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Projeto: Roteamento em Redes Mesh 

 
Análise de Protocolos de Roteamento Mesh 

 
Francisco Dantas M. Neto, Glaucia Melissa Medeiros Campos, Lidiane Oliveira dos Santos,

Karllos Kerllenn Freitas Gurgel 
Departamento de Ciência da Computação 

Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT 
 
INTRODUÇÃO. Redes Mesh são redes em malha sem fio, auto-configuráveis e que 
interconectam um conjunto de nós capazes de rotear pacotes entre si. A principal 
característica dessas redes é a presença de um backbone formado por roteadores sem fio com 
localizações fixas que se comunicam por múltiplos saltos. Devido à mobilidade dos 
dispositivos que podem fazer parte dessas redes freqüentes mudanças na topologia podem 
ocorrer, sendo necessário que a comunicação seja restaurada imediatamente para evitar a 
perda dos dados. Como a topologia dessas redes é dinâmica o roteamento também precisam 
ser, daí surge a necessidade de protocolos específicos para esse tipo de rede. Inicialmente os 
protocolos de roteamento ad-hoc foram considerados os mais indicados a serem utilizados.  
No entanto, esses protocolos nem sempre se adequam a um determinado cenário de uma Rede 
Mesh. Diante da necessidade de um roteamento adaptado às peculiaridades das Redes Mesh, 
novos protocolos foram criados, como por exemplo, ORRP, MORRP, WPR, MRP e HWMP. 
OBJETIVOS. Os objetivos deste trabalho são investigar aspectos relacionados ao roteamento 
em Redes Mesh, fazer um levantamento na literatura dos protocolos de roteamento, 
específicos para essas redes, citados anteriormente, além do OLSR, que é um protocolo ad-
hoc que tem sido muito usado em redes Mesh, e apresentar um comparativo entre os mesmos, 
expondo suas vantagens e desvantagens e indicando se esses protocolos são ou não viáveis, de 
acordo com os resultados encontrados, que devem ser analisados conforme os parâmetros 
convencionais de redes. RESULTADOS. Todos os protocolos Mesh analisados apresentam 
algum mecanismo responsável por reduzir a quantidade de mensagens de controle com o 
objetivo de economizar a banda disponível para o tráfego de dados e de controle, aumentando 
a vazão da rede e a taxa de entrega. Já o protocolo OLSR apresenta uma redução na taxa de 
entrega devido a grande quantidade de mensagens de controle necessárias para as 
manutenções das rotas, que aumenta ainda mais em cenários com alta mobilidade. 
CONCLUSÕES. No geral, todos os protocolos Mesh estudados apresentam resultados 
superiores aos dos protocolos aos quais foram comparados. Porém, os resultados dessas 
simulações foram obtidos com parâmetros, cenários e métricas diversas, já que todos foram feitos em 
separado. O que justifica um conjunto de simulações envolvendo esses protocolos onde será 
possível obter uma avaliação mais precisa do comportamento de cada um diante do mesmo 
cenário. Devido algumas dificuldades como, encontrar os módulos dos protocolos para serem 
instalados na ferramenta de simulação e tempo reduzido para realizar as pesquisas dos 
protocolos em paralelo com a pesquisa e instalação dos módulos na ferramenta, não foi 
possível realizar essas simulações, mas como trabalhos futuros pretende-se realizá-las 
utilizando cenários próximos da realidade e posteriormente desenvolver um artigo reunindo e 
comparando os resultados obtidos. 
 
Palavras-chave: Redes Mesh; Ad-Hoc; Roteamento; Protocolo. 
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Aplicação De Algoritmos Evolucionários Para O Problema De Agendamento De Horários Sala/Professor 
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Um dos grandes problemas de instituições que tem recursos a serem alocados é fazer com que 
estes o sejam de maneira satisfatória. Isso sem gerar inconsistências, tais como mais de uma 
pessoa com o mesmo recurso ao mesmo tempo, ou recursos ociosos por muito tempo. Esta 
situação caracteriza um problema de otimização combinatória conhecido como problema de 
alocação de horários ou timetabling, cujo exemplo mais comum é o problema da distribuição de 
horários e salas entre um grupo de professores sem que haja choques de horários. Problemas de 
ordem combinatória são, normalmente, encarados como problemas cujos algoritmos 
convencionais não são capazes de tratar em tempo hábil, assim recorremos muitas vezes a 
algoritmos aproximados como algoritmos heurísticos, meta-heurísticos, ou de inteligência 
artificial. Dentre eles um grupo que vem obtendo bons resultados em outros campos, as 
heurísticas evolucionárias. Desse modo, este trabalho propõe um estudo sobre a utilização de 
heurísticas evolucionárias na resolução de problemas de timetabling, tendo como objeto de 
pesquisa a geração de horários para os cursos de graduação da UERN, visto que ainda são 
gerados de forma manual, por falta de softwares específicos. No universo teórico, este trabalho 
deve mostrar soluções em algoritmos de heurística evolucionária, bem como um modelo 
matemático para representação do problema proposto, além de uma revisão sobre possíveis 
problemas que seriam enfrentados na construção desses algoritmos e suas soluções mais comuns. 
No universo prático, deve gerar, ao final, um software para resolução do problema de alocação de 
horários que apresente resultados de forma legível e em tempo hábil. Como resultados práticos 
obtidos desse trabalho, foi implementado um software em algoritmos evolucionários, mais 
especificamente genéticos, que soluciona o problema de forma eficiente e em tempo hábil. Seus 
resultados são exibidos em forma de tabelas de horários e o software possibilita também a 
utilização de um banco de dados para armazenar informações de professores, aulas e salas. Como 
resultados teóricos, o trabalho obtive um modelo matemático que não gera inconsistências no 
horário, assim evita a implementação de um algoritmo de compensação comumente utilizado 
nesses casos. Além da implementação de forma satisfatória da seleção por torneio, avaliação por 
aptidão e da inserção de indivíduos de pior qualidade na população sem a necessidade de 
mutações ou compensações futuras. 
 
Palavras-chave: Otimização Combinatória; Algoritmos genéticos; Problema de alocação de 
Horário
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Projeto: Espectroscopia Infravermelho Distante para Matéria Condensada  

 Automatização de um Espectrômetro de Infravermelho Distante 
 

João Paulo Ferreira, Ana Kátia Gurgel, Rízia Rodrigues da Silva, Thomas Dumelow 
Departamento de Física  

Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT 
 
Descrevemos o controle de um espectrômetro de infravermelho distante através da interface 
analógico/digital conectada à porta USB de um computador PC. O espectrômetro é um 
instrumento de caracterização óptica que fornece informação sobre reflexão e absorção em 
amostras, como função da frequência de ondas eletromagnéticas. O nosso espectrômetro é de 
transformada de Fourier que capta as informações das amostras através das análise de picos 
de interferência, pois é baseado no interferômetro de Michelson. Este instrumento utiliza uma 
lâmpada de mercúrio para gerar a radiação infravermelha e um sistema hidráulico para 
movimentar o espelho móvel.  A programação para controlar o espectrômetro foi escrita na 
linguagem LabVIEW, e tem a capacidade de colher a intensidade da interferência medida pelo 
detector de infravermelho, através de uma entrada analógica. O raio de um laser He-Ne 
percorre o mesmo caminho que a radiação infravermelha, gerando franjas que são medidas 
por um detector fotodiodo. Os sinais deste detector são transformados em sinais digitais, e a 
contagem destas franjas é usada para identificar a posição do espelho móvel. O sinal digital de 
uma chave óptica determina a posição inicial da varredura. Uma saída digital é utilizada para 
enviar um sinal para uma válvula que ativa o funcionamento do sistema hidráulico com a 
pressão ocasionada por um compressor ligado ao sistema. 
 
Palavras-chave: Infravermelho; automatização; espectroscopia 
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Produção de Biodiesel a Partir de Óleos Vegetais Usando Catálise Heterogênea  

Caracterização Físico-Química dos Biodieseis Sintetizados Com Óleo 
Extraído a Quente de Mamona e Pinhão-Manso, Utilizando o Iodo Como 

Catalisador 
 

Aruzza Mabel de Morais Araújo, Anderson Fernandes Gomes, Luiz Di Souza, Luiz Gonzaga 
de Oliveira Matias 

Departamento de Química 
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT 

 
 
Introdução: Várias oleaginosas são aptas a produzirem óleo para a síntese de biodiesel como a 
mamona e o pinhão-manso. Essas são consideradas boas opções para o semi-árido devido ao 
fato de suas sementes serem tóxicas fazendo com que não haja a competição entre o 
combustível e a alimentação, se adaptam bem ao clima, produzem boa quantidade de óleo etc. 
A mamona para produzir bem necessita de certas condições edafoclimáticas pré estabelecidas 
em zoneamentos agrícolas. Biodiesel é um combustível composto de mono-alquil-ésteres de 
cadeia longa, derivados da reação de óleos vegetais ou gorduras animais com álcoois, como 
metanol ou etanol, na presença de catalisadores produzindo, glicerina como 
subproduto.Objetivos: Este trabalho teve como objetivo analisar as propriedades físico-
químicas água e sedimentos, densidade, tensão superficial, viscosidade, ponto de fulgor e 
combustão, cinzas e índice de acidez dos biodieseis de mamona produzidas em cidades 
zoneadas e pinhão-manso, feitos com óleo extraído a quente, utilizando o hexano como 
solvente. Resultados: Para a viscosidade todos os valores estão acima do permitido. Nas 
medidas de densidade a mamona apresenta os dois valores acima do permitido e o pinhão 
manso se encontre dentro permitido. Para a tensão superficial todos os valores estão acima do 
permitido, mas o pinhão manso se aproxima muito mais do permitido. Os pontos de fulgor e 
combustão estão dentro do permitido. Não se encontrou água e sedimentos em nenhuma das 
amostras e os índices de cinzas sulfatas de todas elas estão dento do permitido, já o índice de 
acidez apresenta valores bem acima do permitido para a mamona e praticamente dentro da 
norma para o pinhão manso. Para os resultados obtidos para o biodiesel de mamona, cultivada 
em áreas zoneadas pela Embrapa, esperava-se que os valores obtidos ficassem dentro dos 
exigidos nas normas, o que não ocorreu. Isso mostra que o zoneamento priorizando a 
quantidade de óleo que pode ser obtido por hectare plantado de mamona não é totalmente 
correto e precisa ser aprimorado para produzir sementes de melhor qualidade.  Comparando a 
qualidade do biodiesel obtido, conclui-se que o pinhão manso produz um combustível de 
melhor qualidade que o produzido pela mamona. Conclusão Dentre as amostras analisadas o 
biodiesel de melhor qualidade é o de Pinhão-manso. O combustível obtido com pinhão manso 
apresenta todos os parâmetros analisados dentro da norma, excerto a viscosidade. 
 
Palavras-chave: Biodiesel, catalise heterogênea e caracterização. 
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Códigos Corretores de Erros sobre Variedades Riemannianas Associados a Canais Discretos sem Memória 
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Códigos corretores de erros são um dos principais elementos de um sistema de transmissão de 
dados e são aplicados, por exemplo,  em TV digital, comunicação móvel, redes decomputadores, 
rádio e até mesmo em mídias de armazenamento como CD's e DVD's. Levando-se em conta que, 
nesses sistemas, durante o processo de transmissão ou armazenamento, os dados encontram-se 
em um meio físico e que este meio está propício a variados tipos de intervenções, tais como, 
radiações, interferências eletromagnéticas ou até mesmo falhas de hardware, e que estas causam 
distorções nos dados envolvidos no processo, modificando-os e, conseqüentemente,alterando a 
informação que deveria ser transmitida ou armazenada, é imprescindível a aplicação de um 
sistema de códigos corretores de erros que recupere a informação. Por isso, o objetivo é propor 
projetos de códigos corretores de erros casados com os sistemas de modulações e canais 
utilizando-se mergulhos de grafos sobre variedade Riemannianas. Para efeito ilustrativo, a Figura 
1 contém dois exemplos de variedades riemannianas, o catenóide e a superfície de Meeks-Costa. 
O critério de construção do código obedece o princípio do sistema integrado de transmissão 
desenvolvido por Lima-Palazzo (2002), e consiste em usar uma estrutura algébrica, como 
geradora do código corretor de erros, associada ao sistema de modulação obtido da partição sobre 
uma superfície ? proveniente do mergulho de um grafo associado a um canal discreto sem 
memória. O grafo usado será o grafo completo K n e, o grupo homologia de ?, o grupo linear GL, 
o grupo de isometrias, o grupodiedral e a álgebra dos matróides que são as estruturas algébricas 
fornecedoras dos códigos corretores de erros. A grande vantagem de utilizar este método de 
construção de códigos é a compatibilidade com os sistemas de modulação e canal que permite 
eliminar dispositivos adicionais de tratamento das incompatibilidades oriundas da escolha sem 
critérios dos blocos codificação, modulação e canal, otimizando o desempenho dos principais 
componentes do sistema de transmissão de dados. Além disso, o método irá fornecer novas 
estruturas de códigos corretores de erros que podem superar a eficiência de algumas classes de 
códigos em uso na atualidade. 
 
Palavras-chave: Mergulho de grafo, códigos corretores de erros, superfície.
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Desenvolvimento de Arquiteturas para Compressão de Vídeo em Sistemas Embarcados Baseado no Padrão 
H.264/AVC 
 

Compressão de Vídeo baseada no Padrão H.264/AVC Utilizando o 
Algoritmo Diamond Search 
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Esse projeto implementa na linguagem VHDL um módulo de busca diamond search para ser 
utilizado na estimação de movimento do sistema compressão de imagem. O módulo diamond 
search usa como referência endereços de memória, sendo necessária relação entre esse 
módulo, módulos de memória e um módulo de cálculo aritmético (SAD). O módulo de 
diamond search funciona com uma máquina de estados, tendo estados para inicializar dados, 
enviar dados para o SAD, esperar dados vindos do SAD, julgar dados, e por fim gerar um 
novo endereço antes de recomeçar (se necessário). Cada endereço é associado a um frame da 
figura sendo processada. É o SAD que acessará a memória (usando o endereço dado) e fará os 
cálculos. A unidade de processamento principal é o macrobloco (16x16 pixels), contudo, 
também há tamanhos menores, e eles podem ser de 16x8, 8x8, 8x4 e 4x4 pixels. O tamanho 
de bloco deverá ser controlado dinamicamente pelo módulo SAD, que exigirá endereços de 
partes sequenciais de 4x4 pixels do mesmo macrobloco, para que o SAD possa julgar e unir 
(ou não) um bloco menor a outros. O diamond search deverá enviar blocos 4x4, receber a 
resposta do SAD e somá-la às respostas anteriores até formar o SAD do macrobloco. Estando 
completo deverá ser analisado junto aos anteriores para então decidir se o processo todo será 
repetido com um novo endereço, ou se o menor bloco foi encontrado. Em uma primeira fase 
do algoritmo, o menor bloco deverá ser encontrado entre outros nove (horizontal, vertical e 
diagonais), sendo que, se o endereço central for o menor bloco, a segunda fase se inicia, caso 
contrário, o atual menor bloco fica sendo como o central e a busca toda recomeça. Na segunda 
fase, são analisados os endereços de cima, baixo, esquerda, direita e centro, sendo que, se o 
menor bloco não estiver no endereço do meio, o endereço principal apenas sofrerá um leve 
ajuste, finalizando o processo com o endereço de menor bloco. Outra diferença entre fases é 
que, se a distância entre macroblocos na primeira fase era de dois pixels, agora, na segunda 
fase, a diferença será de um pixel. Para evitar acesso de endereços inválidos existe o teste de 
bordas do diamond search, que funciona saltando os endereços inválidos assim que uma 
situação de borda é identificada (define o endereço seguinte no momento que deveriam ser 
definidos os endereços inválidos e modifica o contador de macroblocos logo em seguida). 
 
Palavras-chave: algoritmo Diamond Search; estimação de movimento; padrão H.264/AVC. 
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Arquitetura x86
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Bolsista Orientador

Departamento de Informática
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Sistemas  embarcados  consistem  em  sistemas  físicos  reais  derivados  da  combinação  de 
hardware,  software e  outras  partes  adicionais,  sejam elas  mecânicas  ou eletromagnéticas. 
Atualmente, estima-se que aproximadamente 79% de todos os processadores são utilizados 
em tais sistemas. A utilização do sistema operacional Linux em sistemas embarcados tem 
crescido devido a vantagens tecnológicas e econômicas. O Linux oferece aos desenvolvedores 
eficiência  e  confiabilidade  pois  provê  toda  a  camada  de  gerência  de  hardware.  Há  uma 
quantidade significativa de aplicações de sistemas embarcados utilizando softwares baseados 
em código aberto. Dentre elas, uma que se mostra particularmente interessante é a área de 
comutação de pacotes em redes Ethernet. Desde sua concepção, os sistemas de comutação de 
pacotes  de  redes  Ethernet têm evoluído  e  agregado  recursos.  Porém,  muitos  deles  ficam 
limitados  a  um  conjunto  específico  de  fornecedores  e  a  um  hardware  de  alto  custo.  É 
relativamente comum encontrar projetos de roteadores que utilizem o núcleo do Linux como 
sistema operacional. No entanto, verificou-se que a utilização de tais sistemas como camada 
de software para comutadores de pacotes não foi ainda devidamente explorada. Desta forma, 
este  projeto  destinou-se  a  criação  da  camada  de  software  necessária  à  utilização  de 
arquiteturas x86 em sistemas embarcados e da criação de um dispositivo de comutação de 
pacotes para redes Ethernet tendo como base o núcleo Linux. Além disso, o projeto também 
contemplou o porte  do  firmware para  a  arquitetura  MIPS e a  implementação de recursos 
extras presentes nos sistemas comerciais, tais quais VLANs, filtro de pacotes, espelhamento 
de tráfego e interface de gerenciamento WEB. Para a validação do sistema foram utilizadas 
metodologias  presentes  na  literatura  de  sistemas  embarcados  e  técnicas  encontradas  nos 
Request For Comments,  documentos técnicos e organizacionais sobre a Internet que incluem 
especificações e políticas produzidas pelo Internet Engineering Task Force. Como principal 
resultado tem-se um firmware funcional e pronto para o desenvolvimento de diversos tipos de 
aplicações,  bastando  apenas  a  customização  dos  recursos  presentes  no  núcleo  e  das 
ferramentas  de  espaço  de  usuário.  O  firmware criado  apresenta  uma  alta  portabilidade, 
exigindo pouco esforço de desenvolvimento para adequar-se a outras arquiteturas, tal foi feito 
no porte para a arquitetura MIPS.

Palavras-chaves: Sistemas Embarcados; Firmware; Linux; Comutação de Pacotes.

