlain (1992) e Levine (1992), entre outros. A coleta e análise dos dados 
terá como suporte a abordagem teórico-metodológica da Linguística de Corpus, que propõe o 
estudo da linguagem por meio da compilação e exploração de corpora eletrônicos. A 
compilação do corpus de estudo incluirá, se necessário, a digitalização, isto é, a conversão de 
textos impressos para o formato eletrônico. A exploração do corpus de estudo será realizada 
com o auxílio da ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2012), desenvolvida 
especialmente para análise lexical. Pretende-se realizar uma investigação cujas características 
se apresentam principalmente como as de um estudo baseado em corpus (corpus based), 
conforme discutido por Tognini-Bonelli (2001). A pesquisa parte da exploração das listas de 
palavras e lista de palavras-chave das obras que compõem o corpus de estudo, para, em 
seguida, explorar linhas de concordância elaboradas com as palavras-chave. Ao final desta 
segunda etapa da pesquisa (etapa 2, segundo ano), pretende-se disponibilizar os subcorpora 3 
e 4, os quais serão analisados, juntamente com os subcorpora 1 e 2, na etapa subsequente 
(etapa 3). Ao final da terceira e última etapa, pretende-se apresentar possíveis marcas de 
gênero em traduções brasileiras, influenciadas pelo movimento feminista canadense da 
década de 1970. 
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Projeto: As Vertentes Teóricas da Argumentação Sob A Ótica das Ciências do Léxico: Uma 
Perspectiva de Organização do Repertório Terminológico da Área. 
 
Coordenador(a): Edmar Peixoto de Lima 
 
ID do Projeto: 1729 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Partimos do entendimento de que aliar os estudos da Argumentação aos aportes 
teóricos e metodológicos da Terminologia e da Terminografia oportuniza o acesso dos 
estudiosos à compreensão do repertório terminológico como fator preponderante na 
aquisição dos conceitos da área de estudos. Nesse sentido, para alicerçar este ponto de vista, 
tomamos como pressuposto o posicionamento defendido em Benveniste (1982, p. 252), para 
quem a ciência “não tem outro meio de estabelecer sua legitimidade senão por especificar seu 
objeto denominando-o”. Deste modo, com a finalidade de realizar a presente investigação, 
apropriamo-nos da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), como teoria de base para 
orientar as discussões que nos permitam observar o comportamento das unidades 
terminológicas (UT) pertencentes às teorias da argumentação. Temos como objetivo investigar 
o repertório terminológico na área de domínio a fim de construir um banco de dados que 
represente as particularidades que envolvem a área da Argumentação. Para isso, apropriamo-
nos dos pressupostos teóricos e metodológicos da Terminologia e da Terminografia. Do ponto 
de vista teórico, recorremos aos requisitos conceituais da TCT, postulados por Cabré (1993, 
1999, 2001), Freixa (2002, 2014) e Kostina (2009) para orientar o nosso olhar sobre a 
caracterização das UT pertencentes às teorias da argumentação e o texto especializado e nos 
reportamos ainda aos fundamentos da Terminografia, requisitados por Barros (2004), Krieger 
e Finatto (2004) para guiar os pontos de vista que norteiam a construção do produto 
terminográfico (banco de dados), delimitado para esta parte da investigação. Do ponto de 
vista metodológico, propomo-nos à construção do corpus da argumentação (CORPARG), e para 
a manipulação do corpus na organização dos dados, na seleção das candidatas às UT e na 
observação dos contextos definitórios da terminologia da área, recorremos ao software 
WordSmith Tools 6.0. Essa ferramenta computacional da Linguística de Corpus exerce a função 
de auxiliar o terminológo no manuseio dos dados do corpus. Do ponto de vista analítico, 
debruçamo-nos sobre as análises e caracterizações das UT pertencentes à área, de acordo com 
os critérios pré-estabelecidos para o reconhecimento do repertório terminológico. Portanto, 
como possíveis resultados, pressupomos que esta pesquisa poderá oportunizar, além da 
organização e sistematização do repertório terminológico, o acesso à construção da identidade 
da área da Argumentação. Acrescentamos ainda que ao final da pesquisa e para facilitar o 
acesso dos graduandos e demais pesquisadores aos resultados desta investigação, 
disponibilizaremos o banco de dados das teorias da argumentação no etermos1, ambiente 
computacional colaborativo Web de acesso livre e gratuito, dedicado à gestão terminológica, 
organizado pelo Grupo de pesquisa em Terminologia – GETERM, da Universidade Federal de 
São Carlos - UFSCar. 
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Projeto: Cidade, Paisagem, Seres Humanos: Uma Leitura Sobre A Poesia de João Cabral de 
Melo Neto Na Obra O Cão Sem Plumas 
 
Coordenador(a): Alexandre Bezerra Alves 
 
ID do Projeto: 1539 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Pablo Diego da Silva Oliveira 
✓ Lucas Vinícius Martins Cunha 

 
Resumo: O projeto aqui descrito tem o intuito de realizar um estudo teórico sobre uma das 
obras do poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999), seguindo uma leitura crítica acerca dos 
elementos líricos centrados nas relações entre a cidade e o homem e que podem ser 
analisados na obra O cão sem plumas, editada originalmente em 1950. Apesar de presente na 
obra do autor pernambucano, tal tema é pouco explorado na fortuna critica dele e igualmente 
servem de introdução à poesia moderna do século XX para o pesquisador iniciante em Letras, 
cujo interesse principal do curso é formar professores para a educação básica. Enfatizando a 
referida produção do autor em questão na esfera da poesia moderna do século XX, tais gênero 
e época literária são considerados importantes de acordo com as diretrizes de documentos 
oficiais da educação brasileira, a exemplo das Orientações curriculares para o ensino médio 
(2008). As múltiplas representações literárias sobre o tema escolhido serão centralizadas nas 
quatro partes que integram O cão sem plumas, publicação que é representativa no quadro da 
poesia brasileira da segunda metade do século XX e cuja presença de João Cabral de Melo 
Neto surge como um dos nomes marcantes na lírica nacional de acordo com diversas opiniões 
da crítica literária brasileira e estrangeira. Quanto ao aporte teórico, a presente proposta 
busca se fundamentar nos moldes discutidos pela crítica literária, tanto brasileira quanto 
estrangeira, que apresenta conceitos sobre a literatura moderna, especialmente na poesia. 
Entre os vários estudiosos utilizados como base teórica para questões acerca de questões mais 
abrangentes acerca da poesia como gênero universal estão os estudos de Hugo Friedrich 
(1979) e Octavio Paz (1993), funcionando ao lado daqueles com estudos mais amplos sobre a 
poesia brasileira moderna, a exemplo de Charles A. Peronne (1996), João Cabral de Melo Neto 
(1997), Alfredo Bosi (1996, 1997) e Frederick G. Williams (2004). Ao lado destas referências 
também participam diversas abordagens sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto através 
de textos já consagrados, como Benedito Nunes (1974) e João Alexandre Barbosa (1998), além 
de outros mais recentes, caso de Rosanne Bezerra de Araújo (2016) e Alexei Bueno (2007), 
todos inserindo a produção poética de João Cabral de Melo Neto como de clara importância 
no quadro da literatura nacional e, portanto, para o pesquisador iniciante sobre o gênero lírico 
no curso de Letras. 
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Projeto: Crenças do Livro Didático Way To English Sobre O Uso de Tecnologias Digitais No 
Ensino-aprendizagem de Língua Inglesa 
 
Coordenador(a): Marcos Nonato de Oliveira 
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Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Cibele Negreiros Maia 
✓ JULIA FERREIRA DE LIMA 

