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1 RESUMO DO PROJETO 

 

O Processo de Enfermagem propicia uma assistência de enfermagem sistematizada, com vistas ao alcance 

de resultados positivos em saúde. Ações educativas são relevantes para a implementação desse em 

instituições onde ocorram o cuidado de enfermagem, com vistas a sensibilizar e preparar a equipe de 

enfermagem para a execução de um cuidado sistematizado. Assim, o presente projeto de pesquisa tem por 

objetivo analisar a efetividade de ações educativas na implementação do Processo de Enfermagem na 

atenção hospitalar. Trata-se de um estudo do tipo quase-experimental, a ser realizado com 210 técnicos e 

enfermeiros que compõe a equipe de enfermagem do Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes, 

localizado em Caicó, Rio Grande do Norte. A coleta de dados se dará inicialmente por meio da 

caracterização sociodemográfica e profissional desses, bem como um pré-teste com vistas a avaliar o 

conhecimento e percepção da equipe de enfermagem acerca do Processo de Enfermagem. Em seguida 

serão realizadas formações, em 8 encontros de 2 horas cada, instrumentalizando a equipe acerca da 

implementação do Processo de Enfermagem. Por fim, será aplicado o mesmo instrumento, agora na 

característica de pós-teste. Os dados serão organizados em planilhas e analisados por meio de estatística 

descritiva, com valores relativos, absolutos, medidas de tendência central e dispersão, e inferencial por 

meio dos testes de Qui-quadrado, U de Mann Whitnney e teste T para amostras independentes, sendo 

considerado valor p < 0,05. O projeto encontra-se em consonância com a resolução 466/12, e recebeu 

parecer favorável do comitê de ética em pesquisa da instituição responsável, parecer nº  3.931.882, CAAE 

nº 29328620.2.0000.5294. Os participantes serão convidados e após o aceite assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, antes do início da coleta de dados. Dessa forma, espera-se avançar na 

implementação do Processo de Enfermagem nas instituições de saúde do estado, fornecendo subsídios 

para o fortalecimento da assistência de enfermagem e minimizando as lacunas entre teoria e prática. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Processo de Enfermagem. Educação continuada. 

 

2 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 

O Processo de Enfermagem (PE) consiste em uma ferramenta que permite a operacionalização da 

Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE). Trata-se de um instrumento metodológico que 

possibilita favorecer o cuidado de enfermagem (GARCIA; NOBREGA, 2009). 

Para sua implementação é necessário o desenvolvimento de habilidades profissionais capazes de 

identificar, compreender, explicar e predizer problemas da enfermagem, frente as necessidades 

apresentadas pela comunidade, sejam individuais ou coletivas (GARCIA; NOBREGA, 2009). 

O PE é operacionalizado por meio de cinco etapas, a saber: investigação; diagnóstico de 

enfermagem; planejamento; implementação e avaliação. A primeira etapa aborda a investigação, com a 

finalidade de apontar problemas e carências do paciente para assim definir sua condição de saúde 

(TANNURE; GONÇALVEZ, 2009).  

Através da interpretação dos dados coletados na primeira etapa se inferem os diagnósticos de 

enfermagem. Essa etapa exige do enfermeiro a habilidade de raciocínio diagnóstico, identificando 

problemas pelos quais o enfermeiro é responsável. Herdman e Kamitsuro (2018) ressaltam a etapa dos 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) como elemento chave do processo, pois orienta o enfermeiro na 

identificação de intervenções efetivas e contribui para o alcance de resultados positivos. Algumas 

literaturas a descrevem passos que contribuem com o profissional para sua realização, sendo elas: a coleta 

de dados, a validação desses dados, o agrupamento dos dados coletados, a identificação de padrões e 

comunicação e o registro desses dados, é através dessa etapa que garante o êxito de todo o resto do plano 

de cuidados (GORDON, 1994; TANNURE; GONÇALVEZ, 2009). 