Projeto: Desenvolvimento de Firmware para Sistemas Embarcados Utilizando Arquitetura x86.
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Determinação do Teor de Cinzas, Proteínas e Aminoacidos em Macrófitas Aquáticas do Rio Mossoró Visando 
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Introdução: Atualmente a grande e crescente preocupação com água de boa qualidade 
destinada ao consumo humano, atividades indústrias e agrícolas tem incentivado inúmeras 
pesquisas destinadas ao tratamento e a prevenção de ambientes aquáticos. Na bacia 
Hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, estudos anteriores mostram que os níveis de poluentes 
são elevados. Sendo o rio muito importante é inquestionável a necessidade de que se estudem 
e apliquem medidas para despoluição de suas águas. O tratamento de ambientes aquáticos 
poluídos através de macrófitas aquáticas, além de apresentar baixo custo, deixa a 
possibilidade de reciclagem da biomassa produzida a qual tem varias aplicações  como ração 
animal, fertilizante, etc.. Objetivos: Neste trabalho se propõe analisar a quantidade de 
proteínas bruta, aminoácidos, cinzas e umidade em macrófitas que crescem naturalmente no 
rio Mossoró visando verificar a viabilidade do seu uso como ração animal. Metodologia: 
Foram realizadas quatro coletas em dois pontos localizados no trecho do rio que corta o 
centro da cidade de Mossoró. Nas plantas foram realizadas as medidas de proteína bruta-PB 
utilizando dois métodos: Kjeldahl e o método espectrofotométrico com p-benzoquinona 
(PBQ); aminoácidos via método espectrofotométrico com p-benzoquinona (PBQ) ; área 
folhear-AF (apenas a área do limbo) utilizando o equipamento de medição de área foliar de 
bancada LI-COR 3100 AREA METER; massa foliar úmida- MFU e  massa foliar seca – MFS 
por pesagem em balança analítica. Resultados: Os resultados mostram que: a-os parâmetros 
analisados são fortemente influenciados pelo tamanho da planta, com exceção da umidade 
residual nas folhas e raízes e cinzas nas folhas que permaneceram praticamente constantes; b- 
a determinação de proteína com o método da PBQ é viável e produz resultados satisfatórios e 
da mesma ordem de grandeza do método Kjeldhal, com a vantagem de ser mais simples, 
barato e rápido;c-é possível analisar na mesma amostra a presença de aminoácidos. 
Conclusões: Tomando-se como base apenas os valores de proteína presentes na macrófitas 
aquáticas, conclui-se que a mesma pode ser utilizada para alimentação animal, ou mesmo, na 
obtenção de um concentrado protéico destinado a alimentação humana.  

 
Palavras chaves: Macrófitas, Ração animal, Qualidade da água; Proteína bruta;Aminoacidos 
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Determinação e Correlação dos Teores de Metais entre Macrófitas Aquáticas e as Águas da Bacia Hidrográfica 
Apodi/Mossoró. 
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O rio Apodi/Mossoró se encontra no oeste potiguar, sendo o mais importante recurso hídrico 
da região e responsável por grande parte do desenvolvimento sócio-econômico das cidades ao 
seu entorno. No entanto, este desenvolvimento trouxe consigo graves problemas que atingem 
a população: a poluição e a degradação do rio. Dentre os contaminantes de um corpo 
aquático, os metais se destacam por serem elementos não degradáveis, podendo atingir toda a 
cadeia trófica. De acordo com as condições ambientais, esses elementos podem apresentar 
mobilidade entre os sedimentos, a água e a biomassa vegetal de um corpo aquático, 
mostrando a necessidade de estudos que integrem essas matrizes ambientais. Assim, esse 
trabalho teve como objetivo determinar os teores de metais nas águas e nos aguapés da bacia 
hidrográfica do rio Apodi/Mossoró e correlacioná-los, de forma a fornecer subsídios às 
medidas de controle e manejo da biomassa dessas espécies, no local de descarte ou no próprio 
reservatório, bem como à preservação desse importante recurso hídrico da região. Foram 
feitas duas campanhas de coleta durante o projeto, a primeira em outubro de 2008 (Período 
seco) e a segunda em abril de 2009 (período chuvoso), em 6 estações de amostragem, 
georeferenciadas com GPS, cuja escolha levou em consideração a presença de mácrofitas 
áquaticas (Eichhornia Crassipies).As águas foram coletadas em frascos de vidro âmbar, 
preservadas com ácido nítrico concentrado a pH < 2 e digeridas de acordo com o método 
3005A da USEPA, o qual envolve digestão em meio nítrico-clorídrico. As macrófitas, 
devidamente secas, foram trituradas e, posteriormente, digeridas de acordo com a 
metodologia proposta por Malavolta et al.. A determinação das concentrações de metais foi 
realizada utilizando-se um Espectrômetro de Absorção Atômica, modelo Spectr AA-50, da 
marca Varian. Os elementos analisados foram: Cd, Li, Al, Ag, Cr, Ba e Na. Os resultados 
mostram que os metais detectados se encontram em concentrações significativas, em todas as 
matrizes, indicando que o ecossistema aquático encontra-se consideravelmente impactado. 
Observa-se, também, que as concentrações desses metais, sua correlação e mobilidade entre 
as matrizes estudadas dependem da sazonalidade, sendo que a assimilação dos metais pelas 
plantas é grande, podendo ser uma boa alternativa para a remediação deste corpo aquático, 
desde que descartadas de forma adequada. 
 
Palavras Chave: Qualidade de água; metais; macrófitas aquáticas; rio Apodi/Mossoró. 
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O uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades ocorre desde os primórdios da 
espécie humana. Atualmente, ainda se encontram o uso de plantas para fins medicinais sendo 
comercializada em feiras livres, mercados populares e quintais residenciais. A região nordeste 
possui uma flora diversificada que incluem segmentos de Cerrado, Mata Atlântica, Floresta 
Tropical e principalmente aquela que lhe é característica, a Caatinga; que tem sido explorada 
como única fonte de subsistência e recurso terapêutico de muitas comunidades dessa região. 
O objeto de estudo, a Cordia Leucocephala Moric, conhecido popularmente como moleque-
duro é um arbusto perene, ereto, caducifólio, de 1-2 m de altura, muito ramificado, de ramos 
lenhosos, nativo e restrito aos solos mais férteis da Caatinga do Nordeste do Brasil, e em 
restingas. Planta amplamente cultivada com objetivo ornamental, todas as partes desta planta 
são empregadas na medicina popular. Na forma de infuso ou decocto, principalmente das 
folhas, é empregada no tratamento de reumatismo, contra indigestão e tônico geral. O 
presente trabalho tem como finalidade dar continuidade ao estudo fitoquímico da planta,  
especificadamente os galhos. O vegetal foi coletado numa região de Caatinga do Município 
de Mossoró – RN.  A parte do vegetal analisada foram os galhos, o qual foi submetido a um 
processo exaustivo de extração utilizando uma solução hidroalcóolica (etanol/água 60%). 
Através de testes químicos específicos foram identificadas as principais classes de 
metabólitos secundários presentes nesse extrato, e a partir da combinação de diversas técnicas 
cromatográficas clássicas em conjunto com a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 
levaram ao isolamento e purificação de cinco substâncias denominadas CLG-01, CLG-02, 
CLG-03, CLG-04 e CLG-05, as quais estão em processo de caracterização físico-química 
utilizando técnicas espectroscópicas.    
 
Palavras-chaves: Cordia leucocephala, HPLC, metabólitos secundários. 
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Com todas as exigências da sociedade em relação ao avanço da tecnologia, precisamente no 
que diz respeito à gravação de dados e a melhoria da informatização, fomos influenciados a 
estudar os sistemas físicos que são responsáveis por boa parte dessa modernização.  O 
estudo de multicamadas magnéticas é de fundamental importância para o desenvolvimento 
da spintrônica. O controle das técnicas de crescimento de materiais  artificiais amplia 
significamente  o avanço e aplicação destes sistemas nonoestruturados. As fases magnéticas 
de multicamadas são funções de temperatura, de campo externo aplicado, de parâmetros 
intrínsecos e, principalmente, de sua composição.  No presente trabalho apresentamos um 
estudo teórico de histereses térmicas em  tricamadas compostas  por duas camadas de ferro 
(material ferromagnético) interligadas pelo  MnF2  (Material antiferromagnético) 
(FM/AFM/FM). As camadas estudadas possuem anisotropia uniaxial e anisotropia cubica, 
com os eixos fáceis sendo coincidentes. O MnF2 é estabilizado pelo Fe e, mesmo em 
temperaturas próximas a temperatura a TN, contribui com uma coercividade extra para a 
tricamada. Os materiais Fe e MnF2 possuem, respectivamente, campos de anisotropia 0,55 
KOe e 8,8 KOe.  A tricamada é submetida a um ciclo térmico que começa em temperatura 
baixas até temperaturas superiores a temperatura de Néel do antiferromagnético (TN = 
67K). Analisamos os efeitos na espessura da histerese térmica em função da variação das 
camadas do FM e AFM e do campo externo aplicado. 
 
Palavras-chave: multicamadas magneticas, histerese termicas, sistemas nanoestruturados.
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Influência de Campo, Temperatura e Espessura Sobre o Efeito Magnetocalórico em Filmes Finos de Hólmio 
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Introdução: Apresentamos neste trabalho um estudo teórico do Efeito Magnetocalórico (EMC) 
em filmes finos da terra rara Hólmio(Ho) no intervalo de temperatura entre 20K e 132K, no qual 
este apresenta uma fase onde os momentos magnéticos de sucessivos planos atômicos estão 
girados de um ângulo constante. Nós investigamos as possíveis modificações causadas nesta fase 
devidas os efeitos de espessura, superfície, temperatura e campo externo, aplicado ao longo do 
plano basal. Nós modelamos os filmes de Ho como uma pilha de N monocamadas atômicas, onde 
cada monocamada está acoplada com suas primeiras e segundas monocamadas vizinhas, através 
de uma interação de troca do tipo RKKY. Consideramos também a influencia de uma anisotropia 
hexagonal que possui uma forte dependência da temperatura, sendo esta modelada através do fit 
de curvas experimentais. O estudo foi realizado através de um algoritmo de campo local 
autoconsistente que permite calcular o valor médio térmico, e a orientação dos spins em cada 
camada atômica, levando em conta as modificações da energia de troca devido à coordenação 
reduzida dos spins próximos da superfície. Objetivos: Desenvolver métodos teóricos, numéricos 
e/ou analíticos, para análise, modelagem e simulação numérica de filmes finos da terra rara 
Hólmio(Ho) sob a influencia de temperatura e campo magnético externo, onde será investigado 
as condições de equilíbrio e diagrama de fases. Resultados: Obtemos novas fases magnéticas nos 
filmes fino de Hólmio, diferentes das fases de volume apresentadas por este. Estas fases 
apresentam-se diferentes, devido a efeitos de campo externo aplicado, temperatura e espessura 
nas monocamadas, que influenciam diretamente nas energias de trocas entre os spins dos planos, 
e do volume. Conclusões: 1)Filmes ultra finos não apresentam a fase helimagnética, 2) O valor da 
intensidade do campo magnético que satura a magnetização varia com a espessura do filme, 
3)filmes muito espessos, apresenta o efeito anômalo, 4)Os efeitos aplicados em filmes de 6 a 24 
monocamadas há o aparecimento das fases helimagneticas, fan e helifan, 5)identificamos o 
aparecimento de efeito magnetocalórico.  
 
Palavras-chave: Efeito magnetocalórico; Magnetização adiabática; Entropia magnética; Energia 
de Anisotropia. 
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Investigando o comportamento da velocidade de rotação das estrelas pobres em metais no ramo horizontal e sua 
relação com o segundo parâmetro. 
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O ramo horizontal (HB),é o estágio da evolução estelar caracterizado pela queima do hélio no 
núcleo estelar e pela queima de hidrogênio numa camada relativamente ?na que envolve o núcleo 
da estrela. E conhecido que  a distribuição de estrelas quentes e “frias” no HB é funçãoo da 
metalicidade do aglomerado, a metalicidade é por isso denominada de “primeiro parˆmetro”. 
Entretanto, há fortes evidencias de que um ou mais fatores também contribui para a distribuição 
das estrelas no HB. Este outro fator é chamado de “segundo parâmetro” e sua natureza física é 
desconhecida. Neste trabalho, investiga-se o comportamento da velocidade rotacional das estrelas 
pobres em metais. O estudo é feito com base numa extensa amostra de dados de rotação estelar e 
temperatura efetiva. A amostra é composta por estrelas do campo e de aglomerado globulares, 
abrangendo diferentes estágio da evolução estelar, desde a sequência principal até o ramo 
horizontal. O objetivo principal é fornecer subsídios para a identi?cação do segundo parâmetro. 
Apresenta-se o comportamento da velocidade rotacional das estrelas pobres em metais, do campo 
e de aglomerado, em diferentes estágios evolutivos. Con?rma-se o resultado de que as estrelas 
pobres em metal tendem no geral a apresentar baixas velocidades rotacionais. Observa-se que as 
rotações das estrelas de campo comportam-se diferentemente das rotações daquelas em 
aglomerados. As estrelas do campo apresentam as maiores rotações, e essas velocidades 
concentram-se no ramo horizontal. A diferença entre as as duas distribuiçoes de rotação acentua-
se com o aumento da temperatura efetiva das estrela. 
 
 
Palavras-chave: Estrelas Pobres em Metais,Ramo Horizontal,Segundo Parâmetro,Rotação estelar 
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Introdução: A crescente preocupação em relação ao meio ambiente e a diminuição das 
reservas de combustíveis fósseis no mundo, além do aumento do preço do petróleo, levaram à 
busca de novos combustíveis. Entre as possibilidades  existentes está a exploração ácidos 
graxos presentes em gorduras e em óleos vegetais na produção de biocombustíveis para serem 
usados puros ou para serem misturados ao diesel mineral e assim reduzir o seu consumo. A 
grande variedade de óleos disponíveis indica a necessidade de estudos que comparem a 
qualidade e o rendimento destes para a produção de biodiesel, bem como a qualidade deste de 
forma a determinar quais as melhores matérias primas para a sua fabricação industrial. 
Objetivos: O trabalho visou caracterizar várias matérias primas, sintetizar biodieseis com elas, 
bem como caracterizar e determinar as propriedades físico-químicas destes biodieseis. 
Metodologia: As matérias usadas foram o sebo bovino e os óleos de dendê, girassol, mamona 
e algodão. Foram analisadas as propriedades físico-químicas: viscosidade cinemática, 
densidade, tensão superficial, ponto de fulgor, ponto de combustão, índice de acidez, água e 
sedimentos, índice de saponificação, teor de umidade e índice de ácidos graxos. A 
caracterização foi feita por cromatografia gasosa e análise térmica.  Os resultados foram 
comparados com valores padronizados no país e exterior, e em função das diferentes matérias 
primas usadas na síntese do biodiesel. Resultados: foram feitas a caracterização das matérias 
primas, a síntese do biodiesel e a determinação das propriedades físico-quimicas dos mesmos, 
bem como a analise dos resultados comparando-os com os padrões e entre si em função dos 
diferentes materiais usados. Conclusões: Pode-se concluir que: os principais óleos presentes 
nas matérias primas usadas são o ácido palmítico, ácido oléico, linoleíco ácido esteárico; o 
óleo de mamona não é adequado para a síntese de biodiesel em função de sua elevada 
viscosidade, que é muito superior a dos outros materiais estudados; que o óleo de dendê e o 
sebo bovino necessitam passar por uma etapa de purificação antes da realização da síntese em 
função das suas altas acidezes; que o índice de ácidos graxos do óleo de dendê é muito alto; 
oss biodieseis obtidos apresentam todas propriedades dentro dos padrões recomendados, 
exceto a viscosidade que é superior ao limite estabelecido.  
 
Palavras chaves: Biodiesel; Sebo bovino; oleaginosas; Propriedades; Caracterização 
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Preparação de Sistemas Poliméricos a Partir de Reações de Complexação 
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 A obtenção de partículas a partir de complexos polieletrolíticos entre polissacarídeos tem 
despertado grande interesse nas áreas alimentícia e biomédica devido a importantes 
propriedades, como a atoxicidade, a capacidade quelante e de ligação a componentes 
biológicos. O estabelecimento de entrecruzamentos ou ligações covalentes intercadeias tem 
possibilitado a obtenção de complexos macromoleculares à base de quitosana para a liberação 
de compostos bioativos e a recuperação de tecidos biológicos, por formarem redes 
tridimensionais de hidrogênios reticulados. A reticulação destes biocompostos é uma forma de 
produzir uma relativa estabilidade às redes de hidrogênio. A recente utilização da genipina 
extraída a partir de recursos vegetais, em reações de reticulação covalente, pode representar 
um importante meio para preparação dessas partículas, em relação aos demais reticulantes 
utilizados como o glutaraldeído. Os materiais foram obtidos a partir do gotejamento da 
mistura em solução aquosa de quitosana 20 g L-1 e de dextrana 2,5 e 5,0 g L-1, em solução 
básica e, ainda, a partir da reação de complexação polieletrolítica de quitosana e sulfato de 
dextrana. Ambos os sistemas forma submetidos ao processo de reticulação usando diferentes 
reticulantes e diferentes condições do meio reacional. As esferas obtidas a partir do 
gotejamento em solução básica foram carcterizadas por FTIR e XRD a fim de caracterizar o 
tipo de interações interpoliméricas presentes. Os resultados foram indicativos da existência de 
uma maior quantidade de ligações hidrogênio no interior dos novelos macromoleculares, o 
que indica que as interações interpoliméricas na formação de esferas de quitosana-dextrana 
ocorreram por meio de ligações hidrogênio. Os resultados de caracterização das partículas de 
quitosana-sulfato de dextrana obtidas a partir de complexação polieletrolítica foram 
consistentes com sistemas mediados por interações eletrostáticas entre as cadeias opostamente 
carregados dos polieletrólitos. 
 
Palavras-chaves: Complexos macromoleculares; Interações interpoliméricas; Quitosana; 
Polieletrólitos; Reticulação química. 
 

V Salão de Iniciação Científica da UERN - V SIC/UERN - 03 e 04 de dezembro de 2009 



Preparação e Estudo Das Propriedades Magnéticas de Nanocompósitos de COFe2O4/CoFe e CoFe/CoFe2O4 
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Neste trabalho foram preparadas amostras de ferrita de cobalto por dois processos químicos 

diferentes: reação por coordenação iônica e co-precipitação. Essas amostras serão os 

precursores do nanocompósito composto por partículas de núcleo/camada de Fe2CoO4/FeCo. 

As amostras de Fe2CoO4 foram sintetizadas, observando-se alguns parâmetros como: a forma 

e a ordem de adição dos reagentes, velocidade e tempo de agitação, a concentração dos 

reagentes nas soluções, a temperatura no momento da agitação e nos processos de tratamento 

térmico, o pH das soluções e o tempo de repouso para análise. Os resultados obtidos através 

da difração de raios-X mostram que as amostras preparadas são compostas por nanopartículas 

de ferrita de cobalto. Também foi observada uma relação estreita entre alguns parâmetros da 

síntese e o tamanho médio dessas nanopartículas. A coercividade, a magnetização remanente e 

magnetização de campo máximo dessas amostras, obtidas a partir das medidas de 

magnetização, também foram controladas por esses processos de síntese. 