 
Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar as crenças presentes no livro 
didático (LD) Way to English: for brasilian learners, envolvendo a utilização das tecnologias 
digitais no contexto de ensino-aprendizagem de língua inglesa. Neste estudo, exploramos as 
crenças do livro didático de inglês selecionado, através do PNLD 2017-2019, pelas escolas 
públicas de Pau dos Ferros, comparando e discutindo suas atividades didático-pedagógicas. 
Nosso foco de pesquisa é analisar as crenças presentes nas atividades desse livro didático, 
fazendo uma reflexão sobre as implicações das propostas envolvendo a exploração das 
tecnologias digitais e o ensino-aprendizagem. As crenças são um conceito bastante antigo 
explorado por várias ciências, tais como: antropologia, sociologia, psicologia, filosofia etc. São 
formas de pensamento, advindas das nossas experiências e das nossas interpretações sobre a 
realidade circundante. O nosso interesse é, portanto, investigar as crenças do livro didático 
Way to English, voltado para o ensino fundamental, sobre o uso das tecnologias digitais como 
incentivo para o ensino-aprendizagem da língua inglesa. Este estudo se caracteriza como uma 
investigação inserida nos limites da Linguística Aplicada, de natureza descritiva, qualitativa, 
interpretativista e bibliográfica, uma vez que explora as crenças reveladas nesse material 
didático. Toma como referência técnica os elementos constitutivos do método bibliográfico de 
investigação, haja vista selecionar como corpus de pesquisa o livro didático supracitado. 
Portanto, para esta pesquisa, selecionamos três unidades de cada volume da coleção com 
vistas à análise. O referido livro didático Way to English, de autoria de Cláudio Franco e Kátia 
Tavares, pertencente à editora Ática, apresenta oito unidades temáticas. Os resultados 
esperados, neste estudo, são, evidentemente, encontrarmos, nesse livro didático, propostas 
didático-pedagógicas que explorem as tecnologias digitais, e, dessa forma, possam 
potencializar o ensino-aprendizagem de língua inglesa. 
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Projeto: Discursos Sobre A Escrita de Textos Científicos: dos Manuais de Metodologia Científica 
Às Práticas Comunicativas da Internet 
 
Coordenador(a): José Cezinaldo Rocha Bessa 
 
ID do Projeto: 1610 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Fernando Monteiro Oliveira 
✓ Nara Karolina de Oliveira Silva 

 
Resumo: Em sintonia com projeto de pesquisa PIBIC/UERN anterior (XXXX, 20171), no qual 
estudamos discursos sobre a escrita de textos científicos (artigos científicos e monografias) 
que se manifestam em práticas comunicativas (sites e blogs) do universo digital, pretendemos 
investigar, no presente projeto, discursos sobre a escrita de textos científicos expressos em 
manuais de metodologia científica e em vídeos do YouTube destinados a apresentar dicas para 
a produção de uma escrita científica bem-sucedida. Cotejando manuais de metodologia 
científica e vídeos do Youtube com dicas sobre escrita científica, buscamos responder um 
conjunto de questões sobre aspectos como organização macroestrutural, organização retórica, 
estilo e linguagem acadêmico-científica que nos permita compreender como a escrita de 
textos científicos é significada nesses espaços de produção de sentidos e de construção do 
conhecimento. O respaldo teórico advém de textos de pensadores do Círculo de Bakhtin 
(BAKHTIN, 2010a, 2010b, 2010c, 2003; MEDVIÉDEV, 2012; VOLOCHÍNOV, 2013) e de 
comentadores desse Círculo (AMORIM, 2014, 2004; BRAIT, 2010, 2006; FARACO, 2009; 
SOBRAL, 2009; dentre outros), bem como de trabalhos de pesquisadores que discutem acerca 
da escrita científica, sobretudo em perspectiva retórica, enunciativa e/ou discursiva e do 
letramento acadêmico/universitário, a saber: Bazerman (2014), Lea e Street (2014), Navarro 
(2014), Boch (2013), Aragão (2011), Motta-Roth e Hendges (2010), Street (2010), Araújo 
(2006), Swales (1990). Em sua configuração metodológica, a presente proposta de investigação 
se caracteriza como uma pesquisa de natureza interpretativa e assume uma abordagem 
qualitativa. O corpus será constituído de manuais de metodologia científica correntes no 
mercado editorial brasileiro e de vídeos do Youtube recortados de canais como Guia da 
monografia, TCC sem drama e Saber fazer pesquisa, que se destinam a apresentar dicas sobre 
escrita científica. Esta pesquisa pode trazer contribuições para a construção de uma 
compreensão acerca dos posicionamentos discursivos sobre o que significa escrever textos 
científicos que se manifestam em diferentes espaços de produção de sentidos, com ênfase 
para o exame de manuais de metodologia científica, bem como de práticas comunicativas do 
universo digital. Considerando nossa preocupação com a dimensão pedagógica da escrita de 
textos científicos, pretendemos, ademais, contribuir com o ensino do texto acadêmico-
científico, sobretudo aquele voltado para jovens pesquisadores. 
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Projeto: Discursos Sobre Ensino de Língua Materna e Livro Didático de Português Em 
Produções Científicas Brasileiras 
 
Coordenador(a): José Cezinaldo Rocha Bessa 
 
ID do Projeto: 1611 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jakelyne Santos Apolônio 
✓ Mayrla Correia Bento 

 
Resumo: Este projeto de pesquisa se propõe a dar continuidade a um conjunto de trabalhos 
em que temos nos dedicado a desenvolver investigações sobre o ensino de língua materna, 
tendo como foco de atenção tanto o trabalho com o texto em sala de aula como os discursos 
que se produzem, em diferentes esferas comunicativas (escolar, científica, midiática, por 
exemplo) sobre esse ensino. Compreendendo, pois, que podemos ampliar e aprofundar a 
nossa compreensão sobre o ensino de língua materna a partir do olhar daqueles que se 
dedicam, ao longo dos anos, ao estudo do livro didático de português, acompanhando suas 
transformações e evoluções, parece pertinente nos interrogar sobre os discursos que 
pesquisadores, sobretudo do campo dos estudos da linguagem, expressam, quando, por 
exemplo, contextualizam e justificam suas investigações e quando desenvolvem as 
interpretações e conclusões de seus trabalhos sobre o livro didático de português dos níveis 
fundamental e médio. Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo 
investigar discursos sobre ensino de língua materna e livro didático de português em 
produções científicas brasileiras que se dedicam ao estudo desse objeto. Quanto à ancoragem 
teórica, o projeto se fundamenta nas contribuições do denominado Círculo de Bakhtin 
(BAKHTIN, 2003, 2010a, 2010b, 2010c; MEDVIÉDEV, 2012; VOLOCHÍNOV, 2013), em diálogo 
com os trabalhos de comentadores desse Círculo e de pesquisadores que discutem sobre o 
ensino de língua materna e livro didático de português. O tratamento analítico das produções 
científicas corpus da pesquisa, que serão coletadas no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assumirá a perspectiva interpretativa 
de pesquisa e a abordagem qualitativa como direcionamentos metodológicos. Além de 
pretender apresentar um painel, que sirva de referência para pesquisadores dos estudos da 
linguagem e educação, sobre produções científicas brasileiras que discutem o livro didático de 
português e o ensino de língua materna, espera-se, com este projeto, contribuir com as 
discussões sobre o ensino de língua materna, gêneros do discurso e ensino do texto que temos 
desenvolvido em nossas pesquisas na pós-graduação e no grupo de pesquisa do qual fazemos 
parte. 
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Projeto: Entre Linhas e Coxias: Estudos Semióticos Sobre O Teatro Nordestino 
 
Coordenador(a): Michel de Lucena Costa 
 
ID do Projeto: 1782 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Francisca Audeci de Queiroz 
 
Resumo: O teatro nordestino tem demarcado a sua importância no cenário brasileiro, tanto 
pela quantidade quanto pela qualidade dos trabalhos aqui desenvolvidos, não se restringindo 
apenas à fruição artística. Clowns de Shakespeare, SerTão Teatro, Grupo de Teatro Lavoura, Os 
Fodidários e o Grupo Estação de Teatro são exemplos de grupos de nossa região e que já 
possuem uma estrada em nível estadual, regional e nacional, aliando a produção artística com 
o processo de formação e investigação dos vários elos desta cadeia de fazer artístico. Neste 
trabalho, iniciaremos os estudos sobre a história e as formas do teatro, para então partirmos 
para a análise do seguinte texto: O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna (2008). Em um 
terceiro momento, à luz de outras perspectivas teóricas, como a carnavalização (Cf. Bakhtin, 
2010), a Semiótica da Cultura (Cf. Lotman 1978, Machado 2003, 2009) e a Semiótica do Teatro 
(Cf. Kowzan, 2008; Fischer-Lichte, 1999), será realizada uma análise não do texto, apenas, mas 
também das filmagens do espetáculo, buscando entender o lugar do riso, do cômico e da 
carnavalização para além do texto escrito, ou seja, a partir das intersemioses entre as diversas 
linguagens presentes no ato do espetáculo. 
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Projeto: Estudo Longitudinal do Desenvolvimento do Sistema Sonoro do Inglês Por Aprendizes 
Brasileiros: Uma Perspectiva Dinâmica 
 