A etapa de planejamento contempla a tomada de decisão sobre o que se pretende alcançar, bem 

como as intervenções necessárias para tal. Nesse momento o enfermeiro planeja o resultado que pretende 

alcançar, a partir do problema identificado, e os meios pelos quais alcançará tal resultado, elencando 

intervenções de enfermagem a serem realizadas. Na quarta etapa acontece a implementação do cuidado. 
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Nessa, irá ser colocado em prática as intervenções idealizadas na fase do planejamento de enfermagem 

(TANNURE; GONÇALVEZ, 2009). 

A avaliação da assistência de enfermagem é a quinta etapa do processo, sendo a que se baseia na 

averiguação das respostas do paciente, grupo, família ou comunidade. Sua finalidade é avaliar se as 

intervenções de enfermagem alcançaram os resultados esperados e se existe alguma necessidade de 

adequação em algumas etapas acima citadas (TANNURE; GONÇALVEZ, 2009). 

A etapas do PE tem por finalidade prestar assistência profissional de forma sistematizada ao 

usuário, seja individual, familiar ou coletivo, considerando suas particularidades nos mais diversos 

cenários e situações que o cuidado esteja inserido. 

A resolução do COFEN 358/2009 enfatiza que o PE deve ser realizado de modo deliberado e 

sistemático em todos os ambientes que acontece o cuidado de enfermagem, sejam públicos ou privados. 

Em seu Art. 6º, a resolução destaca que toda a execução do PE deve ser registrada habitualmente 

envolvendo, um apanhado dos dados coletados do paciente, família ou coletividade num determinado 

momento do processo saúde e doença. Enfatiza também que o diagnóstico de enfermagem acontece a 

partir das respostas apresentadas pelo paciente, família ou coletividade. As intervenções são executadas a 

partir dos diagnósticos de enfermagem. E os resultados em decorrência das intervenções de enfermagem 

que foram realizadas (COFEN, 2009). 

Outra resolução do COFEN a 564/2017 traz em seus artigos 36 e 37 que é dever do profissional 

registrar não apenas no prontuário, mas em todos os documentos disponíveis do paciente as informações 

exclusivas e indispensáveis do PE de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, 

além de estar em consonância com sua competência legal (COFEN, 2017). 

O processo de enfermagem é uma atividade estrutural que traz uma série de benefícios na 

prestação do cuidado seja individual, familiar ou de toda a comunidade. O PE possibilita preencher as 

necessidades da assistência, mostrando caminhos e oportunidades ao profissional, fazendo-o colocar seu 

conhecimento em prática na prestação do cuidado. 

Esse é considerado um instrumento favorável diante a qualidade da assistência, possibilitando uma 

educação continuada ao profissional. Por meio das etapas do PE vislumbra-se uma assistência menos 

mecanizada. Além de garantir um registro de qualidade, baseando-se em evidências cientificas, permitindo 

ainda uma reflexão sobre o planejamento e quais recursos disponíveis para serem utilizados. 

Segundo Santos, Paula e Lima (2003), as informações contidas em muitos registros são 

inconsistentes e subjetivas, não apresentando trajeto metodológico estruturado. O registro das ações é uma 

ferramenta essencial na assistência de enfermagem, de modo a se tornar indispensável na prestação de um 

cuidado sistematizado. 

A implementação de uma assistência sistematizada tem o objetivo de proporcionar maior 

visibilidade, reconhecimento e valorização profissional da enfermagem, além de favorecer uma 

padronização nas necessidades do cuidado, garantindo maior resolutividade por parte da categoria. 

Mesmo reconhecendo a relevância e as mudanças proporcionadas pela implementação do PE, sua 

aplicação nos estabelecimentos de saúde encontra uma série de dificuldades. O déficit de conhecimentos 

científicos por parte de alguns profissionais dificulta afirmação dos resultados, na amplitude da coleta de 

dados, principalmente nos dados coletados no exame físico (ausculta, percussão e palpação), no 

detalhamento de todos os estágios do planejamento, além do esclarecimento dos objetivos esperados 

(ARAÚJO; SOUZA; JUNQUEIRA, 2019; MENDES; BASTOS, 2003). 