 

Palavras-chave: Síntese química; ferrita de cobalto; difração de raios-X; magnetização 
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Síntese e Estudo das Propriedades Magnéticas de Nanopartículas Magnéticas 
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Materiais magnéticos granulares compostos por nanopartículas magnéticas embebida numa 
matriz não-magnética apresentam interessantes propriedades físicas, tais como: 
superparamagnetismo, efeito de magnetorresistência gigante e magnetoimpedância gigante. 
Além disso, têm importantes aplicações tecnológicas, como: gravação magnética, aparelhos 
ópticos e sensores. Com o objetivo de estudarmos mais em detalhes as propriedades 
magnéticas e estruturais destes materiais, foram produzidas uma série de amostras precursoras 
de ligas granulares FexAg100-x com 60≤  x ≤  95, composta por nanopartículas de óxido de 
ferro e de prata metálica. As amostras foram sintetizadas pela técnica de reação por 
coordenação iônica e reduzidas em atmosfera de H2 para obtermos a liga granular FeAg. Os 
difratogramas de raios-X mostram que as amostras precursoras apresentam um alto grau de 
pureza e que apresentam duas fases distintas, prata metálica e maguemita (γ-Fe2O3). Os 
tamanhos médios obtidos para as partículas de γ-Fe2O3 variam entre 8,7 e 18,3nm, e as 
partículas de Ag variam de 94,0 a 164,4 nm. As amostras quando reduzidas em atmosfera de 
H2, passam a apresentar, além da prata e da maguemita, outra fase, o ferro metálico. 

Palavras-chave: ligas granulares; reação por coordenação iônica; maguemita; prata. 
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Simulador de Preventores de Erupção em Poços Petrolíferos
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(Introdução) A produção de petróleo vem crescendo no Brasil e com ela os riscos associados às 
operações envolvidas na sua exploração. Neste cenário, o investimento em equipamentos que 
garantam  a  maximização  da  segurança  dos  recursos  humanos  envolvidos,  aliada  à  alta 
produtividade,  torna-se  uma  questão  fundamental.  Um  desses  equipamentos  é  o  Blowout  
Preventer –  B.O.P  (Preventor  de  Erupções),  cuja  finalidade  é  manter  a  segurança  no  poço, 
permitindo fechar o mesmo na possível ocorrência de uma erupção, isto é, um blowout. Torna-se 
necessário propor modelos que simulem esse comportamento permitindo que situações incomuns 
possam ser testadas sem uso do sistema real. (Objetivos) O projeto emerge com uma proposta de 
um  simulador  do  acionamento  dos  equipamentos  de  prevenção  de  blowout,  realizado  pelo 
sistema de controle  desenvolvido pela empresa Koomey Inc. Sua arquitetura é composta por 
garrafas  de  nitrogênio,  bombas  elétricas  ou  pneumáticas  cuja  função  é  direcionar  o  fluído 
hidráulico  necessário  para  o  fechamento  dos  diversos  modelos  de  preventores  contidos  no 
conjunto B.O.P. (Resultados) Partindo desse modelo, foi desenvolvido um protótipo de software 
baseado  na  modelagem  realizada,  utilizando  apenas  componentes  que  tornem  fácil  a 
portabilidade do produto final.  O protótipo implementando utiliza a linguagem e ferramentas 
Java, dentre elas  JfreeChart e  JasperReports para o enriquecimento da exibição dos dados da 
simulação através de gráficos e relatórios.   Para facilitar  a manutenção e futura extensão do 
protótipo por pesquisadores futuros,  decidiu-se por separar  de modo organizado as classes  e 
métodos pertencentes ao modelo de simulação, das classes e métodos necessários à construção 
da interface gráfica. Este objetivo foi alcançado através da modelagem em classes das várias 
entidades participantes do processo de simulação previsto pelo protótipo. (Conclusão) Uma vez 
que o protótipo de simulação tenda a um estado final de produto, isto é, que sejam vencidas as 
limitações  de  sua  implementação,  foi  sugerido  pelo  engenheiro  M.Sc.  Elson  A.  Noga 
(colaborador neste projeto) a utilização do mesmo para finalidade de treinamento de pessoal. 
Esse estado será atingido quando o simulador puder prever além do fechamento dos preventores 
por garrafas de nitrogênio outros elementos envolvidos no processo de real,  como válvulas e 
bombas elétricas. Estas limitações poderão ser enfrentadas nos trabalhos futuros do projeto.

Palavras-chave: Preventor de Erupções; Segurança em Poços de Petróleo;  Simulador; 
Industria Petrolífera.
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Reportamos a síntese de nanopartículas mesoporosas de sílica. Os materiais mesoporosos são 
aqueles que apresentam poros com diâmetros que variam entre 2 e 50 nm, geralmente estes 
materiais possuem uma área total que pode ser de até 1000 m2/g. Esses materiais são 
freqüentemente usados em várias aplicações tais como: suporte para catalizadores, como moldes 
para a síntese de nanopartículas e nanofios, como carreadores de fármacos, dentre outros. O 
material preparado foi caracterizado pelas técnicas de difração de raios –X em baixo ângulo e 
espalhamento dinâmico de radiação laser. Foram preparadas partículas que apresentam 
empacotamento dos poros com parâmetro de rede de 4,7nm, e têm diâmetros que variam entre 
100 e 300nm, aproximadamente. Para extrair as partículas da solução aplicamos um método 
desenvolvido em nosso laborátorio e consiste na transferência das partículas dos meios aquoso 
para um meio constituído por um solvente orgânico contendo um surfactante. Depois que o 
solvente é evaporado as partículas ficam prontas para continuar com seu estudo. Com o intuito de 
preparar partículas mesoporosas com poros de diâmetro maior começamos a estudar a síntese de 
micelas de um polímero de três blocos. Resultados iniciais mostram que é possível preparar 
micelas com diâmetro de até 32 nm. 
 
Palavras-chave: Mesoporos; nanopartículas; micelas; síntese química. 
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Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados em Tempo-Real para Aplicações em Redes de Sensores (BDSensor) 
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As redes de sensores são uma tendência atual que vem revolucionando a obtenção de informações 
do mundo real, visto que essas permitem o monitoramento de ambientes por meio de dispositivos 
sensores que captam a informação e a enviam por meio de ondas de rádio, permitindo que o dado 
chegue a lugares distantes de onde a rede está localizada. Diversas são as áreas que fazem uso 
dessas redes, tais como turismo, transporte, educação e saúde. Os dados coletados pelas redes de 
sensores têm o intuito de representar o estado atual do meio em que se encontram e, portanto, 
possuem restrições de tempo, necessitando de técnicas diferentes das aplicadas nos métodos 
convencionais para gerenciá-los. Essas técnicas são aplicadas nos Sistemas de Gerenciamento de 
Banco de Dados em Tempo-Real (SGBD-TR). O objetivo deste trabalho é estudar as técnicas 
utilizadas nos SGBD-TR de forma que estas possam atender as aplicações de redes de sensores e 
desenvolver um sistema de software capaz de gerenciar os dados da rede. O desenvolvimento desse 
trabalho consistiu de dois momentos: levantamento bibliográfico e implementação das técnicas 
estudadas. No primeiro momento, foram definidas as técnicas que seriam utilizadas, na qual 
verificou-se linguagens de consultas, protocolos de controle de concorrência, políticas de 
escalonamento e abordagem de armazenamento dos dados na rede. E no segundo momento, 
desenvolveu-se um sistema de software para gerenciamento de dados utilizando as técnicas 
anteriormente definidas. Dessa forma, tem-se como resultado um aplicativo capaz de gerenciar 
dados provenientes de redes de sensores que pode atuar como base de testes para aplicações que 
estas envolve, pois atende as restrições de tempo que os dados e transações necessitam.  
 
Palavras-chave: SGBD-TR; Redes de Sensores; Controle de Concorrência; Linguagem de Consulta. 

V Salão de Iniciação Científica da UERN - V SIC/UERN - 03 e 04 de dezembro de 2009 



V Salão de Iniciação Científica da UERN - V SIC/UERN - 03 e 04 de dezembro de 2009 



ReqSys – Um Sistema de Apoio ao Processo de Engenharia de Requisitos 

 
Visualização de Requisitos a Partir de Modelos AOV-Graph 

 
Dayanne Kelly Freire da Rocha1; Lyrene Fernandes da Silva2 

 
Departamento de Informática 

Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT 
 

 
Uma análise completa dos requisitos de um sistema exige que seu desenvolvedor tenha 
disponíveis diferentes modelos deste software. Assim, o sistema em desenvolvimento pode ser 
estudado e analisado a partir de mais de um ponto de vista e ser mais detalhadamente conhecido. 
Um modelo AOV-Graph provê ao engenheiro de requisitos uma visão de transversalidade do 
sistema, informando como seus requisitos estão espalhados ou entrelaçados entre si. Além desta, 
das informações extraídas de uma especificação AOV-Graph, outras visões podem ser geradas. 
Com o objetivo de oferecer ao engenheiro de requisitos não só o apoio para modelar em AOV-
Graph, mas, também, novos meios para visualizar e analisar o sistema em desenvolvimento, este 
projeto apresenta um mecanismo de visualização de requisitos a partir de modelos AOV-Graph. 
Este mecanismo de visualização possibilita o mapeamento de uma especificação AOV-Graph em 
Matrizes de Rastreabilidade e em Modelo Entidade-Relacionamento (MER), obedecendo a regras 
de transformação propostas neste trabalho. Este mapeamento é automatizado pela ferramenta 
ReqSys, um sistema desenvolvido, como um plug-in para a IDE Eclipse, para apoiar o processo 
de engenharia de requisitos orientada a aspectos. Para gerar novos modelos de requisitos a partir 
de informações extraídas de um AOV-Graph, ReqSys reconhece as sintaxe e semântica das 
linguagens de origem (AOV-Graph) e de destino (matriz de rastreabilidade e MER). Logo, as 
sintaxes destas linguagens foram formalizadas e seus respectivos analisadores foram 
implementados, para que os elementos dos modelos de requisitos escolhidos pudessem ser 
descritos através de gramáticas próprias e convertidos em arquivos de visualização final. O 
mecanismo de visualização foi gerado, testado e validado através de dois estudos de caso, os 
sistemas C&L e UniCal.  
 
Palavras-chave: Especificação AOV-Graph; visões; regras de mapeamento; matriz de 
rastreabilidade; modelo entidade-relacionamento. 
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Como (não) me constitui leitor(a): análise de eventos/práticas de leitura e das condições de sua produção 

A Constituição do Leitor Revelada pelos Sujeitos: Eventos/Práticas de 
Leitura e Condições de sua Produção 
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O presente trabalho tem a finalidade de apresentar resultados finais das atividades do 
plano de trabalho da pesquisa: Como (não) me constitui leitor(a): análise de 
eventos/práticas de leitura e das condições de sua produção, financiada pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e desenvolvida no 
Departamento de Educação, através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento 
do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE), sendo esta parte de uma pesquisa mais 
ampla intitulada: “Textos e contextos na formação de leitores: um estudo das condições 
de produção da leitura em diferentes grupos sociais, financiada pela FAPERN (2007). O 
aporte teórico-metodológico foi norteado pela abordagem qualitativa (BOGDAN e 
BIKLEN, 1997), adotando-se como técnica de coleta de dados a entrevista semi-
estruturada, gravada em áudio e vídeo, que objetivou responder a seguinte questão: que 
memórias de leitura marcaram os diferentes sujeitos? O estudo foi embasado nas 
discussões acerca da leitura em Amarilha (2006) e Maia (2007), além de Halbwachs 
para elucidar o conceito de memória (2006), Laraia (2007) sobre cultura, dentre outros. 
Com o intuito de compreender a constituição dos leitores e que fatores eram 
determinantes para tal processo, levou-se em consideração as seguintes variáveis: a 
faixa etária, o nível escolar e as experiências com leituras em espaço escolar e não 
escolar. O universo de pesquisa envolveu nove sujeitos de dois bairros periféricos da 
cidade de Pau dos Ferros – RN, nos quais atua desde 2007, o Projeto de Extensão 
BALE – Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas (MinC/FAPERN/UERN). Com 
a transcrição das entrevistas foi constituído um Banco de Dados, através do qual foi 
categorizado e analisado conforme as revelações dos próprios sujeitos, os quais 
apresentaram perfil de leitores constituídos, em constituição e, de ainda não leitores, 
principalmente pela condição da produção da leitura nesses bairros. Dentre os 
resultados alcançados, destaca-se a predominância de grupos de leitores com 
preferências textuais semelhantes, em virtude da limitação de acesso a materiais de 
leitura e de políticas públicas nessas comunidades, uma vez que estas se resume a 
atuação do Projeto BALE como único incentivo à leitura nos bairros investigados. Do 
que se conclui sobre a importância da universidade e da sua interação, junto à 
comunidade, ao assumir papel determinante na constituição de leitores proficientes. 
 
Palavras-chave: constituição do leitor; práticas de leitura; condições de produção. 
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Este artigo as análises do processo de mediadores de leitura na EJA, desenvolvidas junto ao 
projeto de pesquisa: Formação de mediadores de leitura na Educação de Jovens e Adultos das 
escolas municipais de Pau dos Ferros\RN -  PROPEG\UERN (2008-2009). Para tanto, 
desenvolvemos uma pesquisa colaborativa. Utilizamos os instrumentos de pesquisa: entrevista 
e intervenção pedagógica. Partindo do pressuposto  de que a mediação pedagógica é um 
elemento essencial à formação do leitor e que as atividades de formação partem do princípio 
que todo ser humano é um pouco aprendente e um pouco insinante, portanto, nas relações 
pedagógicas a serem implementadas, foram considerados os estudos de teóricos 
interacionistas, Lev Vygotsky (1997). As análises estão respaldadas, na pedagogia dialógica 
de Freire (2005), Martins (1994), Kleiman (2000) entre outros. Ao refletir sobre esses 
aspectos, consideramos que esta pesquisa e pode contribuir para elucidar alternativas de 
mediação pedagógica favorável à contribuição do leitor jovem e adulto nas salas de aula da 
Educação de Jovens e Adultos, numa perspectiva de formação continuada de mediadores de 
leitura.  
 
Palavras-chave: Mediação pedagógica; Educação de Jovens e Adultos; Leitura. 
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A formação da identidade do consumidor jovem mediada pela propaganda televisiva: um estudo de caso na cidade de 
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A Persuasão que as Propagandas Televisivas Exercem nos Jovens da Cidade 
de Pau dos Ferros - RN 
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Este trabalho tem como objetivo geral estudar a formação da identidade do consumidor jovem, 
sendo os objetivos específicos estudar como a propaganda veiculada pela Tv aberta contribui para 
a formação da identidade do consumidor jovem e, estudar como esta propaganda forma a 
identidade do consumidor jovem na cidade de Pau dos Ferros no estado do Rio Grande do Norte. 
Este estudo visa produzir um perfil do jovem consumidor, na faixa etária de dezesseis a dezenove 
anos de idade, na cidade de Pau dos Ferros - RN, levando em consideração fatores como: idade, 
sexo e situação econômica. Para a analise teórica desse trabalho, faz-se uso das teorias dos 
autores: Baruffaldi (2007), Bernardinelli e Zarpon (2004), Carvalho (1996), Fairclough (2001), 
Charaudeau (2007), Hernandes (2006), Sandmann (2007) e o Anuário Estatístico do Rio Grande 
do Norte (2007). Justifica-se a elaboração deste trabalho pelo fato da televisão e, 
conseqüentemente as propagandas televisivas, estarem presente na casa e no cotidiano de 
praticamente toda sociedade e, por se saber que as propagandas televisivas têm a finalidade de 
informar e divulgar idéias, crenças, princípios, doutrinas e desejos, conceituando-se como um 
conjunto de técnicas para influenciar, incentivar e persuadir os telespectadores/consumidores. 
Portanto, pode-se observar que mediante a abordagem de Fairclough (2001) uma das maiores 
funções da publicidade é operar o funcionamento ideológico para a construção do consumidor 
como um membro de uma comunidade. Por isso, explica-se o fato da grande maioria dos jovens 
se interessarem por um tipo especifico de propaganda televisiva, por acreditarem que estas 
refletem marcos da dominação e integração das instituições sociais das elites, por isso pode-se 
observar que a maioria dos jovens, com faixa etária entre dezesseis e dezenove anos de idade, na 
cidade de Pau dos Ferros, enquadram-se como sendo o que Fairclough (2001) chama de 
‘destinatários’, pelo fato de não fazerem parte dos consumidores ‘oficiais’. 
 
Palavras-chave: Identidade; Consumidor; Jovem; Propaganda; Persuasão. 
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Apresenta-se, aqui, os resultados do plano de trabalho desenvolvido pela bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas de iniciação Cientifica- PIBIC/CNPq. Objetivou-se investigar os 
eventos/práticas de leitura, visando a compreender a forma pela qual os sujeitos se constituem 
ou não leitores na região do Alto Oeste potiguar, sendo assim especificado no plano de 
trabalho: a) mapear possíveis leitores e condições de produção da leitura; b) compreender a 
constituição leitora dos sujeitos (contextos formais e informais); c) evidenciar as condições 
que determinam o (des)interesse pela leitura nas diferentes faixas etárias; d) analisar as 
formas de acesso aos textos/materiais de leitura; e) verificar o valor social da leitura pelos 
diferentes sujeitos. Com base nos referenciais teóricos adotados na pesquisa, o estudo se 
norteou pelos trabalhos: de Maia (2007) que mostra a importância da leitura durante a 
alfabetização com vistas ao gosto; Amarilha (2006) sobre a formação do leitor; e Santos 
(2004) para compreender o conceito de cultura, visto como forma de expressão social. 
Utilizou-se da técnica de entrevista semi-estruturadas gravadas em áudio e vídeo pelos 
pesquisadores, mediante prévia autorização escrita. Considerando-se, para isso, as seguintes 
variáveis: experiência leitora, idade, formação e atuação profissional, considerando que o 
sentido que se dá a leitura está relacionado ao contexto e aos valores culturais de cada leitor. 
Como resultados, estes definiram: a) leitores constituídos, como característica comum a três 
entrevistados, os quais apresentaram práticas reais de leitura, dando-lhes sentido na sua vida; 
b) Leitores em constituição, representado por quatro sujeitos, que atribuem valor social à 
leitura, embora apresentem limitações e dificuldades em incorporá-la; c) os que ainda não se 
constituíram leitores, como definido por dois entrevistados, ao declararem não gostar de ler, 
embora reconheçam que façam uso dessa prática por mera obrigação escolar. Conclui-se, 
portanto, que os contextos: da escola, da família e o não acesso a materiais de leitura, 
influenciam sim o gosto dos sujeitos, mas não o determinam, em função do seu interesse 
particular. Todavia, infere-se que apenas o esforço pessoal, a vontade e atribuição de valor 
dado à leitura não é suficiente a ponto de o qualificarem para a mobilidade social, uma vez 
que estes ainda não tiveram acesso ao ensino superior. 
 