Coordenador(a): Clerton Luiz Felix Barboza 
 
ID do Projeto: 1418 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ítala Carvalho Lima 
 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a trajetória do desenvolvimento do 
sistema sonoro do inglês como L2, especialmente no que concerne a produção dos segmentos 
vocálicos e consonantais e dos padrões silábicos do inglês. A pesquisa recrutará participantes 
no contexto de cursos de graduação que envolvem a formação de profissionais que precisam 
obter elevado nível de proficiência na língua-alvo. Compreender melhor como esses 
aprendizes desenvolvem o sistema sonoro da L2 ao longo de três anos pode fornecer 
informações importantes para a pedagogia da pronúncia em L2, tanto em sala de aula quanto 
em situação de autoestudo, além de fornecer dados empíricos que possam corroborar ou se 
contrapor a pressupostos teóricos da perspectiva dinâmica do desenvolvimento do sistema 
sonoro em L2. Por fim, enfatizamos que a metodologia longitudinal desta pesquisa 
apresentará uma contribuição inédita na área de desenvolvimento fonético-fonológico em L2 e 
contará com dados de falantes de diferentes variedades do português brasileiro, com 
destaque para aprendizes dos estados de Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio 
Grande do Sul. 
 
 

347



Catálogo dos Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica da UERN edição 2018/2019 

Projeto: Explicitação e Particularização Em Textos Acadêmicos: Ampliando Os Estudos Sobre 
Junção No Paradigma da Lsf 
 
Coordenador(a): Wellington Vieira Mendes 
 
ID do Projeto: 1800 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Emanuele Rayane de medeiros 
 
Resumo: Este projeto dá continuidade aos estudos que temos empreendido acerca da junção 
em textos acadêmicos, tendo a Linguística Sistêmico-Funcional como perspectiva teórico-
metodológica orientadora. Em trabalhos anteriores (AUTOR, 2016; AUTOR; MEDEIROS, 2017, 
2018), um dos quais ainda em andamento, reunimos dados suficientes para o exame da junção 
por Extensão (enumeração e adição) e por Síntese, sendo possível perceber que os 
mecanismos explícitos que estabelecem relações lógicosemânticas, com tais sentidos, 
colaboram para a consecução das finalidades que são próprias dos textos produzidos na 
academia. Mais do que isso, a compreensão desses usos deve se configurar-se como 
importante estratégia de letramento acadêmico. Tendo isso em conta, a pesquisa aqui 
proposta, objetiva, de modo geral, estudar a junção elaborada pelos marcadores de 
Explicitação e Particularização, de modo que seja possível perceber quais sentidos são 
construídos por essas realizações da lexicogramática. De modo específico, e a exemplo das 
pesquisas que temos desenvolvido, este trabalho deve contribuir para o ensino/estudo do 
texto, bem como, para as práticas de letramento acadêmico e para a ampliação do quadro 
geral dos marcadores de junção, especialmente para os usos e sentidos que se realizam nesse 
tipo de produção. A partir de corpus já constituído e suficientemente extenso em amplitude e 
profundidade (material linguístico com quase dez milhões de palavras), o desenvolvimento 
deste projeto deve favorecer a aproximação dos alunos diretamente envolvidos com o 
sistema-de-interesse1 aqui proposto, como também a sua apropriação de metodologias e 
procedimentos que envolvem a manipulação de grande volume de texto em estudos 
linguísticos que se concentram tanto na gramática quanto no discurso. 
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Projeto: Gêneros Textuais/discursivos Como Prática de Linguagem: O Uso das Novas 
Tecnologias No Ensino de Língua Inglesa Na Educação Básica 
 
Coordenador(a): Adriana Morais Jales 
 
ID do Projeto: 1619 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Débora Brenda Teixeira Silva 
 
Resumo: Os gêneros textuais/discursivos no ensino e na aprendizagem de línguas têm sido 
foco de muitas investigações, apesar disso, o tema ainda tem muito a ser discutido e refletido, 
principalmente quando nos referimos aos gêneros textuais/discursivos do meio digital. Deste 
modo, esta pesquisa tem como meta principal desenvolver e trabalhar sequências didáticas 
para o ensino da escrita em língua inglesa no Ensino Fundamental, levando em consideração a 
proposta de Scheneuwly & Dolz (2004) e tomando como eixo os gêneros textuais digitais1. 
Como ponto de partida para esta investigação, analisaremos o livro didático da escola 
participante, para que assim, possamos averiguar como são orientadas as atividades de 
produção escrita com esses gêneros, como também, observaremos e analisaremos como o 
professor língua inglesa trabalha as orientações dadas pelo autor do livro didático para o uso 
das novas tecnologias. As sequências didáticas serão produzidas e, posteriormente, aplicadas 
na sala de aula para nossa análise final. A proposta metodológica desta pesquisa é de ordem 
descritiva-interpretativa e para melhor intervir no ensino de língua inglesa possui aportes na 
pesquisa-ação. Essa pesquisa dá continuidade a estudos anteriores nos quais analisamos 
materiais didáticos e a atuação didático-pedagógica de professores do Ensino Fundamental, 
Médio e Superior (JALES, 2007; 2010; 2015). Para fundamentar nossa investigação, ancoramo-
nos, principalmente, nos aportes teóricos de Bakhtin (2003), Marcuschi (2004; 2008), Paltridge 
(2001), Antunes (2002; 2003; 2009), Koch e Elias (2012; 2014), Araújo (2007), Araújo-Júnior & 
Araújo (2013), Araújo & Biasi-Rodrigues (2005), entre outros. A análise leva em consideração 
os princípios da textualidade de acordo com as atuais teorias dos gêneros textuais/discursivos 
e as novas tecnologias. Com as transformações ocasionadas pela era digital em vários 
contextos sociais de uso da linguagem, sendo um desses a escola, é importante estabelecer 
uma relação próxima entre o fazer pedagógico e o fazer social, para que os alunos possam usar 
o conhecimento adquirido na sala de aula em situações reais de interação. Com os resultados 
dessa investigação, esperamos contribuir para os estudos da linguagem, vindo a enriquecer os 
aportes teóricos existentes, assim como trazer reflexos para o ensino da escrita em língua 
inglesa no Ensino Fundamental, principalmente, no que se refere ao uso das novas tecnologias 
nas salas de aulas. 
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Projeto: Letramento Multimodal e Uso do Facebook No Curso Letras/inglês: Experiências e 
Concepções de Alunos-professores 
 
Coordenador(a): Maria Zenaide Valdivino da Silva 
 
ID do Projeto: 1707 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Yanka Layone de Carvalho Souza 
✓ Hayala Diógenes Alvarenga 