Outro fator dificultador para a implementação do PE é a falta de quantitativo de profissionais 

disponíveis nos serviços, impossibilitando ao profissional a realização do processo por falta de tempo, 

bem como a carga burocrática de trabalho, afastando esse profissional das atividades assistenciais. 

Ademais, alguns profissionais demonstram despreparo teórico e prático para a adesão do PE nos 

estabelecimentos de saúde por fragilidades no processo formativo (ARAÚJO; SOUZA; JUNQUEIRA, 

2019; MENDES; BASTOS, 2003). 

Corroborando, observa-se que apenas alguns serviços aplicam uma metodologia mais elaborada na 

organização da assistência de enfermagem. A maioria das instituições tem sua prática cotidiana guiada por 

normas e rotinas preestabelecidas. Sendo os serviços que buscam a implantação de uma metodologia 
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efetiva, em sua grande parte, localizada nos grandes centros urbanos ou estão ligados a serviços de 

formação acadêmica. (MENDES; BASTOS, 2003) 

Estudo realizado acerca da implementação das etapas do PE demonstra que por mais que haja uma 

tentativa de implementação, as etapas não são sistematicamente aplicadas da prática clínica. Inúmeras são 

as dificuldades no estabelecimento e na utilização do PE no Brasil e em outros países (LIMA; 

KURCGANT, 2006). 

Um aspecto observado é que, apesar da maioria dos enfermeiros referirem ter aprendido e 

executado as fases do processo na graduação, as dificuldades na prática são expressivas. Esse resultado 

retrata o distanciamento entre a teoria e a prática, bem como a insuficiência do preparo teórico e prático da 

enfermagem para o PE de enfermagem quando saem da faculdade. (TAKAHASHI et al., 2008) 

Araújo, Souza e Junqueira (2019) apontam que se faz necessário conhecer as limitações bem como 

as facilidades dos profissionais de enfermagem, sobretudo aqueles submersos em rotinas com grandes 

demandas por decisões rápidas, eficazes e seguras. Conhecendo a realidade em que esses profissionais 

estão inseridos, bem como a forma que são desenvolvidas as ações realizadas por parte desses, é possível 

contribuir no processo de formação desde o nível da graduação, de modo a questionar e promover 

mudanças na visão atual. 

A partir da problemática apresentada, o estudo busca contribuir para a implementação do PE na 

perspectiva de instrumentalizar a equipe de enfermagem de um hospital do nordeste brasileiro, com ações 

educativas efetivas para tanto. 

Diante desta perspectiva o estudo procura responder ao seguinte questionamento: ações educativas 

com a equipe de enfermagem são efetivas para o avanço da implementação do Processo de Enfermagem 

na atenção hospitalar? 

 

3 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL: Analisar a efetividade de ações educativas na implementação do Processo de 

Enfermagem na atenção hospitalar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Identificar as potencialidades e os limitantes para a implementação das etapas do Processo de 

Enfermagem em cada setor da instituição; 

- Desenvolver ações educativas para capacitação da equipe de enfermagem na perspectiva da 

implementação do Processo de Enfermagem;  

- Mensurar o nível de conhecimento da equipe de enfermagem acerca do Processo de Enfermagem antes e 

após a execução de ações educativas; 

- Avaliar os avanços na implementação do Processo de Enfermagem em cada setor da instituição antes e 

após a execução das ações educativas. 

 

4 METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo do tipo quase-experimental. Estudos quase-experimentais apresentam-se 

com o objetivo de testar um experimento, que no presente estudo consistira em ações educativas, 

abarcando característica de manipulação de uma variável independente, no caso o aprendizado, entretanto 

sem controle total das variáveis de estudo. Dessa forma, é possível testar relações de causalidade entre as 

variáveis (POLIT, E BECK, 2011). 

LOCAL DO ESTUDO 

A pesquisa será desenvolvida no Hospital Telecila Freitas Fontes, localizado na região do Seridó 

do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

A escolha do local do estudo se deu frente a relevância da instituição para a região do Seridó, a 

qual abarca os municípios circunvizinhos. Ademais, destaca-se o anseio por parte da gestão em avançar na 

implementação do processo de enfermagem na instituição. 
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 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A pesquisa contemplará a população de técnicos e enfermeiros do Hospital Regional do Seridó 

Telecila Freitas Fontes. 