Palavras -chave: leitores; constituição; práticas de leitura; contextos. 
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Projeto: “Descrição e Análise Crítica dos Componentes Presentes nos Principais Livros Didáticos de Filosofia 
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Fazendo parte da pesquisa “Descrição e análise crítica dos componentes presentes nos 
principais livros didáticos de filosofia para o ensino médio existentes no mercado editorial 
brasileiro”, o presente trabalho consiste na apresentação dos critérios selecionados para a 
avaliação do livro didático de filosofia. A pesquisa encontra-se em fase de realização, tendo 
sido desenvolvidas as etapas de estudo dos referenciais teóricos necessários para a definição 
dos componentes e dos critérios a serem avaliados nos livros didáticos, e a definição do 
universo da pesquisa, ou seja, os livros a serem avaliados. Com base na literatura sobre o livro 
didático e sobre o ensino de filosofia foram definidos os seguintes componentes a serem 
avaliados: conteúdos, metodologia/didática, conjunto gráfico e livro do professor. A partir 
desses componentes foram definidos os seguintes critérios a serem avaliados: Conteúdos - 
história da filosofia, áreas do conhecimento filosófico, problemas filosóficos, léxico de 
filosofia, interdisciplinaridade, perspectiva filosófica; Metodologia/didática – relação entre 
conteúdo filosófico e senso comum, atividades práticas; Conjunto Gráfico – apresentação e 
organização gráfica, textos e ilustrações, normas técnicas, imagens e aspectos visuais; Livro 
do Professor – orientações para utilização do livro didático. A definição dos critérios de 
avaliação baseou-se na literatura especializada e também no PCN, PCN+ e nas Orientações 
Curriculares Nacional para o ensino de filosofia no nível médio, do Ministério da Educação. 
Destaca-se, quanto aos aspectos teóricos, à preocupação com o ensino de filosofia que 
contemple os conteúdos de história da filosofia, abrangendo as principais áreas de reflexão 
filosófica de modo a garantir a compreensão dos principais problemas filosóficos, sempre 
trabalhados a partir de uma crítica do senso comum. Estabeleceu-se também a exigência em 
avaliar a presença de exercícios que contemplem as competências próprias ao filosofar, como 
a leitura, interpretação e elaboração de textos filosóficos e a habilidade de discussão e de 
argumentação. Quanto aos aspectos gerais do livro didático, recorreu-se aos parâmetros do 
Plano Nacional do Livro Didático – PNLD do Ministério da Educação para fixação dos 
padrões mínimos de qualidade. Estes critérios estabelecidos permitirão a avaliação rigorosa e 
minuciosa dos livros didáticos de filosofia, ao mesmo tempo em que podem se tornar uma 
importante referência para futuras publicações na área. 
 
Palavras-chave: livro; didático; filosofia; critérios; avaliação. 
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Democratização da gestao nos sistemas municipais de ensino do oeste potiguar: um estudo sobre os 
mecanismo de escolha do diretor 

Democratização da Gestão e Clientelismo: um Estudo em Municípios do 
Rio Grande do Norte 

Ítalla Taciany Freitas de Lima, Arilene Maria Soares de Medeiros 
 

Departamento de Educação 
Faculdade de Educação - FE 

 
No âmbito das políticas educacionais, a democratização da gestão vem assumindo 
grandes proporções nos debates e pesquisas (inter) nacionais nas últimas décadas. A 
presente pesquisa tem como objetivo discutir a democratização da gestão nos sistemas 
municipais do Rio Grande do Norte, que compreendem a 12ª DIRED (Diretoria Regional, 
Regional de Educação e Cultura): Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Tibau, 
Upanema, Serra do Mel e Governandor Dix-Sept Rosado. A democratização da gestão 
está sendo investigada a a partir dos mecanismos de escolha de diretores que os referidos 
sistemas vêm assumindo, tendo em vista os dispositivos constitucionais e legais do 
princípio da “gestão democrática do ensino público”. Esta pesquisa torna-se relevância 
na medida em que, na Faculdade de Educação da UERN,  não existe nenhuma outra que 
se detenha perscrutar a referida problemática.  A metodologia consiste numa investigação 
de natureza quanti-qualitativa, o que pressupõe a utilização de várias de vários 
instrumentos para coletar dados, como:  consultas ao sítio do  IBGE e outras fontes, para 
obter informações acerca da realidade sócio-educacional econômica de cada município; 
análise das propostas de democratização dos sistemas e aplicação de questionários com 
os dirigentes municipais de educação. Os resultados revelam que os municipios estudados 
apresentam condições sociais e educacionais precárias, refletindo, em geral,  um Indice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional e regional. Em se tratando 
da autonomia que a LDB 9394/96 regulamenta para que os municipios venham 
disponibilizar normas de gestão democrática, verfica-se que as municipalidades não estão 
utilizando esse dispositivo legal em prol da democratização da gestão, pois, continuar 
reforçando o clientelismo em virtude da indicação política  para escolher os diretores 
escolares. Apenas um municícipio defende a eleição direta para tal escolha, inclusive este 
município lidera com os piores indicadores sociais e educacionais. É nele que o sindicato 
aparece mais atuante. Os dirigentes municipais de educação, em seus discursos, 
apresentam o processo eleitoral como sendo o mais democrático, no entanto, não fazem 
valer esse discurso na prática. A pesquisa deixa evidenciado que os dirigentes municipais 
precisam ser mais propositivos, viabilizando políticas educacionais voltadas para a 
democratização da gestão. A democratização da gestão consiste num desafio a ser 
enfrentado pelas municipalidades norteriograndenses, caso queiram cumprir os 
dispositivos constitucionais e legais que regulamentam a gestão democrática.  

 

Palavras-Chave: Democratização da Gestão; Escolha de Diretores; Dirigentes 
Municipais; Clientelismo. 
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Análise de “Indicadores de Desertificação” na microrregião de Pau dos Ferros, RN: área teste no município de 
Francisco Dantas 

Estudos do Processo de Desertificação no Município de Francisco Dantas, RN 

Jéssica Cristiane Lira Maia, Josiel de Alencar Guedes  
 

Departamento de Geografia 
Faculdade de Educação - FE  

 
(Introdução) O fenômeno da Desertificação é um dos maiores problemas socioeconômicos e 
ambientais da atualidade, sendo que as áreas mais atingidas são aquelas assoladas periodicamente 
pelas secas, que servem como reveladoras do processo de degradação, contudo, os fatores 
antrópicos são os maiores responsáveis por essa depredação ambiental, pois através do mau uso 
das terras agrícolas, falta de assistência técnica aos pequenos agricultores, salinização dos solos 
por irrigação, entre outros, o homem criou uma situação em que ele próprio é a principal vítima. 
Sendo assim, se faz necessário à criação de metodologias de estudo que possam avaliar áreas que 
estejam susceptíveis a desertificação, para que decisões futuras sejam tomadas no intuito de 
combater e minimizar os efeitos do problema. (Objetivos) Este estudo teve como principal 
objetivo, testar em quatro comunidades rurais do município de Francisco Dantas, duas 
metodologias de indicadores de desertificação, sendo elas o Sistema de Monitoramento do 
Processo de Desertificação SIGINDES MONITOR e o Sistema básico de indicadores para a 
identificação e monitoramento dos processos de desertificação na América Latina e Caribe, 
utilizada pelo Ministério do Meio ambiente. Para tanto foram utilizados dados do “Perfil de seu 
município” elaborado pelo IDEMA (2003) e do Censo Agropecuário do IBGE de 2007, 
(Resultados) que consorciados a pesquisa de campo comprovaram a forte degradação da área 
estudada em virtude das práticas inadequadas de manejo com o solo, bem como os inúmeros 
problemas que assolam a população local, tais como: dificuldades de obtenção de água; falta de 
oportunidades de emprego; migrações constantes, principalmente por parte da população jovem; 
rendas baixíssimas, sendo que famílias sobrevivem com menos de 01 salário mínimo, entre 
outros. Percebe-se também que, a população das comunidades estudadas tem baixa escolaridade e 
encontram-se desinformadas frente ao processo de Desertificação. (conclusão) Neste contexto, 
observou-se a eficácia das duas metodologias utilizadas, sendo elas valiosos instrumentos para o 
diagnóstico do processo, podendo contribuir para a formulação de políticas publicas que visam o 
à minimização dos problemas mencionados anteriormente.  
 
Palavras-chave: Indicadores de desertificação; SIGINDES MONITOR; Francisco Dantas.   
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Conteúdos Procedimentais do Ensino de História na Formação inicial do Professor 

Habilidades de Pensamento Requeridas ao Professor em Concursos 
Públicos: o caso dos Pedagogos 

 
Patrícia Paiva dos Santos , Maria Fabiana Martins da Costa, Anadja Marilda Gomes Braz 

 
Departamento de Educação 
Faculdade de Educação - FE 

 

Este estudo é parte de uma pesquisa maior financiada através da FAPERN/CNPq
vinculada ao Grupo de Pesquisa em Formação e Profissionalização do Professor. Com a 
preocupação de compreender os novos papéis que o pedagogo é chamado a exercer nesta 
sociedade, interessa-nos investigar que perspectiva de atuação profissional está sendo pensada 
atualmente, seja para o ingresso na carreira no âmbito dos espaços escolares, seja nos espaços 
não escolares.  O presente texto objetiva refletir as habilidades de pensamento que são 
exigidas ao Pedagogo como forma de acesso ao mercado de trabalho, com a finalidade de 
discutir estratégias de ensino-aprendizagem necessárias ao processo de formação inicial deste 
profissional. Como resultados, identificamos habilidades de pensamentos distintas. Para o 
espaço escolar: identificar princípios, pressupostos, paradigmas, concepções políticas, dentre 
outras; em relação ao espaço não escolar: resolver situações problema, deduzir premissas, 
julgar informações e hipóteses em função do vivido na profissão. Esse quadro revela que as 
questões para o espaço não-escolar, estão mais próximas para a necessária articulação teoria e 
prática, o que nos faz concluir que o curso de Pedagogia da UERN precisa avançar na 
implementação curricular tomando como referencia as habilidades cognitivas que são 
exigidas ao pedagogo para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento da sua autonomia 
intelectual. 

Palavras-Chaves: Pedagogia; Habilidades de Pensamento; Exigências Formativas. 
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Fontes Para Estudos Sobre o Estado Novo em Mossoró: Cultura, Política e Cotidiano em Tempos de Ditadura 

Intelectuais e Estado Novo em Mossoró: Possibilidades e Abordagens em 
Pesquisa histórica na cidade de Mossoró 

Francisco Urbano Alves, Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins 
 

Departamento de História 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC 

 
 
O projeto “Estado Novo” teve como proposta a catalogação dos variados tipos de fontes 
relacionadas ao período de 1937 a 1945 em Mossoró e região oeste potiguar, bem como a 
confecção de guia de fontes, proporcionando ao pesquisador uma maior envergadura da 
temática em terras que não são tão próximas do centro governamental. Sendo assim, foi 
empreendida pesquisa em três locais: a Fundação Vingt-Un Rosado, a Cúria Diocesana e, por 
fim, a Biblioteca Municipal Ney Pontes. Esta experiência permitiu a fomentação das 
possibilidades que surgem em meio ao déficit que nosso Estado detém em relação às 
pesquisas na temática do Estado Novo. A pesquisa na Cúria Diocesana permitiu vislumbrar 
estudos acerca da educação e cultura escolar nos anos de 1937 a 1945. Com a investigação 
das fontes na Fundação e na Biblioteca Ney Pontes foi possível perceber a envergadura da 
produção intelectual existente no Rio Grande do Norte do período estudado. Outrossim, 
percebe-se a atuação da censura em nossas terras e as disputas  difundidas no meio político, 
bem como a ideologia, tipicamente corporativista, expressadas nas obras e na intelectualidade. 
Além disso, foi analisado a eficiência do raio de ação das instituições estado-novistas que 
formularam grandioso sistema de relações que permearam  a política, cultura e o cotidiano de 
Mossoró. O Estado Novo surgiu como faceta ditatorial, no entanto, foi rapidamente 
incorporado a política. Considera-se, portanto, a partir da conclusão do projeto, o fomento de 
pesquisas sobre a temática, mormente no que diz respeito as ideologias e o impacto em nosso 
estado dos discursos nacionalistas que eram propostos nacionalmente. As fontes existentes em 
Mossoró surgem como fomentador de maiores espaços e possibilidades de pesquisas, 
ocasionado a inserção da pesquisa desta temática em seio Norte-rio-grandense.   
 
Palavras-chave: Estado Novo; Fontes Históricas; intelectuais.  
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Levantamento de áreas de risco ambiental na cidade de Pau dos Ferros-RN 

Levantamento de Áreas de Risco Ambiental na Cidade de Pau dos Ferros-RN 
 

Francisco Leodécio Feitoza, Agassiel de Medeiros Alves 
 

Curso de Geografia 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC 

 
 

Os riscos são problemas amplamente discutidos atualmente e que podem estar associados a 
qualificações diversas como: risco ambiental, risco social, risco tecnológico, risco biológico, 
entre outros. Deter-nos-emos aqui aos riscos ambientais que se referem à exposição aos perigos, 
incertezas, perdas e prejuízos a que o homem se submete ao ocupar áreas cujos processos naturais 
que lhes são inerentes, ou cujo desenvolvimento de atividades, possam reverter-se em riscos para 
si mesmos. Os objetivos desta pesquisa são: Levantar as principais áreas de risco localizadas na 
área urbana do município de Pau dos Ferros, RN; Elencar escalas de risco dentre as áreas 
levantadas, procurando reconhecer suas causas e conseqüências; Mapear estas áreas a fim de 
traçar um quadro sinótico dos riscos ambientais da cidade; Fornecer informações úteis ao 
planejamento ambiental urbano. Estruturou-se nosso trabalho de acordo com classificação da 
Codificação de Desastres Ameaças e Riscos, utilizada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 
A metodologia utilizada baseou-se na aplicação de questionários junto à população, observações 
de campo, análise de imagens de satélite e mapas da zona urbana do município. Observou-se que 
o município de Pau dos Ferros apresenta riscos ambientais gerados por externalidades inerentes a 
determinadas atividades econômicas e sociais, como por exemplo, o funcionamento de pontos de 
comercialização e manuseio de combustíveis e demais subprodutos do petróleo, de alto potencial 
contaminante; a presença de fábricas e indústrias cujos rejeitos possuam rejeitos de relevante 
toxicidade, além das áreas impactadas pela deposição de resíduos sólidos os quais também 
propiciam altos níveis de contaminação. Boa parte dos riscos naturais se dá pelo fato de Pau dos 
Ferros estar localizada as margens do rio Apodi-Mossoró, por não ter um plano diretor que guie o 
planejamento urbano, por falta de investimento nas áreas da saúde e de pavimentação, sendo 
possível verificar sua susceptibilidade a inundações nos períodos de inverno mais rigoroso, visto 
ainda que apresentem muitas habitações localizadas na área de influência (leito maior) do rio. 
 
Palavras-chave: Risco; Meio Ambiente; Urbano; Pau dos Ferros. 
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Livros Didáticos de História: Uma análise das apropriações pela prática pedagógica dos professores 

 
Livros Didáticos de História: Uma análise das apropriações pela 

prática pedagógica dos professores 
 

Yáscara Sibelly de Souza Campos, André Victor Seal da Cunha Cavalcanti 
 

Departamento de História 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC 

 
A História enquanto disciplina tem em seu caráter epistemológico a função de formar a 
consciência histórica de indivíduos para que estes venham a refletir sobre as realidades 
plurais as quais constituem a esfera do processo histórico, para assim, emancipar um 
olhar diferenciado, e tornar possível uma intervenção no meio social. Esta investigação, 
por sua vez, propõe colocar em pauta a discussão do uso do livro didático de História 
sob o enfoque das apropriações das narrativas históricas pelos docentes na vivência da 
prática pedagógica. A proposta concerne em explicitar que a natureza complexa do livro 
didático não está imbricada apenas nas ideologias e interesses deixados pela sua 
produção. Entretanto, essa característica transcende o nível organizacional da obra 
chegando ao nível de receptividade e também da maneira como o usuário absorve o 
conteúdo e o utiliza no espaço escolar. No caso dos livros de História, a preocupação 
torna-se ainda mais pertinente pelas narrativas históricas estruturantes do texto. O livro 
didático enquanto um artefato cultural dissemina uma construção de táticas discursivas, 
que por sua vez, são também inventivas, pois são condicionadas constantemente pelos 
consumidores, assim como reinventadas.  Aqui, os professores atuam enquanto 
integrantes do circuito cultural criador da produção didática, ao mesmo tempo, que na 
prática pedagógica apropriam-se deste objeto para construir o conhecimento histórico, 
dentro de uma situação de trasposição didática, um fenômeno nos quais os discursos 
advindos das ciências especializadas são transformados em discursos pedagógicos a 
partir de uma série de regras e princípios que deslocam textos do seu locus de “origem” 
para inseri-los em contextos escolares. A pesquisa a partir do espaço escolar analisa 
peças protocolares resultantes de observações na sala de aula, além de entrevistas semi-
estruturadas (áudio-gravadas e transcritas) com os professores, a fim de compreender o 
percurso pelo qual passa um objeto de estudo para tornar-se passível de ser ensinado e 
aprendido no meio escolar. O estudo revela que no processo de construção do 
conhecimento histórico, os professores através de táticas não apenas se apropriam das 
narrativas, presentes no material didático, mas as recria, promovendo a formação da 
consciência histórica de indivíduos reflexivos das realidades plurais onde estão 
inseridos. 
 
Palavras-Chave: Livro didático; Ensino de História e Prática pedagógica.   
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Matemática na infancia: a ressignificação conceitual e prática 

Matemática na Infância: A Ressignificação do Conhecimento Conceitual 
e Prático 

 
Wilgna Marcelino da Silva, Francisca Maria Gomes Cabral Soares 

 
Departamento de Educação 

Faculdade de Educação – FE 
 
 

Conhecer um norte orientador para as propostas curriculares de matemática direcionadas à 
infância, visando instituir um ensino mais produtivo, tem sido a preocupação de grande 
parte dos educadores. Por isso, buscando ampliar o debate acerca do fortalecimento do 
ensino de matemática, elaboramos a temática investigativa que   estamos expondo. 
Apresentamos uma pesquisa em andamento na Escola Municipal Professor Manoel Assis, 
uma escola pública, no município de Mossoró-RN. Neste estudo, estamos realizando uma 
ação colaborativa, visando compreender e fortalecer o debate das práticas de ensino de 
matemática. A partir das leituras, análise de documentos e vídeo gravação, podemos dizer 
neste momento, que as referências da prática estão ainda numa abordagem curricular 
centrada nas amarras do conhecimento disciplinar e por isso desarticula a ressignificação do 
conhecimento conceitual e social produtivo, característico da matemática enquanto 
instrumento cultural. Sem âncora conceitual, nas práticas desenvolvidas em sala de aula, 
imperam atividades pouco discursivas, centradas mais no repasse de informação e execução 
de exercícios escritos. Evidencia-se, no contexto investigado a preocupação com o 
rendimento dos alunos e a consciência de que deve se ensinar de outra forma, pois vimos 
que alguns jogos foram inseridos, mas essa outra forma ainda não está nos domínios 
didático-pedagógicos das professoras, sendo assim constatamos elaborações teóricas 
insuficientes, que não ultrapassem o pragmatismo das ações pedagógicas e percebemos a 
necessidade das professoras construírem uma didática da matemática mais específica, 
consistente e reflexiva. 
 