 
Resumo: A diversidade de linguagens e de culturas, o surgimento de outros meios de 
interação, sobretudo devido ao advento da tecnologia digital, principalmente, e à sua 
democratização, têm causado profundas mudanças nas formas como nos comunicamos e 
interagimos. Em todos os meios de comunicação, pelo que percebemos, uma variedade de 
modos são ampla e significativamente usados. O modo visual, através da imagem, por 
exemplo, seja estática ou em movimento, tem sido vista como importante nessa realidade 
tecnológica e interativa em que vivemos. Surgem, assim, os emojis, os memes, os gifs, dentre 
outros, agregando o uso de múltiplos modos em redes sociais como o facebook, o whatsApp, o 
instagram. Inevitavelmente, o contexto de educação tem sido impactado com essa revolução. 
Nesta pesquisa, buscaremos investigar como a universidade tem abordado essa temática. 
Sendo assim, é objetivo dessa pesquisa investigar as experiências e as concepções de alunos, 
professores em formação de Letras/Inglês, sobre o uso do facebook (FB) na sala de aula de 
língua inglesa. A fundamentação teórica que embasará a análise compreenderá: a Gramática 
do Design Visual (GDV) dos autores Kress e van Leeuwen (1996, 2006); trabalhos que 
introduzam os multiletramentos, como Jewitt (2008, 2009), Bezemer e Kress (2008, 2014, 
2015, 2016) e o The New London Group (2000); autores que contribuem para a discussão do 
letramento digital como Gomes (2010), Rojo (2015), Araújo e Leffa (2016), Coscarelli (2016), 
Kersch, Coscarelli, Cani (2016); a proposta de aplicação da multimodalidade no ensino, através 
do modelo “Show me” (Mostre-me) de Callow (1999, 2005, 2006, 2008, 2013); e em outros 
autores da teoria do letramento multimodal crítico, como Oliveira (2006), Lemke (2010), Rojo 
(2012), dentre outros. A operacionalização deste estudo se dará por meio de uma metodologia 
qualitativa, descritiva e interpretativista. Os informantes serão 08 (oito) alunos de 
Letras/Inglês que tenham cursado disciplinas como Metodologia do Ensino I e II (Inglês), 
Leitura e Produção de Textos I e II (Inglês), e que tenham tido contato com a sala de aula de 
língua inglesa, seja por meio de trabalho, das disciplinas de Estágio ou da participação no PIBID 
– Programa de Iniciação à Docência. Os dados, analisados sob o paradigma qualitativo, serão 
coletados através de autorrelatos e de questionários. O procedimento de análise 
compreenderá as seguintes categorias: (1) Avaliação de suas experiências com o facebook no 
curso de Letras/Inglês. (2) Relatos dos alunos sobre suas práticas no facebook fora da sala de 
aula e sua relação com o ensino de inglês. (3) Considerações sobre a presença dos recursos 
multimodais existentes no facebook e o ensino de inglês; (4) O entendimento dos professores 
em formação sobre o desenvolvimento do letramento visual crítico de alunos de inglês através 
do facebook. 
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Projeto: Literatura Brasileira: Prefácios de Luís da Câmara Cascudo Para Obras de Autores 
Potiguares 
 
Coordenador(a): Maria da Conceição Silva Dantas Monteiro 
 
ID do Projeto: 1629 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Estudar obras de autores do Rio Grande do Norte e seus respectivos prefácios 
escritos por Luís da Câmara Cascudo nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980 é a razão da 
existência dessa pesquisa. O vocábulo “prefácio” admite diversos significados. No Dicionário 
de Termos Literários (MOISÉS, 1999, p. 416), encontramos o seguinte: “Latim praefatio, ação 
de falar no princípio. Sinônimo de ‘prólogo’, no sentido de texto que precede ou introduz uma 
obra”. O prefácio é tradicionalmente um texto que antecede o conteúdo do livro, em qualquer 
área do conhecimento, fornecendo informações sobre ele. Mas, quando se trata da Literatura 
ele ganha status de gênero e é considerado um texto híbrido, pois assume as mais variadas 
formas (poesia, advertência ao leitor, carta, etc.), mantendo sua função, ele vai moldando-se e 
ajustando-se ao contexto: quando é denominado preâmbulo, por exemplo, aparece no início 
do livro, mas quando vem apenas ao final da obra pode se chamar posfácio. 
É importante salientar que mais vale o caráter metalinguístico desses paratextos com a obra a 
qual se refere do que o local no qual estão (início ou final do livro). A relação estabelecida 
entre o texto introdutório com a obra para a qual ele foi escrito, o escritor da obra, e seu 
contexto de produção podem dizer muito sobre a sociedade do período no qual foi escrito. 
Os paratextos escritos por Luís da Câmara Cascudo, nos possibilita investigar, não apenas 
acerca do conteúdo dos prefácios, mas permite também compreender melhor o processo de 
construção da identidade local. Nesse sentido, o autor de Formação da Literatura Brasileira 
nos lembra: “Trata-se de um caso privilegiado estudar o papel da literatura num país em 
formação, que procura a sua identidade através da variação dos termos e da fixação da 
linguagem, oscilando para isto entre adesão aos modelos europeus e a pesquisa de aspectos 
locais” (CANDIDO, 2002, p. 86). 
Partindo do princípio de que “monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, 
perpetuar a recordação” (LE GOFF, 2012, p. 510), acreditamos serem os prefácios exemplos de 
“monumentos”, tendo em vista sua relação com o passado (tempo no qual foram escritos) e 
com o presente (período em que estão sendo estudados). Tais textos podem ser considerados, 
portanto, como “um legado à memória coletiva” (LE GOFF, 2012, p. 510). Eles podem servir 
como referencial para se pensar o valor da literatura, seja ela local ou de qualquer outro lugar. 
No entanto, a cultura local deve ser considerada elemento importante tanto quanto os outros, 
na medida em que contribui para a relativização e compreensão de questões mais globais. 
A pesquisa, que nos propomos a realizar, será de cunho qualitativo e bibliográfico, por se 
tratar do estudo/exame de textos literários e da crítica, optamos, ainda, por adotar uma 
abordagem dialética, discutida pelo crítico literário Antonio Candido, pois julgamos relevante 
investigar a forma como os prefácios estão relacionados às obras prefaciadas e como elas 
dialogam com a sociedade, assim acreditamos que ela – a abordagem dialética – nos permitirá 
estabelecer esse elo entre o literário e o social. Nessa perspectiva, os fatores externos se 
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tornam internos e os internos ganham mais sentido quando postos em contato com o 
contexto no qual estamos inseridos. 
Assim como todo trabalho acadêmico este se destaca, pela dimensão do aprendizado, bem 
como por apresentar relevância teórico-prática. Quanto a relevância prática do projeto 
consiste no fortalecimento do ensino de Literatura, pois irá respaldar, ainda mais, o nosso 
trabalho em sala de aula como professora de Literatura Potiguar, disciplina optativa ofertada 
nos semestres ímpares no curso de Letras Vernáculas/UERN/Açu. A relevância teórica se 
justifica pela necessidade do estudo sobre o dado local, tendo em vista a função do Projeto de 
Pesquisa PIBIC, que é investigar e produzir conhecimento científico. 
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Projeto: Narrativa e Espaço Social: Um Estudo Sobre O Moleque Ricardo, de Jose Lins do Rego 
 
Coordenador(a): Manoel Freire Rodrigues 
 
ID do Projeto: 1582 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Alyssa kayne de Queiroz dos Santos Lima 
 
Resumo: Ao escrever a grande narrativa dos engenhos do Nordeste, mostrando o esplendor e 
a decadência da economia açucareira, e consequentemente da sociedade e da cultura 
patriarcal do mundo rural, José Lins do Rego produziu talvez o mais importante registro 
histórico e estético das transformações por que passou a região da zona da mata nordestina, 
transformações que afetaram a vida social e cultural da região. Daí porque o espaço é um 
aspecto fundamental nos romances do autor paraibano, atuando não apenas como plano de 
fundo para os acontecimentos narrados, mas como elemento dinâmico na a configuração 
estética de suas narrativas, estabelecendo uma relação dialético com as personagens, na 
medida em que as modifica e é modificado por elas. Sob este aspecto merecem destacam-se 
os romances que integram o chamado “ciclo da cana-de-açúcar”, como Menino de engenho, 
Banguê, O moleque Ricardo, Usina e Fogo Morto, obras que constituem uma pungente 
representação literária da falência do patriarcado rural nordestino, com a decadência dos 
engenhos e a ascensão das usinas. Nesses romances o espaço narrativo é central como 
elemento configurador de um mundo em decadência e/ou em processo de transformação, na 
medida em que atua sobre a vida das personagens, modificando-as, seja provocando ou 
inibindo-lhes a ação, transformando-as e se transformando com elas, seja como elemento 
condicionante do ponto de vista narrativo, construindo-se como aspecto fundamental para o 
trabalho de análise e interpretação dessas obras. Com base nesses pressupostos, este projeto 
de pesquisa tem por objetivo investigar e analisar as diferentes configurações do espaço 
narrativo do O moleque Ricardo, considerando os elementos sociais e culturais que o 
caracterizam, bem como suas implicações na vida dos personagens. 
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Projeto: O Conto Moderno de Língua Inglesa: Ampliações, Ressonâncias e Ressignificações dos 
Projetos Estéticos de Poe e Tchekhov (2a Etapa) 
 