A unidade hospitalar conta com o quantitativo de 70 enfermeiros, e 140 técnicos de enfermagem, 

divididos em respectivos setores: clínica médica, clínica cirúrgica, urgência, UTI, centro cirúrgico e 

gestão. Assim, participarão da presente pesquisa 210 profissionais. 

Os critérios para inclusão na pesquisa serão profissionais enfermeiros e técnicos de ambos os 

sexos, acima de 18 anos e atuantes na instituição de saúde. Serão excluídos do estudo enfermeiros e 

técnicos de enfermagem que estiverem de férias, bem como aqueles que estiverem de afastamento ou 

licença no período da coleta de dados. 

 

PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Pré-teste 

Inicialmente, será realizada uma avaliação do tipo pré-teste (APÊNDICE C) com enfermeiros e 

técnicos de enfermagem da instituição. Para a coleta de dados será realizado uma entrevista 

semiestruturada individual seguindo um roteiro sistematizado, contendo perguntas abertas e fechadas 

abordando a concepção dos profissionais sobre a implementação do processo de enfermagem no cotidiano 

do seu trabalho. 

O instrumento conterá inicialmente a caracterização sócio demográfica dos profissionais. Serão 

avaliadas as variáveis: sexo, idade, estado civil, procedência, renda familiar, número de vínculos 

empregatícios, cargo que exerce, setor que atua e tempo de vínculo com a instituição. Quanto a 

caracterização profissional, será avaliado o tempo de formação, instituição formadora, formação 

complementar, e a inserção do processo de enfermagem na formação. 

O instrumento conterá ainda questões abertas e fechadas, com o objetivo de avaliar o 

conhecimento acerca do Processo de Enfermagem. Serão utilizados casos clínicos validados em estudo 

anterior (TINÔCO, 2019).  Serão pontuadas ainda as principais facilidades e dificuldades em implementar 

o processo de enfermagem no serviço em que atua. 

As entrevistas iram ocorrer durante os meses de julho a agosto de 2020. 

 

Experimento - Ações educativas 

Após a coleta de dados e a análise das respostas obtidas pela equipe de enfermagem da instituição, 

serão desenvolvidas formações no intento de instrumentalizar a equipe acerca da implementação do 

Processo de Enfermagem. 

Serão utilizados livros textos e artigos científicos sobre o tema, bem como casos clínicos. Os 

momentos de ação educativa ocorrerão por meio de convite inicial e divulgação de calendário de 

encontros com prévia autorização da gestão da instituição. 

Serão realizados 8 encontros, de 2 horas cada. Os encontros abordarão as temáticas: Sensibilização 

e etapas para implementar o Processo de Enfermagem; Coleta de dados – anamnese e exame físico; 

raciocínio diagnóstico de enfermagem; elaboração de plano de cuidados em enfermagem; a utilização das 

taxonomias de enfermagem. Ainda, serão trabalhadas as especificidades de implementação em cada setor 

específico: clínica médica; clínica cirúrgica; Pronto-socorro; e UTI. 

 

Pós-teste 

Após a execução das ações de educação em saúde, a equipe de enfermagem será convidada a 

responder o instrumento pós-teste, contento os mesmos questionamentos acerca do Processo de 

Enfermagem, e casos clínicos para resolução, com variação na ordem em que foram apresentados 

inicialmente (APÊNDICE D). Assim, será possível analisar a efetividade das ações de educação em saúde 

realizadas com a clientela. 
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados coletados serão organizados em planilha do Microsoft excell, e posteriormente analisados 

estatisticamente por meio do software SPSS 25.0. 

As variáveis qualitativas serão analisadas por meio de medidas relativas e absolutas. As variáveis 

quantitativas serão analisadas por medidas de tendência central e dispersão. Essas terão sua normalidade 

analisada através do teste de Kolmogorov Smirnov (p > 0,005). 