Palavras-chave: Matemática. Infância. Proposta pedagógica. 
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O Um e o Múltiplo em Platão 

O Homem, a Doxa e a Episteme 
 

Zioneudo de Sá Gois, Andherson Macgyver Cipriano Rodrigues, Maria Veralúcia Pessoa Porto 
 

Departamento de Filosofia 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC 

 
 

INTRODUÇÃO: Quando o homem busca o conhecimento, de modo geral, procurando 
compreender por meios investigativos que lhes são disponibilizados, por si próprio, ou 
dedicando-se aos estudos sócio culturais, têm como OBJETIVO entender a sociedade da qual faz 
parte, RESULTADOS este, é o amigo da sabedoria.CONCLUSÕES Na obra Teeteto ou da 
Ciência de Platão, Sócrates conduz o diálogo de forma magistral, por meio da maiêutica 
desenvolve a dialética e através da capacidade perceptível se depara com uma única certeza a do 
não-conhecimento. Caminha assim a procura do que é ciência. É nesse contexto que se chega ao 
impasse do que é verdadeiro e do que é medíocre. A primeira definição de ciência que nos é 
apresentada é a de que a ciência é sensação; a segunda de que a ciência é opinião verdadeira; a 
terceira é a de que a ciência é razão, pois somente a razão pode nos permitir a distinção entre o 
sábio e o vulgo ou o que é verdadeito ou não passa de mediocridade.Deste modo, a persuassão 
que não leva ao conhecimento está cheia em desarmonia que não nos leva a lugar nenhum e não 
soluciona nenhum problemas. 
 
Palavras-chave: Opinião; Sabedoria; Ciência.
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OObbsseerrvvaarr  ee  CCoommpprreeeennddeerr: Diversos Olhares Sobre os Processos Interativos de Uma Criança no Jogo 
Espontâneo em Contexto Escolar 

Observar e Compreender: um Olhar Discursivo da Educadora e do 
Pesquisador Sobre a Leitura de Episódios no Jogo Simbólico da 

Educação Infantil 
 

Jorge Hamilton Maia, Daniel Bezerra de Brito 
 

Departamento de Ciências da Religião 
 

 
O objetivo do presente trabalho é analisar como as educadoras e o observador-
participante da pesquisa constroem e expressam seus saberes sobre episódios interativos 
das crianças no jogo simbólico na Educação Infantil. Problematiza-se o jogo na 
educação, partindo da suposição de que este é uma prática discursiva, e que, portanto, 
permite diferentes recursos semióticos a partir da leitura dos participantes envolvidos 
em um mesmo episódio: docente, pesquisador e a criança. Essa diversidade semiótica é 
considerada importante porque o jogo simbólico utiliza diferentes recursos 
significantes, como gestos, objetos, sons e palavras, cujo uso adquire uma significação 
particular neste contexto situacional específico dependendo da posição que cada um 
exerce. Entender o brincar como discurso implica considerá-lo como o conjunto dos 
atos de significação que tem lugar na atividade lúdica, considerando as delimitações 
definidas socialmente, ou seja, pela instância cultural. Neste estudo foram gravados em 
vídeo e transcritos alguns episódios interativos considerados significativos ao longo de 
trinta e duas sessões, duas vezes por semana, numa brinquedoteca de uma instituição 
pública de Educação Infantil. A análise qualitativa investigou a definição da interação 
de episódios entre pesquisador e crianças de 5-6 anos de idade. Discute-se a 
possibilidade de que o relato das trajetórias profissionais e pessoais das Educadoras e do 
pesquisador está associado à natureza de seus saberes sobre o corpo da criança no 
brincar. Duas perspectivas foram propostas para serem igualmente consideradas: 1) a 
perspectiva da educadora responsável pelas crianças; 2) a perspectiva do pesquisador. A 
análise de alguns episódios permitiu diferentes interpretações. A perspectiva da 
educadora aponta para uma prática da pedagogia diretiva. A perspectiva do observador-
participante promove a leitura reveladora das crianças no brincar tal como a 
compreensão das dificuldades e potencialidades relacionais delas no jogo e suas 
repercussões no aprender escolar. Entretanto, a interação dos saberes sobre o corpo no 
brincar se apresentam como reveladores para a orientação da prática pedagógica 
possibilitando a ampliação de uma base de conhecimentos na Educação Infantil. 
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Formação, ocupação e emprego na Região de Mossoró: a escola pública de ensino médio reformada e a inserção no 
mutante mundo do trabalho 
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do Trabalho 
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O projeto de pesquisa “Formação, ocupação e emprego na Região de Mossoró: a escola pública 
de ensino médio reformada e a inserção no mutante mundo do trabalho” objetivou, 
principalmente, analisar as principais características da formação escolar ofertada aos alunos das 
escolas públicas de ensino médio regular e sua relação com o mundo do trabalho local. Para tal 
escopo, o ponto de partida foi o estudo da reforma curricular do ensino médio proposto pelo 
MEC, em 1998, representado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
(PCNEM) que apontam para a necessidade de uma formação escolar em nível médio que 
aproxime o aluno das formações gerais exigidas pelo novo mundo do trabalho: um ensino médio 
para a vida porque agora o mundo do trabalho e o mundo vivido exigem as mesmas competências 
e habilidades. Assim, por um lado, foi analisado como se deu a implementação da reforma nas 
escolas e o que essa reforma modificou na formação ofertada pelas escolas públicas de ensino 
médio regular em Mossoró. E, por outro lado, foi realizado um breve estudo do quadro do 
trabalho (emprego, desenvolvimento tecnológico, capacitação e formação de mão de obra) na 
cidade de Mossoró. A metodologia aliou um estudo bibliográfico sobre a reforma do ensino e 
sobre as transformações do mundo do trabalho com pesquisa de campo. Para a formação escolar, 
visitas foram realizadas em dez escolas de ensino médio público regular. Em cada escola foi 
aplicado um questionário a um componente do núcleo gestor levantando dados sobre as 
condições de funcionamento da escola, do currículo e de suas preocupações com o futuro do 
discente. Para a percepção do mundo do trabalho local, a pesquisa aplicou questionários nas 
seguintes instituições: IFETRN, FUNGER, ACIM, JUCERN e Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Econômico. Das escolas foram percebidas as contradições, entre a vontade de 
se adaptar aos objetivos da reforma e a falta de condições,: resistências, apropriações parciais, 
esforços para adaptação a reforma, e, principalmente, continuidades. A reforma não veio com as 
condições, apoio didático e estrutura física, que viabilizasse sua implementação. Ao contrário do 
que prega a reforma, a principal característica da formação desenvolvida nessas escolas é a 
formação disciplinar, conteudista, distante da formação geral e de base tecnológica proposta 
pelos PCNEM. Com relação ao mundo do trabalho, observou-se que as demandas laborais 
existentes na região de Mossoró são muito amplas e o nível de incorporação de novas tecnologias 
por parte das empresas é crescente. Desse modo, pode-se afirmar que a exigência de formação 
para as atividades existentes e a formação propiciada no ensino médio regular estão distanciadas. 
Sobra para o aluno a função de procurar por qualificações que lhe sirvam como ponte para o 
mundo do trabalho ou, para os que podem, cursinhos para o ingresso na universidade. 
 
Palavras-chave: Reforma; Ensino Médio; Mundo do Trabalho
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Os Mundos Vividos de Jardim de Piranhas-RN e Tacaratu-PE e Suas Relações com os Circuitos de Fluxos 
Socioespaciais das Indústrias Têxteis de Redes de Dormir Locais 

Os Mundos da Vida e os Circuitos de Fluxos Socioespaciais das Indústrias 
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(INTRODUÇÃO) Jardim de Piranhas-RN e Tacaratu-PE são pólos dinâmicos de produção 
têxtil, principalmente panos de prato e redes de dormir, respectivamente, cujos  mundo vivido, 
partilhados intersubjetivamente, são diferentes e semelhantes em função de, circuitos de 
fluxos de suas indústrias têxteis (OBJETIVO) Objetiva-se, nesse sentido, analisar as relações 
entre os mundos da vida destes municípios e os circuitos de fluxos socioespaciais de suas 
indústrias têxteis, explicando suas diferenças e semelhanças nessa sociedade técnica-
científica-informacional. (RESULTADOS) Jardim de Piranhas concentra o maior número de 
suas empresas na zona urbana ao passo que Tacaratu as concentra na zona rural. A partir do 
agir e da ação comunicativa os produtores têxteis de Jardim de Piranhas se articulam com o 
mundo do sistema por meio da Associação das Indústrias Têxteis de Jardim de Piranhas-RN – 
ASITEX e da Cooperativa dos Produtores Têxteis de Jardim de Piranhas-RN - Cooptêxtil, 
fundadas respectivamente, em  2004 e 2007. As indústrias têxteis de Tacaratu se articulam a 
partir do agir comunicativo e da ação comunicativa para promover o entendimento e, portanto 
o consenso a partir da Cooperativa dos Artesãos Têxteis de Tacaratu, fundada em 15 de 
dezembro de 2003. As indústrias têxteis de Jardim de Piranhas e Tacaratu fragmentam sua 
produção (tecelagem, acabamento, comercialização e distribuição), pela área rural do 
município, realizando circuitos de fluxos socioespaciais locais (aqueles cujos fluxos são 
realizados numa escala municipal), circuitos de fluxos socioespaciais regionais (formados por 
um conjunto de municípios interligados por esses mesmos fluxos), bem como circuitos 
espaciais da produção local, regional, nacional e internacional. Em seus mundos vividos, a 
maioria dos agentes produtivos locais se encontra, historicamente, explorada e pobre, 
vivendo, pois, à margem da proteção legal, já que nem em Jardim de Piranhas e nem em 
Tacaratu há órgãos de dessa natureza, como por exemplo, sindicatos dessa classe trabalhadora 
(CONCLUSÕES) Em função da presença dos diferentes circuitos de fluxos socioespaciais da 
indústria têxtil destes municípios – sejam os circuitos de fluxos inferiores informais, circuitos 
de fluxos inferiores formais e os circuitos de fluxos superiores secundários – formam-se 
diferentes circuitos espaciais da produção, incluindo-se os circuitos espaciais da produção 
local, circuitos espaciais da produção regional, circuitos espaciais da produção nacional e 
internacional. Assim, os mundos vividos de Jardim de Piranhas e Tacaratu são tanto 
semelhantes como diferentes em função de suas interações com os variados circuitos de 
fluxos socioespaciais de suas indústrias têxteis. 
 
Palavras-chave: Mundo da vida. Circuitos de fluxos socioespaciais. Indústria têxtil.  
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Gênese da Formação Sócio-Territorial das Pequenas Cidades da Microrregião de Pau dos Ferros-RN 
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Os estudos em geografia urbana têm privilegiado as áreas onde a produção e reprodução 
do capitalismo dá-se de forma mais intensa. Nessa perspectiva, buscamos, através desta 
pesquisa, contribuir com as discussões sobre as pequenas cidades brasileiras, 
especialmente aquelas localizadas no semiárido nordestino, regiões economicamente 
frágeis. Para tanto, elencamos o estudo da “Gênese da formação sócio-territorial das 
pequenas cidades da Microrregião de Pau dos Ferros-RN”, no qual procuramos estudar 
as nuances e especificidades da região, tendo em vista a produção do espaço regional e 
sua dinâmica socioeconômica nas últimas décadas. A busca de subsídios necessários à 
interpretação da realidade urbana das pequenas cidades da região foi encaminhada por 
meio de estudos teóricos e empíricos. Realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre os 
autores que discutem a temática em questão, bem como sobre a evolução histórica do 
processo de formação das cidades, e um levantamento estatístico junto ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desenvolvemos entrevistas abertas aos 
moradores, comerciantes e gestores das cidades pesquisadas. A partir da análise 
qualitativa de tais espaços, através do estudo teórico e in loco, pudemos entender a 
dinâmica destes espaços que apontam para a ausência de um suporte econômico aliado à 
insuficiente atuação do poder público local. Problemas como: desemprego generalizado, 
ausência de infra-estrutura, além do surgimento de espaços desiguais são comuns nestes 
espaços, entretanto, entendemos as pequenas cidades da Região como lócus da 
reprodução social de sua população, estes capazes de promover o desenvolvimento 
regional. Para que isso ocorra, no entanto, se faz necessário a efetivação de uma gestão 
democrática que possibilite uma maior participação de vários atores sociais nesse 
processo e o despertar de novas políticas urbanas que garantam as necessidades básicas 
para uma vida mais digna da população e a promoção dos indivíduos. 

 
Palavras-chave: Pequenas Cidades; Microrregião de Pau dos Ferros; Desenvolvimento 
Regional. 
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Esse trabalho é resultante das atividades implementadas pela bolsista de iniciação 
científica na pesquisa “Processo argumentativo na formação de mediadores de leitura – 
2ª etapa” (UERN/UFRN/CNPq). Em específico, objetivamos investigar os movimentos 
argumentativos suscitados a partir das perguntas formuladas pelas professoras, no 
sentido de oferecer subsídios à formação de mediadores de leitura. O corpus de dados é 
constituído por transcrições e gravações em vídeo de 20 (vinte) aulas de leitura de 
literatura, planejadas e implementadas por duas professoras colaboradoras e seus 
respectivos alunos, de uma turma de 5º ano, do ensino fundamental, de uma escola 
pública do RN. Para investigar os movimentos argumentativos, foram desenvolvidos 
dois procedimentos centrais: a análise prévia das 20 (vinte) aulas de leituras e (04) 
quatro sessões colaborativas, com a participação das professoras-colaboradoras. Em 
termos de fundamentação teórico-metodológica, recorremos à teoria da argumentação 
no discurso, a perspectiva histórico-cultural sobre o processo de mediação pedagógica e, 
de modo mais específico, a trabalhos sobre os movimentos argumentativos e os tipos de 
perguntas em discussões de histórias. A análise prévia das transcrições revelou a restrita 
quantidade de movimentos argumentativos (aprovação/concessão/refutação) nas aulas 
de leitura. Constatamos que esse resultado ocorreu em função das perguntas 
encaminhadas pelas professoras, que não possibilitavam a divergência de idéias, por 
objetivarem a identificação de fatos e acontecimentos. Outro aspecto que também 
favoreceu a restrita incidência de movimentos argumentativos diz respeito ao contexto 
de mediação, em que se destacam atitudes docentes que não foram oportunas à 
emergência e potencialização dos movimentos argumentativos. De posse dos resultados 
provenientes das análises prévias, foram desenvolvidas sessões colaborativas, situação 
em que as professoras analisaram suas intervenções nas aulas de leitura. No exercício de 
metapensamento, elas demonstraram compreender a importância de estudos sobre 
pergunta, discussão e movimentos argumentativos, por envolver conhecimentos 
necessários à ação pedagógica direcionada à constituição de leitores proficientes no 
contexto escolar. 
 
Palavras-chave: Movimento argumentativo. Pergunta. Discussão de histórias. 
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O Projeto “Estado Novo” objetivou localizar fontes referentes ao período de grande 
efervescência política e econômica no Estado do Rio Grande do Norte, focando 
principalmente a cidade de Mossoró e o Oeste Potiguar. Neste intuito foram selecionados três 
locais de pesquisa onde nos forneceram subsídios para embasamento das pesquisas sobre o 
período. Na Catedral de Santa Luzia, primeiro local a ser pesquisado, foram encontrados em 
seu acervo, quatro livros contendo certidões de batizados, três livros de casamentos e apenas 
um livro de crisma. Esta documentação permite-nos ter uma noção das relações entre a Igreja 
Católica e a população durante o “Estado Novo”, diga-se de passagem, a ação católica foi 
fundamental na manutenção da ordem durante os anos da ditadura varguista. As fontes  
evidenciam a preocupação dos habitantes de Mossoró na manutenção do laço com a doutrina 
cristã. No Primeiro Cartório de Mossoró foram encontradas seis caixas contendo registros de 
inventários de mossoroenses, como também da região Oeste Potiguar. A partir desta 
documentação é possível fazer uma medição do grau da riqueza desta população durante o 
“Estado Novo”, partindo da análise dos seus bens é possível comparar e identificar quais os 
grupos sociais que se destacavam no período, fazendo para isto uma comparação entre os 
bens, buscando a partir de uma análise mais minuciosa, quais os objetos que diferenciavam 
uma pessoa ser abastada ou mais humilde, este tipo de documentação propicia possibilidades 
de estudos para se compreender a história da riqueza de Mossoró e região durante o período 
“Estado Novo”. Outros documentos também foram encontrados para darem embasamento ao 
estudo da história da riqueza, são eles: três caixas contendo 11 livros de procurações de 
imóveis e cinco caixas com 21 livros de Escrituras públicas. Por último fomos conhecer o 
acervo do Museu Lauro da Escossia, mas só encontramos um único livro sobre o período 
pesquisado. As evidências indicam que devido à grande censura do período, os jornais 
atuantes na cidade que se mostraram opositores as normas do período político tiveram suas 
atividades proibidas. O projeto “Estado Novo” teve o objetivo de localizar fontes referentes a 
este período tão delicado na política nacional, buscando compreender seus reflexos em âmbito 
regional. 
 
Palavras-Chave: Estado Novo; Fontes Históricas; Demografia; História da Riqueza. 
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Em pesquisas anteriores (cf. DIEB, 2004; 2007), constatamos que muitos dos profissionais da 
educação, a exemplo dos professores da educação infantil (EI), desejariam aprender sobre 
muitas coisas que o curso de Pedagogia, como base inicial de sua formação, não lhes 
proporcionou satisfatoriamente. Percebemos, ainda, que muitas iniciativas convencionais de 
formação nessa área, tanto inicial como continuada, dirige-se muito mais aos anos iniciais do 
ensino fundamental do que à EI. Por isso, os professores parecem desenvolver um sentimento 
de insatisfação e “despreparo” para atuar junto a crianças ainda tão pequenas, como é o caso 
das crianças de 0 a 6 anos de idade. Desse modo, diante da possibilidade de alargamento da 
formação que o uso da Internet viabiliza, por meio dos cursos de EaD, buscamos responder às 
seguintes questões: Como se configura a dimensão identitária da relação de professores da EI 
que desejam fazer um curso via Internet? Que imagens de si são reflexivamente construídas e 
“exibidas” na simulação de suas apresentações pessoais para o AVA desse curso? Que móbeis 
são explicitados pelos professores acerca de sua participação nas atividades desse AVA? O 
delineamento de tais questões nos levou, então, ao objetivo de refletir sobre a dimensão 
identitária da relação com o saber de professores da EI que demonstrem interesse em 
participar de um curso de formação continuada desenvolvido, especialmente, em um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para alcançar esse objetivo, utiliza os postulados 
da teoria da relação com o saber, de Bernard Charlot (2000), e as reflexões de Magda Soares 
(2002) acerca do conceito de letramento. Trata-se, pois, de uma pesquisa realizada com 05 
(cinco) professoras da EI que trabalham na Pré-Escola Marta Maria Caraú, no município de 
Angicos – RN, com as quais aplicamos as técnicas do questionário, da apresentação pessoal e 
da transcrição de conversas informais. Os resultados mostram que as professoras se 
apresentam preocupadas em atualizar seus conhecimentos, inclusive quanto ao domínio de 
práticas digitais de interação, porque querem se sentir atualizadas e, principalmente, 
valorizadas em sua atividade profissional. Desse modo, o termo globalização, que foi bastante 
usado por elas, parece reunir toda essa significação, ou seja, “acompanhar a globalização” 
implica distanciar-se de tudo o que simboliza o tradicional e preconceituoso estigma sobre a 
EI: lugar do professor menos preparado e, portanto, menos profissional. 