Coordenador(a): Letícia Fernandes Malloy Diniz 
 
ID do Projeto: 1366 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Teresa D'Ávila Fernandes Gurgel de Azevedo 
✓ Cassia Soares da Cunha 

 
Resumo: Este projeto, relacionado à segunda etapa de pesquisa em desenvolvimento, possui o 
objetivo de refletir sobre as ampliações, ressonâncias e ressignificações dos projetos estéticos 
de Edgar Allan Poe e Antón Tchekhov junto a contos pertencentes às literaturas de expressão 
inglesa. Para isso, procede-se em um primeiro momento ao mapeamento e à análise de textos 
críticos que se voltem ao exame de contos em língua inglesa e que tenham sido publicados a 
partir de 2000 nos periódicos Revista Interfaces Brasil/Canadá e na ABEI Journal – Revista da 
Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Busca-se, com isso, refletir sobre a maneira como 
a crítica literária vem construindo apreciações acerca do conto e em que medida essas 
apreciações reverberam ou ressignificam premissas advogadas por Poe e Tchekhov, os 
fundadores do conto moderno. Em fase posterior, propõe-se a análise dos contos abordados 
nos textos críticos mapeados e a investigação das aproximações ou dissonâncias entre tais 
contos e as diretrizes de composição propostas por Edgar Allan Poe e Antón Tchekhov. 
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Projeto: O Encapsulamento Anafórico e A Construção de Sentidos Na Recategorização de 
Referentes Em Notícias de Portais Online 
 
Coordenador(a): Lidiane de Morais Diogenes Bezerra 
 
ID do Projeto: 1464 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Bernardo Costa Júnior 
 
Resumo: A referenciação representa um importante campo nos estudos da linguística textual 
e, consequentemente, caracteriza-se como uma ferramenta de grande relevância para os 
usuários da linguagem na construção de sentido de seus textos, na medida em que está 
diretamente relacionada ao processo de produção e compreensão de textos. Para este projeto 
de pesquisa, concebemos a referenciação como o resultado da operação que realizamos 
quando, para representar algo, usamos um termo ou criamos uma situação discursiva 
referencial com essa finalidade. É a partir dessa concepção que pretendemos desenvolver esta 
pesquisa e, para isso, temos como principal objetivo analisar a construção de sentidos na 
recategorização de referentes em notícias de portais online, a partir do processo de 
encapsulamento anafórico. Entendemos que essas estratégias referenciais são também 
utilizadas pelos produtores da notícia para narrar fatos do cotidiano, mesmo esta sendo 
caracterizada como um gênero que emprega uma linguagem objetiva e imparcial. Este projeto 
configura-se em uma pesquisa documental, de cunho qualitativo. Durante o semestre 2018.2, 
faremos a coleta do corpus, que será constituído das notícias veiculadas em portais online de 
maior visibilidade no país, como por exemplo, Uol, Yahoo!, G1, MSN, entre outros. Os nossos 
estudos sobre referenciação, encapsulamento anafórico e produção de texto tem respaldo 
teórico em autores como Koch e Marcuschi (1998); Cavalcante, Rodrigues e Ciulla (2003); 
Conte (2003); Koch, Morato e Bentes (2005); Koch (2002, 2004); Koch e Elias (2009; 2016); 
Cavalcante (2011, 2012), Cavalcante e Lima (2013), entre outros. Esperamos contribuir com a 
reflexão sobre a contribuição de estratégias referenciais para a construção de sentidos em um 
gênero que extrapola o âmbito acadêmico, objetivando, assim, uma ampliação do 
entendimento acerca dos processos envolvidos na produção e compreensão de textos escritos. 
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Projeto: O Imaginário do Animal Na Representação de Personagens: Um Estudo do Conto 
Fantástico Brasileiro - 2a Etapa 
 
Coordenador(a): Antonia Marly  Moura da Silva 
 
ID do Projeto: 1540 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Ana Laura Oliveira Lopes 
✓ Lorena Clícia Fernandes Costa Ramalho 

 
Resumo: Na literatura moderna, figurações de animais encerrados em situações atípicas que 
os distanciam daquilo que lhes é próprio desencadeiam no leitor sentimentos de empatia, de 
espanto e de medo. Sob os domínios da metáfora, ao animal é orquestrado um espetáculo 
demasiadamente humano, enaltecendo a simbiose entre civilização e vida selvagem. Na 
mesma linhagem, a bestialização de personagens humanos parece validar a ideia de um estado 
primordial ou um possível parentesco entre as espécies, conduzindo uma reflexão sobre o 
paradoxo de nosso suposto passado natural. Esta perspectiva ficcional, projetada sob o 
sistema simbólico da dualidade humano/inumano pressupõe a base do mito atribuída às 
relações entre natureza e cultura. Na literatura fantástica, imagens, símbolos e alegorias 
concorrem para afirmar o fenômeno humano e a subjetividade animal na representação de 
comportamentos de imitação e de reconciliação, bem como a intersecção entre homens e 
bichos, linhas de força na oscilação entre o crível e o não crível do discurso mimético. Em 
nossas recentes pesquisas do conto fantástico brasileiro, com foco na ficção de Moacyr Sclair, 
de José J. Veiga e de Lygia Fagundes Telles, identificamos que a antinomia entre racionalidade 
e irracionalidade constitui um tema central na exploração de eventos estranhos e muitas vezes 
inexplicáveis. Pelo viés do fantástico, modos de figuração de dramas humanos na 
representação do animal ocupam espaço privilegiado. Nas obras Os cavalinhos de platiplanto 
(1959) de José J. Veiga, O carnaval dos animais (1968) de Moacyr Sclair e de Seminário dos 
ratos (1977) de Lygia Fagundes Telles personagens são delineados com traços que confundem 
a identidade das espécies, desafiando o leitor a tentar reconhecer o entrelugar entre 
humanidade e animalidade. Na incursão poética deste universo romanesco, os escritores 
referidos nos oferecem um ponto de vista muito singular sobre o ser humano e, de um modo 
geral, sobre a vida. Podemos dizer, ainda, que este é um vasto campo para investigar 
figurações do zoomorfismo ou do antropomorfismo na literatura brasileira, atributos 
significativos em reflexões voltadas para questões polêmicas como alteridade, integração 
natural ou experiência civilizada. Assim, atentos a esta problemática, consideramos oportuno 
ampliar as discussões sobre as vertentes do insólito ficcional, além de tentar alargar os estudos 
já existentes sobre a representação do animal no conto brasileiro contemporâneo. 
Consideramos esta escolha uma amostra promissora na tentativa de identificar procedimentos 
da animalização/humanização dos seres ficcionais, bem como aspectos simbólicos e 
ideológicos em torno de tal problemática. Desse modo, tendo em mente a necessidade de 
restringir tão amplo tema, nesta edição proposta o interesse recai para o cotejo de narrativas, 
com olhos voltados para o discurso fabular de Scliar e Telles. A escolha se justifica por 
constatamos na obra desses mestres do conto um diálogo significativo na representação de 
dramas humanos protagonizados por animais ou, por outro lado, nos procedimentos de 
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selvageria expressos nos perfis humanos. Na abordagem pretendida, partimos da hipótese de 
que essas obras, enquanto objeto de cotejo, constituem valiosas incursões estéticas para a 
investigação de aspectos ficcionais quanto aos níveis temático e estrutural no modo de 
figuração do animal e do fantástico. Não se trata apenas de uma amostragem de temas, mas 
de uma abordagem comparativa que busca demonstrar o investimento poético na figuração 
insólita de personagens. 
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Projeto: O Universo Feminino Na Gestão da Uern: Uma Investigação do Exercício das Mulheres 
Nos Cargos Hierárquicos da Universidade 
 
Coordenador(a): Veronica Palmira Salme de Aragão 
 
ID do Projeto: 1654 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lucas Gabriel de Souza Galvão 
✓ Leila Rute Gonçalves Soares 