A análise inferencial dos dados se dará na comparação entre os momentos pré e pós intervenções 

educativas. Assim, serão aplicados os testes de Qui-quadrado, Teste de U de Mann Whitnney e o Teste T 

para amostras pareadas. Será considerada uma significância estatística de p < 0,05. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Os aspectos éticos do presente projeto serão respeitados de acordo com a resolução n° 466 de 12 de 

dezembro de 2012, a qual considera as questões éticas como inerentes para o desenvolvimento científico e 

tecnológico com seres humanos (BRASIL, 2012). 

O projeto de pesquisa obteve anuência do Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes.  

Recebeu parecer favorável do comitê de ética em pesquisa da instituição responsável, parecer nº 

3.931.882, CAAE nº 29328620.2.0000.5294. 

Os participantes serão esclarecidos quando aos objetivos e sua participação no estudo, e assinarão 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em caso de concordância sobre sua participação. Será 

informado aos participantes a possibilidade de se retirar do estudo, em qualquer momento que deseje, bem 

como da confidencialidade das informações fornecidas.  

A coleta de dados ocorrerá em sala de aula reservada no próprio hospital para garantir a 

privacidade e concentração no momento das respostas aos instrumentos.  

Os dados serão coletados pela coordenadora responsável, ademais de uma equipe de colaboradores 

composta por 3 alunos do curso de graduação em enfermagem, os quais serão posteriormente selecionados 

por meio de avaliação escrita e entrevista.  

Ademais, serão tomadas medidas preventivas frente aos possíveis riscos os quais os participantes 

estejam expostos, como riscos de cansaço físico e mental. Assim, participantes escolherão o momento 

ideal para a aplicação dos instrumentos pré e pós-teste, frente sua rotina de trabalho, com pausas sempre 

que necessário. Ademais, os encontros de formação possibilitarão intervalos de 30 minutos para fornecer o 

descanso necessário. Existe ainda o risco de exposição do profissional quanto as respostas fornecidas por 

esse. Esse risco será minimizado mediante garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, 

em que esses serão identificados por números e apenas o pesquisador responsável poderá manusear e 

guardar os questionários. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa arquivo, 

guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável (orientador) no 

Departamento de enfermagem, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes 

e o responsável. 
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 6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (obrigatoriamente 12 meses conforme calendário do CNPq: de 1º 

de agosto de 2020 até 31 de julho de 2021) 

Descrever as atividades 
2020 2021 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Construção do instrumento de pesquisa x            

Coleta de Dados pré-teste  x x          

Ações educativas    x x x x x     

Coleta de Dados pós-teste         x x   

Análise dos Dados           x  

Elaboração das Conclusões            x  
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7 PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE TRABALHO 001 

Título do plano de trabalho Conhecimentos e percepções da equipe de enfermagem acerca do Processo de Enfermagem 

Objetivo(s) específico(s) 
- Identificar as potencialidades e os limitantes para a implementação das etapas do Processo de Enfermagem em cada setor da 

instituição; 

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Levantamento bibliográfico sobre o tema 
08/2020 à 

07/2021 

Realizar revisão bibliográfica 

sobre a temática  

Levantamento bibliográfico 

consistente; Aprofundamento na 

temática 

2 Construção de instrumento para coleta de dados 
08/2020 à 

09/2020 

Construir instrumento que 

avalie conhecimentos e 

percepções da equipe de 

enfermagem acerca do 

Processo de Enfermagem 

Instrumento de pesquisa pronto 

para ser aplicado com a clientela. 

3 Coleta de dados 
09/2020 à 

10/2020 

Coletar dados com a equipe de 

enfermagem 

Preenchimento dos 210 

instrumentos de coleta com 

profissionais de enfermagem.  

4 

Análise dos Dados 

11/2020 à 

04/2021 

Construir planilhas; analisar 

estatisticamente os dados 

coletados; construir tabelas 

com os resultados. 

Tabelas e inferências acerca dos 

resultados da coleta. 

5 

Elaboração das Conclusões 

05/2021 à 

07/2021 

Redigir o trabalho final, com 

as interpretações, discussões e 

conclusões acerca dos 

resultados obtidos. 