Palavras-chave: educação infantil; relação com o saber; ambientes virtuais de aprendizagem; 
letramentos; atualização profissional. 
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A Contribuição das Disciplinas Pedagogicas nos Cursos de Licenciaturas da UERN 
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Resumo: A pesquisa sob título “A contribuição das disciplinas pedagógicas para os cursos de 
licenciaturas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte” foi realizada entre os anos 
de 2008/2009, com professores da Faculdade de Educação que ministravam disciplinas nos 
cursos da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC) e da Faculdade de Ciências 
Exatas e Naturais (FANAT). No período de 2008.2 foram ofertadas as disciplinas: Didática, 
Estrutura e Funcionamento e Psicologias, e participaram da pesquisa os sete professores 
colaboradores que ministraram essas disciplinas. Objetivando refletir a importância das 
disciplinas pedagógicas para a formação dos professores, buscamos identificar as teorias 
implícitas que norteiam a prática pedagógica dos mesmos, de modo a redimensioná-las ou 
fortalecê-las. Embasamo-nos teoricamente nas obras de Freire (1997 e 2006), Mion e Hirro 
(2001) Campos (1999) Pimenta (1999) entre outros de suma relevância para as discussões. 
Metodologicamente, nos subsidiamos de encontros com os professores colaboradores, 
discussão dos textos, aplicação de um questionário, e gravações dos encontros para facilitar a 
sistematização das reflexões sobre as práticas pedagógicas. Os encontros constituíram-se de 
momentos importantes para a pesquisa, por fortalecer a importância que as disciplinas 
pedagógicas têm para o trabalho dos professores das licenciaturas. Ficou perceptível a 
desvalorização das disciplinas pedagógicas tanto por alunos quanto pelos professores dos 
cursos de Química, Ciências Biológicas e Ciências Sociais, sendo comuns aos demais cursos. 
“A idéia que as disciplinas específicas são mais importantes que as pedagógicas, fazem crer 
que é desnecessário estudar as disciplinas pedagógicas”, essa constatação foi relatada por uma 
das professoras colaboradoras após ouvir um professor do curso desdenhar da disciplina que 
esta ministrava. Os professores colaboradores mostraram-se conscientes da importância das 
disciplinas e da batalha que será construir esta importância junto aos alunos da FANAT e da 
FAFIC, enquanto alguns próprios professores destes cursos mostrarem aversão às disciplinas 
pedagógicas.      
 
PALAVRAS-CHAVE: Disciplinas Pedagógicas; Contribuição; Desvalorização. 
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A pesquisa Um olhar sobre a mulher da Várzea do Açu tem como propósito analisar, numa 
perspectiva historiográfica, as representações de mulher na obra Várzea do Açu, escrita pelo 
norte-rio-grandense Manoel Rodrigues de Melo, em 1940. O autor constrói representações 
identitárias não apenas sobre o espaço físico denominado Várzea do Açu, situado na microrregião 
do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, mas também sobre seus moradores, homens e mulheres 
que lá habitavam nas duas primeiras décadas do século XX. Com relação à abordagem 
historiográfica, tomou-se como referência a História Cultural, uma vez que ela propõe-se a 
problematizar o passado por meio das suas representações (CHARTIER, 1991), ou seja, das 
formas discursivas e imagéticas segundo as quais as pessoas expressam a si próprias e o mundo. 
Considerando que indivíduos e grupos dão sentido ao mundo a partir de suas representações, a 
obra de Manoel Rodrigues é compreendida como um artefato cultural, fruto do pensamento e da 
imaginação do autor. Na abordagem da mulher enquanto objeto do saber histórico, tomou-se 
como referência os estudos de Costa (2007), D’Incao (2006) e Perrot (2005), por eles 
problematizarem as formas de ser e de agir do sexo feminino a partir de uma construção social 
que considera as interações com o sexo masculino, às vezes de forma partilhada, às vezes de 
forma conflituosa. Do corpus da análise emergem as “mães dedicadas”, as “donas de casa”, e as 
“moças casadouras”, expressões que indicam representações das mulheres varzianas a partir do 
ideal de sociedade patriarcal incorporado pelo escritor. A análise aponta para a construção de um 
perfil de moradora da Várzea que atua basicamente no espaço circunscrito ao lar e às demandas 
que daí emanam. Uma “dona de casa” entregue basicamente às atividades do cotidiano 
doméstico, visando atender as necessidades da família à qual pertence. 
 
Palavras-chave: Varzeanas; Representação; Várzea do Açu.
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RESUMO: A pesquisa intitulada: “A Contribuição das Disciplinas Pedagógicas para a Formação do 
Professor nas Licenciaturas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN”, foi 
desenvolvida nos anos de 2008/2009 com apoio do PIBIC/UERN/CNPq. Teve por objetivo  
investigar as contribuições das disciplinas pedagógicas ofertadas pela Faculdade de Educação aos 
cursos de Licenciaturas da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC): Filosofia, Ciências 
Sociais, Geografia e História, bem como oferecida à Faculdade de Ciências Exatas Naturais 
(FANAT): Matemática, Física, Química e Ciências Biológicas. A pesquisa contou com a 
participação de sete professores colaboradores que ministraram as disciplinas pedagógicas de 
Psicologia, Estrutura e Funcionamento e Didática, no semestre letivo de 2008.2. Foram realizadas 
reuniões com o proposito de juntos refletimos e acompanharmos coletivamente as práticas 
desenvolvidas pelos mesmos. Neste sentido, pesquisados e pesquisadores atuaram em conjuntos na 
produção dos novos conhecimentos. Fizeram parte dos procedimentos metodológicos:  encontros de 
reflexão contínua, sendo  gravadas para facilitar o entendimento das mudanças ocorridas nos 
sujeitos, também transcritas e analisadas, aplicação de questionários, um diário de campo em que 
cada colaborador elaborou textos reflexivos sobre sua prática pedagógica. Por ser uma pesquisa-
ação, nos apoiamos no pensamento de Franco (2005) em que o sujeito através da reflexão 
proporcionará  a mudança a si mesmo, neste sentido procuramos sempre interagir com os 
professores colaborados para que estes refletissem sobre sua atuação. Subsidiando nossas 
atividades, realizamos leituras de autores tais como: Freire (1979 e 1998), Azzi (1999), Gárcia 
(1999), Pimenta (1999), Garrido (1998) entre outros de suma relevância, que contribuíram 
significativamente para o desenvolvimento das reuniões com os professores colaboradores. 
Constatamos que os professores colaboradores refletiram sobre sua práxis, repensando seu fazer 
pedagógico,  e articulando as disciplinas pedagógicas com as disciplina especificas, à medida que 
buscam a valorização das das disciplinas pedagógicas e evidenciar a contribuição das mesmas, tal 
resultado ficou evidenciado nas analises da pesquisa, bem como nos questionários aplicados com 
eles. O desafio será desenvolver nos alunos desses cursos o gosto e a valorização pelo estudo da 
disciplina pedagógica. 
 
Palavras–chave: Pesquisa; Prática – Pedagógica; Formação; Contribuição.    
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A Institucionalização do movimento feminista e seus financiadores: relações e implicações para a luta das 
mulheres 

A “Onguização” do Feminismo: Implicações e Resistências Políticas na 
Luta das Mulheres 
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Analisar as principais implicações políticas da institucionalização do movimento 
feminista para a luta das mulheres, constitui-se o objetivo deste trabalho. Para buscar 
alcançar este objetivo, realizamos uma pesquisa de tipo bibliográfica, documental e de 
campo. Esta última foi realizada por meio de entrevistas com dirigentes do Movimento 
de Mulheres Camponesas (MMC), da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e da 
Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB). Realizamos duas entrevistas com o MMC 
e uma com os demais sujeitos da pesquisa. A investigação bibliográfica, documental e 
de campo acerca da institucionalização do feminismo, apontou como principais 
resultados para a luta das mulheres: 1. Fragmentação da luta feminista pela pulverização 
das ONGs e pela disputa entre si de financiamentos; 2. Subordinação do feminismo 
institucionalizado aos seus financiadores, dificultando-lhe a sua autonomia e sua 
capacidade política de resistência e de enfrentamento direto aos interesses do capital; 3. 
Distanciamento da vida das mulheres, contruindo um “feminismo pelas mulheres e não 
com as mulheres”; 4. Perda da perspectiva de classe no direcionamento do feminismo 
das ONGs, tanto teórica como politicamente; 5. Fortalecimento da perspectiva 
neoliberal de desresponsabilização do Estado para com as políticas sociais.  Apesar 
disso, acreditamos que o surgimento de novos sujeitos coletivos nesse contexto adverso, 
especialmente, o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), tem oxigenado o 
feminismo na tentativa de reconstruirmos sua perspectiva classista. Esperamos com esta 
pesquisa contribuir com o desvelamento dessa dinâmica de institucionalização nas 
ONGs feministas  para que, por conseguinte, possamos também contribuir com a 
criticidade necessária à organização do movimento feminista autônomo, como o 
legítimo representante da luta das mulheres por ser capaz de reivindicar direitos junto ao 
Estado e não meramente “negociar”, como o faz as ONGs com seus financiadores. 
 
Palavras-chave: Feminismo, ONGs, movimentos sociais. 
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Política Social ou Mercadoria? Uma Análise da Concepção Presente na Reforma Universitária do Governo Lula 

Banco Mundial e Governo Lula: Reforma Universitária e a Estratégia para 
a Reprodução do Capital 
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Notamos, nos últimos anos, a presença de inúmeras reformas que prometem assegurar a 
educação como direito básico, fundamental e de acesso universal. No entanto, é necessário 
analisar o que vem sendo implementado, principalmente na educação superior, para que 
possamos perceber se ela veio para melhorar o acesso à educação ou para responder às metas 
impostas pelos organismos internacionais, fortalecendo a ideologia neoliberal. Diante disso, 
essa pesquisa tem como principal objetivo analisar a influência das exigências do Banco 
Mundial na reforma universitária do governo Lula. Para sua concretização, foram realizados 
encontros para leitura e discussão de textos de autores como: Paulino José Orso, Carlos Lessa, 
Kátia Lima, Dermeval Saviani, Gaudêncio Frigotto e Martin Carnoy, os quais ofereceram 
valiosas contribuições acerca da concepção da educação. A leitura de Karl Marx, István 
Mészáros e Florestan Fernandes, também nos auxiliou na construção do relatório. No que se 
refere à pesquisa documental, foram realizadas buscas por documentos do Banco Mundial, 
Unesco e ainda produções encontradas no site do Ministério da Educação e Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES). Consideramos que seja 
necessária uma reforma na educação brasileira que venha a potencializar o conhecimento, 
valorizando e estimulando a criatividade e a criticidade. Na qual haja o acesso democrático e 
assistência estudantil garantindo a permanecia dos universitários até a conclusão do curso, e 
que utilizando o tripé ensino, pesquisa e extensão, possa contribuir para produzir e socializar 
conhecimento. Porém, as reformas que vêm sendo apresentadas, sob forte influência dos 
organismos internacionais, mostram-se voltadas para o mercado, preocupadas com a 
tecnificação da educação e com a formação em massa de profissionais ajustáveis e moldáveis 
às transformações tecnológicas. Podemos concluir, portanto, que a reforma educacional como 
vem sendo posta, representa um investimento lucrativo para o capital privado. Apesar de ser 
considerada fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país, vem 
aprofundando uma formação de profissionais em massa, moldáveis, cuja formação seja breve 
e não represente altos custos. Para finalizar, ela tem contribuído para incentivar o ensino a 
distância, os escolões de terceiro grau, as universidades privadas, transformando a educação 
em serviço e num mecanismo de perpetuação do sistema capitalista. 
 
Palavras-chave: Banco Mundial; Governo Lula; Reforma Universitária. 
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Historicamente as reivindicações do movimento de mulheres têm como primeiro interlocutor 
as estruturas governamentais, na condição de formuladoras e implementadoras de políticas 
públicas. Nos últimos vinte anos essa relação tornou-se mais evidente mediante a 
incorporação da questão de gênero na agenda dos governos locais, em particular. No Rio 
Grande do Norte a II Conferência de Políticas para as Mulheres consolidou um conjunto de 
demandas que se situam no campo das políticas universais e em direção ao desmonte dos 
estruturantes da ordem patriarcal-capitalista que singularizam a condição de subalternidade 
das mulheres na sociedade. Neste contexto, analisar as políticas públicas e programas 
governamentais a partir da perspectiva de gênero, no Rio Grande do Norte, foi a preocupação 
central da pesquisa. Para tanto, fundamentamos a pesquisa nas seguintes categorias teórico-
analíticas: relações sociais de gênero, patriarcado e políticas públicas, compreendendo-as 
numa relação de totalidade e contradição. Realizamos entrevistas gravadas semi-estruturadas 
com as coordenações de políticas e/ou programas governamentais direcionados as mulheres. 
Com isso o estudo buscou identificar em que medida as políticas e programas, que incluem as 
mulheres como público alvo, indicam um reconhecimento das reivindicações do movimento 
feminista pelo governo do Estado. Bem como, se estas iniciativas governamentais incorporam 
a perspectiva de gênero como mecanismo de eliminação das desigualdades entre os sexos. 
Consideramos a pesquisa relevante no sentido de sistematização das ações que respondem a 
agenda de política para as mulheres no Rio Grande do Norte, viabilizando um 
aprofundamento da análise do papel do Estado no processo de produção e reprodução das 
relações sociais de gênero. O mapeamento realizado indicou que a violência contra a mulher é 
a área na qual se concentra o maior número de iniciativas do governo, no RN, bem como 
apontou o limite da política de saúde, restrita ao programa de DST/AIDS e de planejamento 
familiar. Percebemos nas coordenações dos programas a concepção de gênero como 
construção social e, portanto, com possibilidade de mudanças. Além disso, identificamos a 
falta de programas próprios para além das iniciativas diretamente relacionadas com o 
financiamento em nível federal e a inexistência de qualquer programa ou projeto, na área da 
Educação, que promova uma reflexão crítica sobre a condição das mulheres. Como se 
percebe, é urgente uma avaliação da incorporação do debate da exploração-dominação das 
mulheres e das relações sociais de sexos, nas políticas governamentais. 
 
Palavras-chave: Feminismo; Estado; Políticas Públicas. 
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A preocupação, cada vez mais freqüente, sobre a forma e o tipo de uso e ocupação do seu 
território tem levado aos governos, federais, estaduais e municipais, a se interessarem por 
estudos que abordem essa questão, pois se entende que pesquisas, análises e interpretações do 
uso e ocupação do solo colaboram, de maneira consistente, com o conhecimento aprofundado 
de uma região.  A Norma Técnica 01/2002 do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos/Plano 
Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural (GEE/CTPETRO), 
questiona-se, entre outros assuntos, quais os instrumentos de planejamento municipal e gestão 
urbana existentes nos municípios que seriam indispensáveis ao disciplinamento do uso e 
ocupação do solo, das atividades potencialmente poluidoras, da proteção de áreas de relevante 
interesse ambiental, etc.? Estes questionamentos são de especial interesse para o município de 
Mossoró, localizado no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte - Brasil, uma vez que, 
além das atividades de exploração de petróleo e gás, concentram as atividades relacionadas à 
carcinicultura ao sal e a agropecuária, fatores que também merecem especial atenção, uma vez 
que pode ser observada na região a confluência de diversos tipos de uso e ocupação do solo 
que, por si só, apresentam características marcantes no ambiente, demonstrando assim, um 
mosaico geoambiental complexo, com características físicas, socioambientais e econômicas 
muitas vezes contíguas, em uma região extremamente frágil do ponto de vista ambiental. 
Nesse sentido, municípios onde ocorrem empreendimentos que envolvam atividades com 
significativo impacto ambiental, como é o caso de Mossoró, devem ter em mãos ferramentas 
para disciplinar essas atividades dentro do seu território. E, isto pode ser obtido por meio de 
um dos dois (ou ambos) instrumentos técnicos e políticos: o Plano Diretor Municipal e o 
Zoneamento Ecológico Econômico. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo, 
identificar, mapear e interpretar a evolução do uso e ocupação do solo do Município de 
Mossoró (RN), tendo como base o uso de uma metodologia para a interpretação 
multitemporal de imagens de sensores remotos e reconhecimentos de campo, integrados em 
ambiente de Sistema de Informações Geográfica (SIG), visando auxiliar ao Poder Público na 
gestão ambiental para promover a melhoria da qualidade ambiental do município em foco. 
Como resultados da pesquisa foram obtidos a confecção dos mapas de uso e ocupação do solo 
do município para os anos de 1989, 1999 e 2008, bem como de duas tabelas de cruzamentos 
das classes de uso mapeadas.  Uma característica observada durante o mapeamento e que 
merece atenção do ponto de vista da gestão territorial do município diz respeito à questão dos 
assentamentos rurais que durante os anos pesquisados cresceu aceleradamente, sobretudo em 
áreas de vegetação como caatinga arbustiva aberta com campos e caatinga arbórea aberta sem 
palmeiras.  
 
 
Palavra Chaves: Uso e ocupação do solo; Sistemas de informação Geográfica; Análise 
Multitemporal. 
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Para operacionalizar o uso e ocupação do solo de uma região é necessário o conhecimento da 
forma em que o ambiente reage às pressões antrópicas impostas a uma área, assim como o 
grau de suporte dessa área a essas pressões. E esse fato se torna muito mais relevante quando 
se tem em uma mesma região a confluência de atividades industriais com a possibilidade de 
causar alto grau de impactos como é o caso da indústria petrolífera, salineira e carcinicultura 
na região. Essa preocupação deve ser assumida com especial interesse para o município de 
Mossoró, localizado no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte - Brasil, uma vez que, 
além das atividades de exploração de petróleo e gás, concentram as atividades relacionadas à 
carcinicultura ao sal e agropecuária, fatores que merecem especial atenção, uma vez que pode 
ser observada a confluência de diversos tipos de uso e ocupação do solo que, por si só, 
apresentam características marcantes no ambiente, demonstrando assim, um mosaico 
geoambiental complexo, com características físicas, socioambientais e econômicas muitas 
vezes contíguas, em uma região extremamente frágil do ponto de vista ambiental. Sendo 
assim, esse trabalho procura identificar, mapear e interpretar a vulnerabilidade natural e 
ambiental do município de Mossoró (RN), visando auxiliar ao Poder Público na gestão 
ambiental para promover a melhoria da qualidade ambiental do município em foco. A 
vulnerabilidade ambiental se apresenta da seguinte forma: vulnerabilidade muito baixa em 
20.860,36 hectares, que corresponde a 9,88% do município; a classe de vulnerabilidade baixa 
se encontra em 4.788,47 hectares do território municipal (2,27%); a vulnerabilidade média 
abrange 130.724,28 hectares de Mossoró, o que representa a maior parcela em porcentagem 
(61,93%); já na classe de vulnerabilidade alta os valores, em porcentagem, chegam 16,97%, 
em uma área de 35.811,00 hectares e na classe de vulnerabilidade muito alta a porcentagem 
chega a 4,17%, em uma área de 10.098,95 hectares. A somatória das classes de 
vulnerabilidade média e alta resulta em 78,90%, distribuídos no município de Mossoró. 
Percebe-se assim que o município apresenta uma significativa área vulnerável, mais 
preocupante quando se refere à alta vulnerabilidade. As áreas de vulnerabilidade alta e muito 
alta correspondem principalmente às que contêm atividades humanas produtivas. As áreas de 
vulnerabilidade ambiental muito alta estão localizadas no estuário do rio Apodí-Mossoró e 
encontram-se aí inseridas atividades relacionadas com a produção de sal e camarão. As áreas 
de vulnerabilidade alta correspondem às que contêm atividades agrícolas. 
 