 
Resumo: O projeto visa discutir a gestão democrática e a participação da mulher no exercício 
dos cargos hierárquicos eletivos e indicados no âmbito da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN. Trata-se de uma pesquisa documental, bibliográfica, qualitativa e 
quantitativa, que toma como pressupostos teóricos a discussão de gênero, políticas sociais na 
universidade e gestão democrática. Para tal, será realizado, em uma primeira etapa, um 
estudo bibliográfico sobre as duas últimas gestões e a presença feminina nos cargos 
hierárquicos. Em uma segunda etapa, discutir-se-ão como se deu essa presença feminina nos 
cargos eletivos e indicados e se existem políticas sociais de inclusão desse universo nos 
espaços de poder da UERN. Pretende-se apresentar os resultados da pesquisa em eventos 
internos e externos, de modo a acreditar que a inclusão de diferentes representações nesses 
espaços seja capaz de proporcionar transformações na Universidade de um modo geral. Dessa 
forma, a amplitude do campus e o seu desenvolvimento nos diversos âmbitos de forma 
democrática devem contribuir para toda a sociedade, por meio da inclusão social. 
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Projeto: Oficinas de Letramento: Alternativa Viável à Implementação de Projetos de 
Letramento (?!) 
 
Coordenador(a): Marlucia Barros Lopes Cabral 
 
ID do Projeto: 1631 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Igo Delanio Bezerra de Medeiros 
✓ Bárbara Fabíola dos Santos Barros 

 
Resumo: Partindo da ideia de que a teoria nasce da prática e é por ela validada, ampliando, 
nesse processo, os horizontes teóricos e fundamentos que podem apontar aspectos e soluções 
de um novo que fazer e até instrumentos inovadores (VÁZQUEZ, 1967), o presente projeto 
almeja dar continuidade às pesquisas concernentes à análise da utilização das Oficinas de 
Letramento, criadas por Cabral (2016), como uma alternativa para a implementação de 
Projetos de Letramento (OLIVEIRA, TINOCO; SANTOS, 2014), voltados para o ensino produtivo 
da leitura e da escrita. Nesse intento, adota os pressupostos teórico-metodológicos da 
pesquisa colaborativa, que por sua natureza tem viés investigativo e formativo, coadunando-se 
às necessidades deste estudo. Como procedimentos para a construção dos dados, esta 
pesquisa fará uso de questionário, relatos de experiências e ciclos de estudos reflexivos 
(AGUIAR; FERREIRA, 2007). Os participantes da pesquisa são professores da educação básica, 
sendo vinte dos anos iniciais do ensino fundamental, vinculados à rede municipal de ensino da 
região do Vale do Açu, quatro alunos do curso de Pedagogia, pelo Programa de Formação de 
Professores da Educação Básica - PARFOR/UERN/CAWSL, cinco alunas do Mestrado 
Profissional em Letras - PROFLETRAS/UERN/CAWSL, professoras dos anos finais do ensino 
fundamental e do ensino médio e duas bolsistas PIBIC. Por meio deste estudo, esses partícipes 
serão instrumentalizados para intervirem no processo ensino-aprendizagem da língua 
materna, por meio de Projetos e Oficinas de Letramento. O processo de intervenção será 
analisado de forma crítica-reflexiva pelos participantes, mediado pela autora desta pesquisa. 
Os resultados de todo processo será analisado visando compreender a importância (ou não) 
das Oficinas de Letramento para a implementação de Projetos de Letramento, buscando, 
ainda, apreender conhecimentos que possam contribuir para melhorar a sistematização das 
Oficinas. Espera-se que este estudo possa trazer contribuições para um processo ensino-
aprendizagem da leitura e da escrita mais significativo, dinâmico, funcional e produtivo. 
Também se almeja colaborar para fazer avançar os estudos dessa área. 
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Projeto: Os Clíticos No Português do Brasil: Uma Abordagem Construcionista 
 
Coordenador(a): Nádia Maria Silveira Costa de Melo 
 
ID do Projeto: 1792 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Joctan da Fonseca Medeiros 
 
Resumo: O objetivo do projeto “Os clíticos no português do Brasil: uma abordagem 
construcionista” consiste em uma análise discursivo-pragmática dos clíticos na modalidade 
escrita padrão. Trata-se de uma pesquisa empírica de cunho prioritariamente qualitativo-
interpretativista que analisará amostras da sincronia atual do português do Brasil. O corpus de 
análise será constituído por amostras oriundas do universo de 50 textos escritos oriundos do 
padrão discursivo narrativo1 do discurso religioso cristão. Para este estudo, o enfoque será 
dado aos clíticos pronominais/ elementos de referenciação que ocupam posição verbal 
anterior, posterior ou medial. A análise será orientada pelos pressupostos da Linguística 
Funcional Centrada no Uso (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013), que concebe a “língua 
como um complexo mosaico de atividades cognitivas e sociocomunicativas e reconhece o 
estatuto fundamental das funções da língua na descrição das suas formas” (FURTADO DA 
CUNHA, 2015, p. 136). Segundo essa perspectiva teórica, construção é um “esquema cognitivo 
relativamente automatizado de pareamento de forma e função” (GONÇALVES, 2015, p. 12). Os 
resultados finais servirão para uma maior reflexão sobre o (des)uso dos clíticos nos textos 
escritos na variedade padrão do português atual e sua implicação para a o processo de ensino-
aprendizagem no que tange à compreensão e à produção de sentidos no texto. 
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Projeto: Plano de Texto, Sequências Textuais e Orientação Argumentativa No Gênero Jurídico 
Denúncia. 
 
Coordenador(a): Maria Eliete de Queiroz 
 
ID do Projeto: 1614 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ José Rubens Pereira 
✓ Carlos Eduardo Coutinho de Melo 

 
Resumo: Este projeto de pesquisa traz, em sua essência, a análise de procedimentos teóricos e 
analíticos de um dos pressupostos da Linguística Textual (LT) que é a Análise Textual dos 
Discursos (ATD). A investigação incide sobre um de seus níveis de análise que é a estrutura 
composicional (ADAM, 2011), pois ao produzirmos um texto, obedecemos a um plano de 
organização estrutural, um plano de texto, que atende aos propósitos comunicativos do 
gênero que ele materializa. O plano textual possibilita a construção dos sentidos e “reflete a 
maneira como as informações estão organizadas no texto, indicando também a organização 
das sequências textuais, sempre de acordo com as intenções de quem escreve”. (MARQUESI, 
ELIAS e CABRAL, 2017, p. 14). O objetivo da presente pesquisa é analisar as sequências 
argumentativas que constroem o plano de texto do gênero denúncia, no processo de 
impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, por crime de responsabilidade. A 
sequência argumentativa “se define por ser uma situação textual na qual um segmento de um 
texto constitui um argumento a favor de outro segmento do mesmo texto”. (MARQUESI, ELIAS 
e CABRAL, 2017, p. 24). As sequências argumentativas apresentam dois movimentos: 
“demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma tese 
adversa”. (ADAM, 2011, P. 233). A abordagem de pesquisa é qualitativa, documental, 
descritiva e interpretativista. O projeto se justifica porque faz parte do conjunto de pesquisas 
que desenvolvemos no âmbito da UERN, tanto no ensino de graduação quanto no de pós-
graduação, pelo Programa de Pós-graduação em Letras (PPgL), direcionadas para a linha de 
pesquisa Texto e Construção de Sentidos. No ensino de graduação, o projeto contribui para os 
estudos sobre o ensino e análise de textos. Na pós-graduação, viabiliza a inserção de alunos 
orientandos de mestrado e doutorado que pesquisam na área da Linguística textual, em 
especial na ATD, que é a área de perspectiva teórica, metodológica, descritiva e 
interpretativista que concebe “o texto e o discurso em novas categorias” que se 
complementam e são condicionadas mutuamente (ADAM, 2011 p. 24). A ATD articula a análise 
de discurso à análise textual, ou seja, engloba o processo de interação sócio-discursiva à 
composição linguístico-textual. Analisa e reflete a materialidade textual, em conjunto com as 
condições socioculturais e discursivas em que o texto é construído e adquire sentidos. 
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Projeto: Ponto de Vista, Responsabilidade Enunciativa e Construção do Ethos Em Redações do 
Enem 
 