Conclusões finais elaboradas, com 

discussões e interpretações dos 

resultados. 
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PLANO DE TRABALHO 002 

Título do plano de trabalho Ações educativas para capacitação da equipe de enfermagem na perspectiva da implementação do Processo de Enfermagem 

Objetivo(s) específico(s) 
- Desenvolver ações educativas para capacitação da equipe de enfermagem na perspectiva da implementação do Processo de 

Enfermagem;  

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Levantamento bibliográfico sobre o tema 
08/2020 à 

07/2021 

Realizar revisão bibliográfica 

sobre a temática  

Levantamento bibliográfico 

consistente; Aprofundamento na 

temática 

2 Construção de intervenções educativas 
08/2020 à 

09/2020 

Construir intervenções 

educativas para a equipe de 

enfermagem acerca do 

Processo de Enfermagem 

8 intervenções educativas prontas 

para serem aplicadas com a 

clientela. 

3 Ações educativas 
11/2020 à 

03/2021 

Aplicar as intervenções 

educativas com a equipe de 

enfermagem  

Execução das 8 intervenções 

educativas elaboradas  

5 

Elaboração das Conclusões 

05/2021 à 

07/2021 

Redigir o trabalho final, com 

as interpretações, discussões e 

conclusões acerca dos 

resultados obtidos. 

Conclusões finais elaboradas, com 

discussões e interpretações dos 

resultados. 
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PLANO DE TRABALHO 003 

Título do plano de trabalho 
Conhecimento e percepção da equipe de enfermagem acerca da implementação do Processo de Enfermagem após ações 

educativas 

Objetivo(s) específico(s) 

- Mensurar o nível de conhecimento da equipe de enfermagem acerca do Processo de Enfermagem após a execução de ações 

educativas; 

- Avaliar os avanços na implementação do Processo de Enfermagem em cada setor da instituição antes e após a execução das 

ações educativas. 

Ordem Atividade Prevista Período Metas Resultados esperados 

1 Levantamento bibliográfico sobre o tema 08/2020 à 07/2021 

Realizar revisão bibliográfica 

sobre a temática  

Levantamento bibliográfico 

consistente; Aprofundamento na 

temática 

2 
Construção de instrumento para coleta de 

dados 
08/2020 à 09/2020 

Construir instrumento que 

avalie conhecimentos e 

percepções da equipe de 

enfermagem acerca do 

Processo de Enfermagem a ser 

utilizado após as intervenções 

educativas 

Instrumento de pesquisa pronto 

para ser aplicado com a clientela 

após as intervenções educativas. 

3 Coleta de dados 04/2021 à 05/2021 
Coletar dados pós intervenção 

com a equipe de enfermagem 

Preenchimento dos 210 

instrumentos de coleta com 

profissionais de enfermagem.  

4 

Análise dos Dados 

05/2021 à 06/2021 

Construir planilhas; analisar 

estatisticamente os dados 

coletados; construir tabelas 

com os resultados. 

Tabelas e inferências acerca dos 

resultados da coleta. 

5 

Elaboração das Conclusões 

07/2021 à 07/2021 

Redigir o trabalho final, com 

as interpretações, discussões e 

conclusões acerca dos 

resultados obtidos. 

Conclusões finais elaboradas, com 

discussões e interpretações dos 

resultados. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Comprovante de APROVAÇÃO emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou do Comitê de Ética em Experimentação Animal para 

projetos submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa. 
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9 TERMO DE COMPROMISSO DO PROPONENTE 

 

Declaro, para os devidos fins, conhecer e aceitar as normas fixadas pelos editais PIBIC nº 001/2020-PROPEG/UERN e/ou PIBITI nº 

002/2020-PROPEG/UERN (http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic) e pela RN-017/2006 do CNPq 

(http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352#rn17062), comprometendo-me a desenvolver o presente projeto de 

iniciação científica de acordo com as atividades propostas, com os referidos editais e com as resoluções vigentes na UERN e no CNPq. 

 

 

 

Mossoró, 27 de março de 2020. 
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