Palavra Chaves: Vulnerabilidade Natural, Vulnerabilidade Ambiental, Sistemas de 
informação Geográfica 
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A percepção das Mulheres em Situação de Violência acerca da Implementação da Lei Maria da Penha em Mossoró-
RN 

Os Rumos da Lei Maria da Penha no Cenário contemporâneo: uma Análise 
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A violência contra a mulher é expressão das desigualdades de gênero e da opressão advinda do 
sistema patriarcal/capitalista. Os agressores, durante muito tempo, pagavam cestas básicas ou 
multas, não tendo, assim, sua liberdade restringida. Essa realidade começa a sofrer mudanças 
com a aprovação da Lei Maria da Penha (11.340/2006), a qual visa prevenir e coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, essa Lei enfrenta vários desafios para ser 
efetivada, pois o atual contexto é marcado pelo neoliberalismo, o qual preconiza um Estado 
mínimo para a área social. A pesquisa que realizamos teve como objetivo analisar a percepção 
das mulheres em situação de violência acerca da implementação da Lei Maria da Penha em 
Mossoró. A pesquisa é de natureza qualitativa e se constituiu em três momentos. No primeiro 
realizamos uma pesquisa bibliográfica, durante a qual realizamos leituras que contribuíram para 
compreender as categorias analíticas. No segundo realizamos 17 entrevistas semi-estruturadas 
(sendo 10 no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – JVDFM - e 7 na 
Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - DEAM) com as mulheres que sofreram 
violência e denunciaram na DEAM, bem como com as que ingressaram com ação judicial no 
JVDFM. O terceiro momento se constituiu na análise dos dados, a qual foi realizada por 
intermédio da leitura das bibliografias estudadas e da análise das entrevistas. A pesquisa se 
fundamentou nas seguintes categorias: violência contra a mulher, patriarcado e gênero, tomando 
como base o materialismo histórico-dialético. Por meio das análises das entrevistas e da 
observação sistemática nas instituições pesquisadas, detectamos que as mulheres, em sua maioria, 
possuem uma concepção ampla sobre a violência contra a mulher, percebendo-a para além da 
dimensão física; porém têm um entendimento superficial da Lei Maria da Penha, não 
compreendendo seus principais avanços e conquistas. Além disso, os(as) profissionais que as 
atendem, tanto na DEAM quanto no JVDFM, em sua grande maioria, não estão capacitados para 
atuar na área. Outro agravante é a ausência de informação às mulheres, por intermédio 
dos profissionais que trabalham nestas instituições, sobre seus direitos e os meios de exercê-los. 
Situação essa que contribui para que as mulheres não reivindiquem a melhoria dos serviços que 
lhes são prestados. Há também, na cidade, uma fragilidade nas políticas públicas destinadas às 
mulheres em situação de violência. Neste sentido, consideramos que a Lei Maria da Penha 
precisa ser mais publicizada, pois as entrevistadas demonstraram não conhecer com profundidade 
esse instrumento legal. Assim, é preciso pressionarmos o Estado para este intervir mais 
intensamente nas situações de violência contra a mulher e investir em políticas públicas de 
prevenção a esta forma de violência.  
                                                                             
Palavras-chave: violência contra a mulher; políticas públicas; gênero; patriarcado. 
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Com as transformações que estão ocorrendo em nossa sociedade, principalmente com o 
advento do neoliberalismo, notamos a necessidade de uma reforma educacional que vise o 
ensino gratuito e de qualidade para todos. O objetivo desta pesquisa consiste em analisar a 
influência das propostas do Banco Mundial na Reforma Universitária do governo Lula. Para 
tanto, fez-se necessário inicialmente um debate acerca da concepção de educação no qual 
tomamos como referência as obras de Paulino José Orso, Carlos Lessa, Kátia Lima, Dermeval 
Saviani, Gaudêncio Frigotto e Martin Carnoy, que serviu para apreendermos por qual 
educação de qualidade devemos lutar. Após esse estudo, partimos para a análise dos 
documentos de diversas fontes: dos organismos internacionais como o Banco Mundial e a 
Unesco, para conhecer quais os objetivos e metas propostos por estes para os países 
subdesenvolvidos; do Ministério da educação, visando apreender de que forma ele põe em 
ação as novas propostas da reforma e absorve as diretrizes dos organismos internacionais; por 
fim, o que está posto como  bandeira de luta pelo Andes – Sindicato Nacional para a reforma 
educacional. O que podemos ver, é que as propostas feitas pelos organismos internacionais 
defendem os interesses neoliberais ao apontar como forma de universalização do ensino a 
parceria do Estado com instituições de ensino superior privadas e a autonomia financeira 
como uma forma de desresponsabilizar o Estado do financiamento das universidades públicas. 
Assim, observamos, com as mudanças em curso, a mercantilização do ensino, a formação em 
massa de indivíduos adaptados a esta lógica e com acesso a um saber fragmentado e técnico 
instrumental. Com isso, o que podemos apreender a respeito da Reforma Universitária que 
vem sendo implementada pelo atual governo, é que ela está em sintonia com as medidas 
propostas pelos organismos internacionais em que estão pautadas em idéias neoliberais 
reproduzindo, com isso, seus ideais. Devemos então reivindicar para que o Estado garanta o 
crescimento de vagas nas universidades acompanhadas do aumento de financiamento, para 
que as pesquisas sejam voltadas para a construção do conhecimento e que este seja 
socializado e busque garantir melhorias para a sociedade por meio de uma educação 
igualitária, pública e de qualidade. 
 
Palavras-Chave: Banco Mundial; Governo Lula; Reforma Universitária. 
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Tendências do Mercado de Trabalho para Assistentes Sociais em Mossoró: Demandas, Condições de Trabalho e 
Materialização do Projeto Profissional na Assistência Social e Saúde 

Tendências do Mercado de Trabalho para Assistentes Sociais em Mossoró: 
Demandas, Condições de Trabalho e Materialização do Projeto Profissional 

na Assistência Social e Saúde 
 

Simone Sousa Leite, Sâmya Rodrigues Ramos 
 

Departamento de Serviço Social 
Faculdade de Serviço Social - FASSO 

 
É na realidade contemporânea, atravessada por transformações sócio-econômicas e políticas, 
que se inserem as atuais tendências do mercado de trabalho dos(as) profissionais de Serviço 
Social, profissão tensionada pelo processo de reestruturação produtiva, o qual, tentando 
garantir a sustentação da hegemonia capitalista, intensifica a precarização das relações de 
trabalho, atingindo o exercício profissional do(a) assistente social. Diante desse quadro, 
buscamos analisar a realidade do trabalho dos(as) assistentes sociais que atuam nas áreas da 
Saúde e Assistência Social no município de Mossoró/RN, identificando demandas, condições 
de trabalho e sua relação com a materialização do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
Para tanto, aplicamos questionário com 69 desses profissionais, cujos dados produzidos 
permitiram as seguintes constatações: a área da saúde predomina como maior empregadora do 
Serviço Social, contudo, impulsionada pela aprovação do Sistema Único da Assistência 
Social, na década de 2000, evidencia-se significativa expansão de espaços sócio-ocupacionais 
da assistência social. No que se refere às condições de trabalho, observamos que revelam uma 
precarização, expressa, por exemplo, na inexistência de setor especifico para esta profissão 
em 29% das instituições investigadas, assim como na ausência de sala específica do Serviço 
Social para 53,7% dos(as) assistentes sociais. Constatamos, também, tendência de sobrecarga 
de trabalho, indicada no fato da maioria das instituições disporem de apenas dois(duas) 
assistentes sociais, além de um baixo nível salarial, apreendido na indicação de que a renda 
auferida por quase metade dos(as) investigados(as) (49,4%) é de 3 a 4 salários mínimos. Além 
do exposto, os dados apontam, ainda, o encaminhamento de providências e prestação de 
orientação social a indivíduos, grupos e à população, como competência predominantemente, 
requisitada ao(a) assistente social pela instituição que trabalha, concomitante a prevalência do 
esclarecimento de direitos como demanda mais recorrente, advinda dos(as) usuários(as). Este 
dado demonstra sintonia da atuação profissional com os instrumentos normativos do Serviço 
Social, cujo código de ética é utlizado por quase 80% dos(as) assistentes sociais no seu 
cotidiano de trabalho. Por fim, no que tange à materialização do projeto ético-político desta 
profissão, apreende-se, dos dados produzidos, que 84,1% dos(as) investigados(as) dizem 
afirmar o referido projeto na sua atuação profissional. O exposto permite concluir que há um 
tensionamento evidente para a materialização da direção ético-política da profissão, 
atravessada por determinações estruturais e conjunturais que desafiam, na 
contemporaneidade, a realização do exercício profissional. Apesar dessas dificuldades, nota-
se que os(as) assistentes sociais demonstram compromisso com os valores do projeto 
profissional. 
 
Palavras-chave: Trabalho; Serviço Social; Projeto Profissional; Assistência Social; Saúde. 
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Gestão e Acompanhamento da Assistência Social em Mossoró: uma análise pós-SUAS 

“Velhas Notas, Canções Novas”  
Gestão e Controle da Assistência Social em Mossoró 

 
Luan Gomes dos Santos de Oliveira, Maria José dos Santos, Isiany Aliny de Medeiros Nogueira, 

Gláucia Helena Araújo Russo 
 

Departamento de Serviço Social 
Faculdade de Serviço Social 

 
 

A presente pesquisa pretendeu realizar uma avaliação da Assistência Social no município de 
Mossoró-RN, tendo como base as diretrizes explicitadas na Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS). Portanto, a análise aqui realizada versará sobre a concepção, limites e avanços 
na Gestão e controle social dessa política no município de Mossoró, tendo em vista que seus 
avanços e retrocessos são delineados por elementos constitutivos de uma dada conjuntura 
histórica. Embora nossa investigação se dê sob um olhar crítico no tocante as suas 
configurações no Brasil, e, sobretudo no Município de Mossoró, tal perspectiva não impede o 
reconhecimento dos avanços que vêm se configurando, pautados na construção da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), da PNAS e do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo central analisar a política municipal de 
Assistência Social em Mossoró pós-implantação da LOAS, tendo como referência as 
diretrizes do Sistema Único de Assistência Social e o discurso dos(as) coordenadores, 
gestores e membros do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS). É perceptível a 
partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, que a versão conservadora da Assistência 
Social, subsídio para desresponsabilização governamental, ainda atravanca o processo de 
ruptura com o legado de precarização e focalização que a marcam desde o seu surgimento. 
Prova disso, é a não materialidade da política em consonância com a proposta constitucional, 
tendo em vista que esta ainda permanece balizada em ações pontuais e focalizadas que, por 
sua vez, não conseguem abarcar todos os que dela necessitam. Nesse sentido, embora a 
Assistência Social tenha avançado ao se elevar a condição de política pública, tornando-se, 
por meio de um marco político-legal, integrante do sistema de seguridade social, ainda 
permanecem elementos historicamente constituídos contrários a sua concretude como direito 
social. Mesmo diante de tudo o que foi mencionado, é necessário ressaltar que Mossoró já deu 
passos largos no processo de execução da Assistência Social no município. Devemos ressaltar 
que há um esforço por parte da gestão municipal para que esta venha a se materializar como 
política pública, bem como possa superar algumas de suas características históricas, como: a 
morosidade na sua divulgação enquanto direito; a redução e residualidade na abrangência; a 
manutenção e mesmo reforço do seu caráter filantrópico e; a permanência de apelos e ações 
clientelistas, inviabilizando a Assistência Social enquanto política pública. A investigação ora 
proposta permite aprofundar a reflexão acerca da Assistência Social no município, 
conhecendo mais de perto seus desafios, dificuldades e avanços. Os dados obtidos no 
processo de pesquisa possibilitam (re)avaliar as ações existentes, bem como, realizar uma 
atuação cada vez mais em consonância com as necessidades da população usuária. 
 
Palavras-chave: Assistência Social; Gestão da Assistência em Mossoró/RN; Controle Social. 
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Caracterização Hormonal e Comportamental de Indivíduos Adultos do Sagüi Comum (Callithrix jacchus) no 
Bioma Caatinga. 

Análise do Comportamento Social e Sexual Intergrupo de Indivíduos 
Adultos do Sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) no Bioma Caatinga 

 
Noeide da Silva Ferreira; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque 

 
Departamento de Ciências Biológicas 

Faculdade de Ciências Exatas e Naturais 
 
 
Dentre os comportamentos sociais e individuais que fazem parte do repertório relacionado ao 
comportamento reprodutivo do sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), a proximidade e a 
catação social evidenciam relações preferenciais de interação dentro do grupo. Considerando-
se ainda que o habitat pode influenciar os comportamentos sociais dos primatas, objetivamos 
nesse trabalho, analisar o comportamento social de indivíduos adultos de um grupo social de 
Callithrix jacchus vivendo em ambiente de caatinga, uma vez que a caatinga é um 
ecossistema degradado, pouco conhecido, e que devido às suas características de clima e 
vegetação, se constitui um ambiente hostil para muitas espécies animais (incluindo Callithrix 
jacchus). Os indivíduos adultos do grupo foram monitorados na FLONA – Assu/RN 
analisando-se os comportamentos sociais e sexuais. Os comportamentos sociais (proximidade 
e catação) foram registrados pelo método focal instantâneo e os comportamentos sexuais 
(cópula e tentativa de cópula) pelo método ad libitum. De acordo com os resultados do 
comportamento sexual, o grupo estudado apresentou um sistema de acasalamento poliândrico 
e os comportamentos sociais indicaram que os machos interagiram mais entre si que com os 
demais membros do grupo, mostrando ocorrência de alianças entre estes. Os machos 
mostraram ainda fortes comportamentos afiliativos com as fêmeas do grupo, principalmente 
com a fêmea reprodutora. A ocorrência da poliandria observada neste grupo, embora 
incomum em outros ambientes, pode ser um forte indicativo da difícil obtenção de recursos 
essenciais para o sucesso reprodutivo, tais como alimento, abrigo e cuidadores para a prole, 
havendo a necessidade, portanto de maior investimento do grupo em apenas uma fêmea 
reprodutora. 
 
Palavras-chave: Callithrix jacchus; Caatinga: Comportamento social 
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Avaliação de Diferentes Meios de Quebra de Dormência e do Vigor de Sementes “In Vitro” E “Ex Vitro” De Quatro 
Espécies da Mata Ciliar do Rio Apodi-Mossoró 
 

Avaliação de Diferentes Meios de Quebra de Dormência e de Vigor de 
Sementes de Licania rígida Benth e Ziziphus joazeiro Mart 

 
Antonio Dalemberg Ferreira, Marciana Bizerra de Morais, Ricardo Gonçalves Santos , 

Cynthya Cavalcanti de e Albuquerque, Kathia Barbosa e Silva
 

Departamento de Ciências Biológicas 
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT 

 
O interesse na propagação de espécies nativas, devido à ênfase atual nos problemas ambientais, 
ressalta a necessidade de recuperação de áreas degradadas e recomposição da paisagem. Não 
existe conhecimento suficiente para o manejo e análise das sementes da maioria das espécies 
nativas da Caatinga, de modo a fornecer dados relativos às suas qualidades e que  físicas e 
fisiológicas, portanto, faz-se necessário estudos que abordem  informações básicas sobre a % de 
germinação, índice de velocidade de emergência (IVE), tempo médio para germinação (TMG). 
Nesse sentido, objetivou-se nesse trabalho estudar aspectos relacionados ao vigor de sementes, de 
Licania rígida Benth (oiticica) e Ziziphus joazeiro Mart (juazeiro). Para o Ziziphus joazeiro Mart, 
o experimento foi conduzido em DIC com 8 tratamentos e 5 repetições, e a unidade experimental 
contou com 15 sementes cada. (T1- Diásporos extraídos do endocarpo coletados sobre chão em 
2006, T2 – Diásporos extraídos do endocarpo coletados sobre o chão em 2007, T3 – Diásporos 
extraídos do endocarpo obtidos na planta em 2007, T4 – Endocarpos coletados em 2008, da 
planta, com polpa, quebrados artificialmente, T5 – Endocarpos coletados sobre o chão em 2006, 
T6 – Endocarpos coletados sobre o chão em 2007, T7 – Endocarpos coletados na planta em 2007, 
sem polpa, T8 – Endocarpos coletados na planta em 2007) As variáveis estudadas foram: % DE 
germinação, IVE e TM. As médias destas variáveis foram testadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade e os dados foram coletados a partir da semeadurada. O tratamento T7, de um modo 
geral, superou significativamente outros tratamentos. ara tanto, sementes de oiticica foram 
coletadas na Floresta Nacional de Açu (FLONA) e postas para germinar em condições de casa de 
vegetação. Antes da semeadura, elas foram submetidas a tratamentos com ácido sulfúrico a 95% 
e água em diferentes tempos, semeaduras com e sem casaca. O experimento foi conduzido em 
DIC com 5 tratamentos e 5 repetições. As variáveis estudadas foram: % DE germinação, IVE e 
TM. As médias destas variáveis foram testadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e os 
dados foram coletados a partir da semeadura. Os resultados obtidos demonstraram que as 
sementes semeadas sem a casca superaram significativamente os demais tratamentos de quebra 
de dormência como também o controle (semente com casca) com relação à % de germinação e 
IVG. 

  
Palavras chaves: Oiticica, juazeiro, vigor de sementes. 
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Avaliação De Diferentes Meios De Quebra De Dormência E Do Vigor De Sementes “In Vitro” E “Ex Vitro” De 
Quantro Espécies Da Mata Ciliar Do Rio Apodi-Mossoró. 
 