Coordenador(a): Rosângela Alves dos Santos Bernardino 
 
ID do Projeto: 1646 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jéssica Tailane da Costa 
✓ Lareska Luanna Rocha de Freitas 

 
Resumo: O projeto propõe-se a analisar, em redações do ENEM, o modo como o locutor-
enunciador constrói o seu ethos, em função do lugar social de onde ele fala e das vozes 
mobilizadas e (não)assumidas na argumentação em defesa de um ponto de vista próprio sobre 
o tema indicado. Como objetivos específicos, pretende-se: (i) identificar, descrever e classificar 
os tipos de pontos de vista mobilizados na redação do ENEM, verificando como eles são 
hierarquizados e (não)assumidos na argumentação, para sinalizar o ponto de vista próprio 
sobre o tema; (ii) identificar e descrever os fragmentos do texto e marcas linguísticas 
relevadores de um ethos dito ou sugerido pelo locutor-enunciador; (iii) analisar e interpretar o 
modo como, na redação do ENEM, o locutor-enunciador incorpora seu interlocutor, quais os 
possíveis estereótipos projetados para tal interlocutor e como joga com esses estereótipos 
para definir e tornar seu ethos passível, ou não, de ser apreendido; e (iv) discutir sobre a 
relação responsabilidade enunciativa, ponto de vista e ethos no quadro de uma análise textual 
dos discursos. O aporte teórico adotado advém principalmente dos conceitos e postulados da 
Análise Textual dos Discursos – ATD (ADAM, 2011), dos PIBIC 2018/2019 - estudos de Rabatel 
(2016, 2015, 2013, 2010a, 2010b, 2009), de Maingueneau (2013, 2015a, 2015b, 2016), entre 
outros autores. O corpus da pesquisa constitui-se de redações do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) – ano 2016, a serem recolhidas da sala segura do Serviço de Acesso a Dados 
Protegidos (SEDAP), em conformidade com a solicitação subscrita no Processo nº 
23036.009384/2017-71, nos termos da Portaria nº 465, de 31 de maio de 2017, e deferida em 
16 de abril de 2018. A metodologia de análise dos dados está em consonância com a 
abordagem do tipo qualitativa, de natureza descritivo-interpretativa. O projeto apresenta-se 
como possibilidades de dar continuidade aos estudos anteriores desenvolvidos no PIBIC/UERN 
e, entre outras razões, justifica-se por conferir visibilidade e fortalecimento da linha de 
pesquisa “Estudos da produção, organização e funcionalidade do texto”, vinculada ao Grupo 
de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET) – da UERN, como também da linha 
“Análise linguística de textos: teoria e descrição”, vinculada ao Grupo de Pesquisa em Análise 
Textual dos Discursos – da UFRN. 
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Projeto: Práticas Discursivas de Resistência Na Blogosfera: Uma Análise de Movimentos 
Contra-hegemônicos No Gênero Notícia 
 
Coordenador(a): Jorge Luis Queiroz Carvalho 
 
ID do Projeto: 1769 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ PALOMA LUANA DA SILVA DELFINO 
 
Resumo: Neste projeto, busca-se investigar aspectos relacionados a organização retórica do 
gênero notícia publicada em blogs de ativistas. Para tanto, objetivamos analisar e descrever a 
construção composicional de notícias publicadas na blogosfera ativista a fim de analisar as 
estratégias de convite à ação coletiva, representações e identidades que se evidenciam no 
discurso em defesa dos direitos humanos. Especificamente, é de nosso interesse i) analisar, a 
partir do exame da construção composicional de notícias publicadas em blogs de ativistas a fim 
de verificar estratégias de subversão de ordens do discurso hegemônicas e ii) interpretar, a 
partir de recursos linguístico-discursivos, estratégias para dar visibilidade a discursos de 
resistência a partir da construção de representações e identidades. Teoricamente, 
fundamentamo-nos nas teorias sobre gêneros que articulam as perspectivas dos Estudos 
Retóricos de Gêneros e da Análise do Discurso Crítica na medida em que ambas conceituam 
esse objeto como elemento primordial da (inter)ação social. No desenvolvimento desta 
pesquisa, adotaremos uma abordagem analítica de natureza qualitativa, recorrendo, também, 
a dados quantitativos. Esperamos que os resultados possam contribuir com o debate sobre os 
gêneros analisando-os a partir de óticas sociais e discursivas que visam identificar o papel 
desse papel na atuação e participação social de sujeitos. 
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Projeto: Trabalhos Científicos Sob A Perspectiva Dialógica: A Procura de Uma Escrita Ativa e 
Responsiva 
 
Coordenador(a): Risoleide Rosa Freire Oliveira 
 
ID do Projeto: 1451 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. ASSÚ 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Assú 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Jacques Douglas Silva 
 
Resumo: Esta pesquisa sobre a escrita de trabalhos científicos tem como objetivo contribuir no 
processo de produção de gêneros acadêmicos, principalmente quanto aos recursos 
composicionais e estilísticos. Para tanto, é necessário que também se levem em conta no 
processo de escrita os aspectos discursivos, e não apenas os linguísticos e os normativos. Para 
dar conta dessa perspectiva, o estudo se baseia na teoria-análise dialógica do discurso do 
Círculo de Bakhtin, mais especificamente a noção de gêneros do discurso, a qual implica os 
conceitos de enunciado e autoria, o que possibilita ao autor mais reflexão e autonomia no ato 
de escrever. A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativa, subsidiada 
pelo método dialógico, uma vez que inter-relaciona concepções de vários manuais. O corpus 
que constitui os dados empíricos advém das orientações para trabalhos científicos contidas no 
manual produzido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e nas normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos acadêmicos, dentre outros 
manuais, todos de domínio público. As análises iniciais apontam a necessidade de introdução 
dos aspectos discursivos como ponto fundamental para o processo de escrita mais autoral no 
nível superior. Diante desse pressuposto, espera-se, com esta pesquisa, propor outros recursos 
teóricometodológicos para a produção de trabalhos científicos, sob a perspectiva da teoria-
análise dialógica do discurso, a fim de estimular uma escrita mais autônoma e responsiva por 
parte dos autores. 
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Projeto: Tradução e Transcriação de Poemas de Amor Y Discreción de Soror Juana 
 
Coordenador(a): Leila Maria Araujo Tabosa 
 
ID do Projeto: 1520 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Myriam Ramana Moura de Sousa 
 
Resumo: Este projeto de iniciação científica é uma continuação do projeto “Da tradução à 
Transcriação de poemas filosóficos de Sor Juana Inés de la Cruz” 2017/2018. Assim como na 
pesquisa anterior, esta proposta de pesquisa alinha-se também à pratica tradutora tradicional 
e artística cujo objeto é a tradução do texto literário - o texto poético - da poeta mexicana, 
musa barroca do século XVII. Para sua execução, acredita-se ser relevante o conhecimento do 
contexto cultural da dita escritora para que a tradução de sua obra seja também uma tradução 
de sua cultura. Como ponto de partida teórico, é indispensável conhecer os tratados teórico-
metodológicos mais significativos que abordam a prática-teoria da tradução das últimas 
décadas do século XX e que não desconsideram o contexto da cena de escrita do corpus. 
Então, reconhece-se que são pertinentes os estudos e as vertentes teóricas sobre a prática 
tradutora tradicional e artística, ambas em cotejamento constante com suas formas e estilos, 
com o auxílio do estudo biográfico e cultural de Soror Juana. Nesta proposta de iniciação 
científica não se tem a pretensão de abordar todas as teorias contemporâneas acerca da 
tradução, mas, modestamente, a exemplo do que foi feito no anterior Pibic, investigar alguns 
estudos pontuais com vistas à preparação teórica para o exercício da tradução e da 
transcriação de alguns dos poemas de amor y discreción de Soror Juana, mas sim, apresentar 
um recorte teórico que ofereça as bases para a tradução tradicional e para a tradução artística. 
Assim, este projeto estudará "o método comparativista" proposto por Vinay e Darbelnet 
(1958), passando pelo "método da equivalência dinâmica" de Nida (1964), dentre outras 
correntes tradicionalistas para se chegar às correntes de prática tradutora artística cuja base é 
a "transcriação" de Haroldo de Campos (2004). Assim, esta proposta objetiva tratar de teoria 
tradutora tradicional e de teoria tradutora transcriadora, abordando, ainda mais, a tradução 
artística e, apresentando tanto traduções tradicionais quanto transcriações artísticas de 
poemas da poeta mexicana barroca. A abordagem teórica sobre as teorias mais livres e 
criativas para buscar uma tradução mais artística serão feitas com base nos estudos de Walter 
Benjamin (1971), A tarefa do tradutor ; no de Jacques Derrida (2006), Torres de Babel, dentre 
outros. 
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Projeto: Uma Análise da Série Televisiva Contos do Edgar Enquanto Tradução da Literatura 
Gótica de Edgar Allan Poe 
 
Coordenador(a): Emilio Soares Ribeiro 
 
ID do Projeto: 1509 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Lucas Sales Barbosa 
 
Resumo: O escritor norte-americano Edgar Allan Poe (1809 – 1849) teve uma grande influência 
na história da literatura, especialmente no desenvolvimento do conto enquanto forma de arte 
e da história de detetive enquanto gênero literário (OAKES, 2004). Embora também tenha 
escrito contos de ficção científica, histórias de detetive, paródias cômicas e poesia, o autor se 
destaca por suas histórias de terror, em que expressa “[...] uma visão obscura do lado 
irracional da mente humana e sua tendência à autodestruição” (SCOFIELD, 2006, p. 32). Tal 
aspecto, somado ao seu estilo hiperbólico, repleto de referências esotéricas, aos elementos 
sobrenaturais de seus contos e a estranheza de seus personagens fazem de Poe uma 
referência na literatura gótica do século XIX em todo o mundo. Desde o cinema mudo, os 
contos de Poe têm sido adaptados para a tela, em mais de duzentos filmes. Entre essas 
adaptações está a recente série brasileira produzida pelo premiado produtor Fernando 
Meirelles e dirigida por Pedro Morelli, Contos do Edgar (2013), transmitida semanalmente no 
canal FOX. A presente pesquisa almeja analisar como aspectos próprios da literatura de terror 
dos contos de Poe foram traduzidos para a série televisiva. Para tal, escolhemos como corpus 
dois episódios, Berê e Cecília, traduções dos contos Berenice (1835) e A Máscara da Morte 
Rubra (1842), do autor americano. Assim, considerando que a tradução fílmica de uma obra 
produz signos que traduzem os signos literários cinematograficamente, acrescentando outras 
marcas, a pesquisa, de caráter analítico-descritivo, se voltará para as estratégias utilizadas na 
realização do filme ao recriar a literatura de terror de Poe para o Brasil do século XXI. A análise 
de tais adaptações como processos tradutórios ocorrerá da maneira como o analista associa as 
representações que fazem cada filme à sua leitura da obra adaptada. Trata-se de uma tarefa 
que excede as expectativas em relação à versão que se espera encontrar na tela, a partir do 
conhecimento que se tem acerca da obra escrita adaptada, uma tarefa que se volta para as 
relações entre as linguagens e para a maneira como a leitura que se tem da literatura e do 
filme influencia as associações que se estabelecem entre as obras por ocasião da análise. 
Estudos de adaptação fílmica enquanto tradução podem, inclusive, levantar questões acerca 
dos fatores sociais e culturais que condicionam ou estimulam as escolhas em cada produção, 
lançar luz sobre os textos literários e fílmicos como produtos culturais e permitir reflexões 
acerca do contexto em que são produzidos. 
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Projeto: Uma Análise Discursiva Sobre A Questão de Gênero e Sexualidade Na Escola – 2ª 
Etapa 
 
Coordenador(a): Ana Maria de Carvalho 
 
ID do Projeto: 1393 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: FALA 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Central 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 
 
Resumo: Este projeto vincula-se ao Grupo de Estudos do Discurso da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – GEDUERN, em uma de suas linhas de pesquisa denominada Estudo 
dos processos de produção identitária e de modos de subjetivação na contemporaneidade. 
Trata-se de uma proposta que problematiza tanto a questão de gênero como da sexualidade 
humana no âmbito escolar, na observação de como vem sendo conduzida a “Orientação 
Sexual” na escola, questionando, pois, qual seria o papel desejável dessa instituição perante 
essa temática inquietante e complexa, que nos tempos atuais, cada vez mais tem sido 
convocada a enfrentar as transformações das práticas sexuais e dos relacionamentos de 
gêneros. Nesses termos, esta pesquisa intenta investigar, à luz da Análise do Discurso, de 
orientação francesa, como a temática em questão é discursivizada nesse campo que se institui 
como um importante lugar de formação para o exercício da cidadania e, por conseguinte, para 
o tratamento pedagógico desse desafio educacional contemporâneo. Para o seu 
desenvolvimento, embasar-se-á em documentos oficiais como PCNs – Temas Transversais e 
Cadernos do SECAD e nos construtos teóricos da Análise do Discurso, principalmente das 
contribuições de Foucault (2005; 2011), no que se refere ao discurso, ao saber/poder e à 
sexualidade, e em diálogo com a área dos estudos culturais, na qual se destacam: Louro (1999, 
2000, 2004 e 2013), Furlani (2009, 2013), Sayão (1997), entre outros estudiosos que têm 
pesquisado sobre gênero e sexualidade. Metodologicamente, faremos uso de uma abordagem 
qualitativa, que nos conduz a um caminho discursivo e questionador, construindo uma análise 
interpretativista. Para construção dos dados serão utilizados os documentos que regem o 
ensino e entrevistas semiestruturadas com alunos e professores de uma escola pública da 
cidade de Mossoró-RN. Os resultados serão descritos, analisados e transformados em artigos a 
serem publicados em eventos da área do discurso, dos Estudos Culturais e da Educação. Dessa 
forma, procura-se contribuir com a comunidade escolar no sentido de incitá-la a discutir a 
multiplicidade e o respeito às diversas formas de viver os gêneros e as sexualidades. 
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Projeto: Uma Análise Sociocognitivista Sobre O Discurso do Ódio Em Páginas de Extrema 
Direita No Facebook 
 
Coordenador(a): Francisco Marcos de Oliveira Luz 
 
ID do Projeto: 1470 
Grande Área: Linguística, Letras e Artes 
Unidade Acadêmica: C.A. P.FERROS 
Departamento: Departamento de Letras 
Campus: Pau dos Ferros 
Programa: PIBIC - Edital: 002/2017-PROPEG/UERN 
Edição: 2018/2019 - Data de início: 01/08/2018 - Data de término: 31/07/2019 
 
Alunos(as) de iniciação científica do projeto: 

✓ Tawan Oliveira Teixeira 
 
Resumo: O país e mundo tem vivido a chamada “onda” neoconservadora que têm se 
enraizado nas mais diversas áreas em que a comunicação humana atua. Com isso, 
pensamentos e atitudes reacionárias vieram à tona, culminando, muitas vezes, em discursos 
autoritários e crivado de ódio. O discurso de ódio, sobretudo aquele que transita nas redes 
sociais, tem contribuído para a geração da violência simbólica, uma vez que essa é decorrente 
da linguagem. Compartilhar o ódio nas redes sociais também pode evidenciar indícios de 
dispatia que, por sua vez, pode ser consequência da carência de imaginação empática 
(JOHNSON, 1993). Nessa pesquisa, buscaremos investigar, compreender e analisar 
criticamente o discurso do ódio no facebook sob uma perspectiva sociocognitivista. Para isso, 
nos basearemos em Lakoff (1996; 2008), Recuero (2014), Klein (2017) e Sardinha (2007), Robin 
(2018) entre outros. O percurso metodológico ocorrerá através da compilação e análise de 
textos verbais e visuais de páginas de grupos de extrema direita no facebook. A análise do 
corpus terá como base a teoria da política moral (Lakoff, 1996), a qual disserta sobre a 
moralidade dos conservadores, progressistas e biconceptuais (com ambas as moralidades). 
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