 

Avaliação de Diferentes Métodos de Propagação de Sapindus Saponaria e 
Auxemma Oncocalyx 

 
Marciana Bizerra de Morais, Antonio Dalemberg Ferreira, Marília Cristina Gomes de Souza, 

Cynthia Cavalcanti de Albuquerque, Kathia Maria Barbosa e Silva 

 
Departamento de Ciências Biológicas 
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O interesse na propagação de espécies nativas ressalta a necessidade de recuperação de 

áreas degradadas e recomposição da paisagem. No entanto, não há conhecimento suficiente 
para o manejo e análise das sementes da maioria dessas espécies, de modo a fornecer dados 
que possam caracterizar seus atributos físicos e fisiológicos, portanto há a necessidade de se 
obterem informações básicas sobre a germinação, cultivo e potencialidades dessas espécies 
nativas. Nesse sentido, objetivou-se nesse trabalho estudar aspectos relacionados à 
germinação das espécies Sapindus saponaria e Auxemma oncocalyx. Para tanto, sementes de 
S. saponaria coletadas na Floresta Nacional de Açu (FLONA) foram postas a germinar em 
condições de casa de vegetação. Antes da semeadura, elas foram submetidas a tratamentos 
com ácido sulfúrico a 95% e ácido acético a 93,7% em diferentes tempos. Estas sementes 
foram mantidas em casa de vegetação, sendo umedecidas diariamente através de regas 
manuais. Avaliou-se a porcentagem de germinação; velocidade de germinação e tempo médio 
de germinação. As médias destas variáveis foram testadas pelo teste de Tukey a 5% de 
Probabilidade e os dados foram coletados a partir da semeadura, diariamente. Os resultados 
obtidos nos experimentos demonstraram que a imersão em ácido sulfúrico por mais de 45min, 
é eficiente na superação de dormência de sementes de S. saponaria, além disso, percebeu-se 
que as sementes que foram tratadas com o ácido acético não apresentaram germinação, o que 
sugere sua ineficiência como agente escarificante. Com relação à A. oncocalyx, os frutos 
coletados na FLONA foram levados para o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 
UERN, onde foram quebrados com martelo e as sementes foram retiradas com auxílio de 
pinça esterilizada. 40 sementes de A. oncocalyx foram colocadas para germinar em casa de 
vegetação e 39 sementes foram inoculadas em meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 
1962), suplementado com 30g L-1 de sacarose, 6,5g L-1 de ágar. As sementes postas para 
germinar em casa de vegetação não apresentaram germinação, por outro lado, verificaram-se 
germinações de pau-branco através das técnicas de micropropagação. Em virtude das 
dificuldades encontradas na metodologia não foi possível estabelecer o protocolo de 
germinação, porém, obtiveram-se dados importantes para posteriores experimentos com a 
espécie. 
 
Palavras-chave: Espécies nativas; germinação; dormência. 
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Efeito do Ácido Jasmônico na indução de tricomas glandulares em plantas de Lippia gracilis Schauer cultivadas 
in vitro e em casa de vegetação. 
 

Avaliação da Pulverização de Ácido Jasmônico na Indução de Tricomas 

Glandulares em Plantas de Lippia gracilis SCHAUER  

 
Maria Jocileide de Medeiros Marinho, Marciana Bizerra de Morais, C ynthia Cavalcanti de 
Albuquerque, Kathia Maria Barbosa e Silva, Cristiane Cunha Diniz de Mello, Jaécio Carlos 
Diniz.

Departamento de Ciências Biólogicas 

 Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT
Lippia gracilis Schauer (Verbenaceae) caracteriza-se pelo acúmulo de óleos essenciais em 
cuja produção está atrelada à presença de tricomas glandulares, os quais podem ter sua síntese 
aumentada em decorrência da presença do ácido jasmônico. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar, em casa de vegetação, o efeito do ácido jasmônico na indução de tricomas glandulares 
em plantas de L. gracilis. A fim de se promover à propagação e induzir o enraizamento, 
estacas retiradas de planta matriz foram tratadas com ácido indolacético, ácido 
naftalenoacético ou ácido indolbutírico em doses crescentes (0,0; 1,0; 2,0 e 3,0 mg mL-1). 
Posteriormente, estacas da mesma procedência foram preparadas e plantadas para a 
montagem do experimento com ácido jasmônico (AJ). No entanto, nesse experimento as 
estacas não foram tratadas com auxinas, tendo em vista que não foi observada diferença 
estatisticamente significante entre as estacas tratadas com as auxinas e o tratamento controle. 
Após o brotamento, as estacas foram pulverizadas a cada 20 dias (3 aplicações) com 
diferentes concentrações de AJ (4,0; 8,0 e 12,0 µM L-1) e DMSO (0,0; 4,0; 8,0 e 12,0 µM L-1). 
Passados 20 dias da última aplicação do AJ, os dados foram coletados e submetidos à análise 
estatística pelo Teste de Tukey ao nível de 5% probabilidade. As variáveis avaliadas foram: 
densidade de tricomas glandulares (tricomas.mm-2) nas faces abaxial e adaxial, e nos terços 
basal, mediano e apical; número de folhas, e número de brotos formados.  O AJ não interferiu 
na produção de biomassa dessas plantas. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram 
que os tricomas glandulares ocorrem em ambas as faces da epiderme, em folhas 
completamente expandidas de L. gracilis. Com relação à densidade desses tricomas, 
observou-se maior concentração na face abaxial das folhas. Já para as regiões basal, mediana 
e apical das folhas de L. gracilis, não foi identificada maior densidade de tricomas em 
nenhuma das regiões em especial. Observou-se também, interação significativa entre os 
tratamentos e a superfície da folha. Dessa forma, a proposição de que a aplicação do AJ em 
plantas de L. gracilis, influencia positivamente o aumento da densidade de tricomas 
glandulares na face abaxial das folhas, fica comprometida em função de resultados também 
positivos em relação ao DMSO, visto que a densidade de tricomas com a melhor dose de AJ 
não diferiu estatisticamente de uma das doses de DMSO. 
 
 
 
Palavras-chave: ácido jasmônico; tricomas glandulares; Lippa gracilis; estaquia. 
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Prevalência da Imunização Entre o Pessoal da Àrea Odontológica da Cidade de Caicó/RN 

Imunização Como Medida de Precaução Padrão entre o Pessoal da Área 
Odontológica: Nível de Cobertura Vacinal no Município de Caicó-RN 

 
Hindiane  Saiures Araújo de Medeiros;  Daniela Mendes da Veiga Pessoa 

 
Departamento de Odontologia -  Caicó/RN 

 
 
A odontologia expõe seus profissionais a diversos riscos ocupacionais. Dentre estes, o risco 
biológico por infecções cruzadas se apresenta como o mais preocupante. Como medida de 
precaução-padrão, a imunização é prioritária como meio de proteção da infecção cruzada. 
Dentre as vacinas mais importantes para equipe odontológica destacam-se: vacinas contra 
hepatite B, dupla adulto-dT; SRC (sarampo, caxumba e rubéola); a BCG (tuberculose) e 
vacinação contra influenza. O estudo objetiva identificar a prevalência da vacinação como 
medida de precaução padrão entre equipes de saúde bucal da rede pública de saúde, 
professores e alunos do curso de odontologia da UERN no município de Caicó/RN. Optou-se 
por estudo de natureza quantitativa do tipo seccional. Para coleta de dados, foram utilizadas 
unidades de atendimento odontológico da rede pública municipal de Caicó/RN, assim como o 
Campus do Seridó-UERN. Foram selecionados 23 cirurgiões-dentistas (CD), 20 Auxiliares de 
Saúde Bucal (ASB), 32 alunos e 7 professores do curso de Odontologia. Na coleta de dados 
foram empregadas entrevistas estruturadas e os resultados analisados pelo método descritivo. 
Como resultados principais têm que, de maneira geral, houve uma baixa prevalência de 
imunização entre todas as categorias estudadas, principalmente entre os acadêmicos de 
odontologia com apenas 21,88% de cobertura vacinal para o vírus influenza 43,75% para 
Hepatite B. Os professores pesquisados apresentaram índice insatisfatório de imunização 
regular para a Anti-HB (71,42%), Anti–SRC (57,15%) e anti–influenza (42,86%). Os ASB foi 
o grupo no qual a prevalência de imunização demonstrou ser mais satisfatória, chegando a 
uma cobertura vacinal de 90% ou mais para todas as vacinas com exceção da anti-HB com 
70%. Na categoria CD, a prevalência se manteve acima de 80% de cobertura para todas as 
vacinas, com exceção da anti-influenza com 40% dos profissionais não imunizados 
regularmente. Mediante os dados obtidos, concluiu-se que os profissionais atuantes na área da 
saúde pública (ASB e CD), professores e acadêmicos de odontologia da universidade 
pesquisada possuem um nível de imunização insatisfatório. Foi possível observar que 
campanhas de incentivo e divulgação das práticas de imunização são necessárias para se 
promover a conscientização dos estudantes e profissionais da área odontológica, viabilizando 
assim um índice de cobertura vacinal mais próximo do desejável. 
 
Palavras – Chave: Odontologia; Prevenção; Imunização. 
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Investigação do comportamento alimentar e dos aspectos morfológicos do trato digestório de Prochilodus brevis 
(Steindachner,1911) (Characiformes,Prochilodontidae) 
 

 Investigação do Comportamento Alimentar e dos Aspectos 
Morfológicos do Trato Digestório de Prochilodus brevis (Steindachner,1911) 

(Characiformes,Prochilodontidae) 
 

Ana Luiza Gomes Bezerra, Danielle Peretti 
 

Departamento de ciências biológicas – DECB 
Faculdade de ciências exatas e naturais - FANAT 

 
 

A ictiofauna nordestina, apesar da grande riqueza, ainda possui muitas espécies com a 
biologia desconhecida. Prochilodus brevis, uma espécie nativa conhecida regionalmente 
como curimatã, teve seu estudo de dieta e atividade alimentar iniciado com a finalidade de 
subsidiar práticas de cultivo. Entretanto, observou-se a necessidade de um aprofundamento 
em alguns aspectos para o entendimento do seu hábito trófico como a morfologia e o 
comportamento alimentar. Desta forma, a presente pesquisa visa contribuir para o 
entendimento de como P. brevis realiza suas atividades em cativeiro, principalmente pela 
busca de alimento, e quais as principais características morfológicas que contribuem para a 
procura, apreensão, manipulação e aproveitamento dos itens alimentares. Para isto, obteve-se 
o material biológico durante os primeiro semestre de 2009 em um trecho urbano do rio 
Apodi-Mossoró, em Mossoró (RN). Foram analisados cinquenta indivíduos, onde a estrutura 
corporal pôde ser classificada como fusiforme. Identificou-se a boca com posição terminal, 
cujos dentes encontram-se dispostos no lábio superior e inferior com formato unicúspide. Os 
rastros branquiais apresentaram-se de forma curta e pouco espaçados e recobertos por uma 
camada de muco. O estômago é em forma de V com duas porções, uma mecânica e uma 
química. O intestino é longo, cerca de nove vezes o comprimento padrão (QI=9,84), disposto 
em muitas voltas e localizado em cavidade visceral, a qual correspondente à metade do corpo 
(CC=0,50). Presença de grande número de cecos pilóricos. Todas as análises realizadas 
permitem inferir, além do hábito alimentar da espécie, noções sobre seu comportamento no 
ambiente, principalmente em relação ao uso do espaço e busca do alimento. Por estas 
características pôde-se concluir que P. brevis, é iliófago e explora principalmente a região 
bentônica dos corpos d’água, alimentando-se através da raspagem do substrato. 
 
Palavras-chave: Prochilodus brevis; morfologia; ecomorfologia; trato digestório. 
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Dentre as populações ictiicas encontradas no rio Apodi-Mossoró, a de Cichla kelberi, se 
destaca por ser uma das espécies exóticas no local. Esta é uma espécie originária da 
região neotropical, e foi introduzida em diversas bacias hidrográficas da América do 
Sul. Por ser considerado um predador voraz, esta espécie pode desencadear vários 
problemas ao ecossistemas no qual foi introduzido. Para isto, faz-se necessário o estudo 
da biologia da espécie. Informações a respeito das características morfológicas e 
ecomorfológicas contribuem para o conhecimento do comportamento das espécies. 
Devido a isso, o presente trabalho tem como principal objetivo elucidar aspectos 
morfológicos do trato digestório e características ecomorfologicas da espécie Cichla 
kelberi, presente no rio Apodi-Mossoró. Após a captura os exemplares foram 
transportados até o laboratório de Ictiologia da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, onde foram feitas as analises morfométricas. A partir dos dados obtidos pôde-
se observar que a espécie C. kelberi possui corpo alto, comprimido lateralmente, com 
altura máxima na porção anterior. Possui nadadeira caudal homocerca truncada, 
nadadeira dorsal é subdividida em duas regiões, anal curta e flexível, peitoral estreita, 
orientada horizontalmente na região anterior do corpo e pélvica localizada na porção 
ventral. A boca terminal com elevada protração. Dentes presentes nas duas maxilas 
organizados em duas e três fileiras. Presença de dentes faríngeos. Foram observados 
rastros branquiais ósseos de formato pontiagudos recoberto por espinhos. Possui 
estômago com formato reto, cecos pilóricos ausentes e intestino curto equivalente ao 
comprimento corporal. Através destas características pode-se inferir que C. kelberi é um 
predador visual, rápido com alta manobrabilidade e de hábito píscivoro. 
 
Palavras-chaves: Ecomorfologia, Cichla kelberi, Comportamento alimentar  
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O boto-cinza, Sotalia guianensis, é um cetáceo pertencente a família Delfínidae da subordem 
Odontoceti, formada por baleias com dentes, botos e golfinhos. Esta espécie de cetáceo possui 
hábitos costeiros e é registrada em todo o litoral do estado do Rio Grande do Norte. Por ser uma 
espécie costeira o S. guianensis é muito suscetível a interações com atividades antrópicas 
representando uma possível ameaça a espécie. A praia de São Cristóvão, situada no município de 
Areia Branca, apresenta uma série de atividades econômicas como pesca, turismo, exploração 
salineira e petrolífera, todas potencialmente prejudiciais a vida marinha. Deste modo o estudo de 
mamíferos marinhos nesta região mostra-se de suma importância. Este trabalho teve como objetivo 
caracterizar os estados de comportamento e o uso de habitat do boto-cinza na praia de São 
Cristóvão. Estudos anteriores demonstraram uma freqüência sazonal para essa espécie na área. Este 
trabalho teve como metodologia a observação em ponto fixo na porção de maior altitude da baía 
realizada simultaneamente por dois pesquisadores e utilizando o método SCAN para coleta de 
dados. Esta coleta era realizada durante dois dias consecutivos por cada viagem ao campo no 
horário das 12:00 as 18:00 no primeiro dia, e  08:00 às 14:00h no segundo dia, entre os meses de 
agosto de 2008 à julho de 2009. O total do esforço amostral é de 22 dias computando 132h de 
observação. Durante este período foi registrado a presença do boto-cinza em apenas uma ocasião, 
com o comportamento de deslocamento lento da área de estudo em direção ao alto-mar. A presença 
mínima da espécie para a região pode ser explicada por dois fatores, primeiramente pelos animais 
serem sazonais, podendo a  praia de São Cristóvão se tratar de uma área de passagem, e também 
pelo intenso aumento da atividade pesqueira da região. 
 
Palavras-chave: Sotalia guianensis, Comportamento, São Cristóvão 
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O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma árvore frutífera brasileira encontrada em 
vários países de clima tropical. Seu fruto e pseudofruto são amplamente utilizados na 
indústria alimentícia. No entanto, a perecibilidade de seu pedúnculo tem dificultado 
consideravelmente sua comercialização nos mercados mais distantes dos centros de produção, 
contribuindo, para o elevado índice de desperdício desse fruto. O 1- metilciclopropeno (1-
MCP) é uma nova ferramenta que tem sido utilizada no prolongamento da vida pós-colheita e 
manutenção da qualidade de produtos vegetais. Outra técnica para reduzir a taxa respiratória 
de frutas e hortaliças, e com isso retardar o amadurecimento, consiste na utilização de 
atmosfera modificada. O trabalho teve por objetivo geral avaliar o efeito do 1-MCP associado 
ou não ao uso da atmosfera modificada passiva (AMP), sobre a vida e qualidade pós-colheita 
de pedúnculos de caju armazenados sob refrigeração. Os objetivos específicos foram: 
Analisar as alterações físicas, químicas, físico-químicas e bioquímicas que ocorrem durante o 
armazenamento de pedúnculos de caju armazenados sob refrigeração tratados com 1-MCP 
e/ou AMP, além de adquirir conhecimentos que auxiliem futuramente na busca de métodos 
que conservação que ampliem a vida útil pós-colheita do caju. Após dez dias de 
armazenamento constatou-se, no grupo controle, sinais de podridão causados por ataque de 
patógenos, o que inviabilizou futuras análises para este tratamento. No 10º dia de 
armazenamento, o grupo controle apresentou uma redução significativa de peso quando 
comparado aos outros tratamentos. Entre as amostras dos frutos tratados com AMP e os 
tratados com 1-MCP+AMP não houve diferença significativa para esta variável ao final do 
armazenamento. Em relação à firmeza, as amostras tratadas com 1-MCP+AMP apresentaram 
valores superiores aos outros tratamentos, com diferenças significativas apenas no 10º e 15º 
dias de armazenamento. Quanto às outras variáveis os tratamentos não apresentaram 
diferenças significativas ao final do armazenamento. No entanto, os teores de vitamina C 
mostraram-se superiores para o grupo tratado com 1-MCP. O uso da AMP mostrou-se 
eficiente na conservação de pedúnculos de caju, e esta associada ao 1-MCP preservou melhor 
o peso, firmeza e teor de vitamina C. 
 
Palavras-chave: Conservação de frutos; caju; 1-Meticiclopropeno; atmosfera modificada. 
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O crescente número de pessoas com obesidade e sobrepeso, vem aumentando o número de 
pacientes resistentes à insulina e portadores de diabetes mellitus tipo 2 ou com outras 
desordens metabólicas. Apesar da relativa eficiência no controle dessas patologias pelo 
tratamento tradicional, existe uma busca constante de terapias alternativas para a doença, 
como a fitoterapia. Este estudo objetivou investigar a eficácia do extrato bruto hidroalcóolico 
das folhas de Cordia leucocephala Moric no controle da glicemia e metabolismo lipídico de 
ratos com obesidade experimental. Utilizou-se de 32 ratos Wistar albinos machos, divididos 
nos seguintes grupos de 8 animais: normais controles (NC), normais tratados (NT) obesos 
controles (OC) e obesos tratados (OT). A obesidade era determinada pela injeção subcutânea 
de glutamato monossódico (4g/Kg) de peso corporal/dia durante os 5 primeiros dias de vida. 
Os experimentos foram iniciados aos 60 dias após a indução da obesidade, e consistiu na 
administração de uma dose diária, durante 4 semanas, de 150 mg/Kg do extrato. Os animais 
dos grupos controles receberam doses equimolares de solução cloreto de sodio a 0,9%. As 
coletas de sangue para as dosagens bioquímicas foram realizadas no último dia de cada 
semana do tratamento, conforme protocolo estabelecido no projeto. A avaliação do efeito do 
tratamento foi feita pela dosagem da glicemia, colesterol, triglicérides e albumina de jejum 
determinada em plasma coletado nas horas 0, 3 e 6 após a administração do extrato. Após as 
últimas coletas para as dosagens (final do experimento) os animais foram sacrificados e os 
órgãos internos (fígado, coração, pulmões e gordura perigonadal) retirados e pesados para 
serem efetuadas as devidas comparações. Comparações da evolução de peso, índice de Lee, 
consumo alimentar e hídrico também foram efetuadas. Pode-se observar que a administração 
extrato na concentração de 150mg/Kg não apresentou efeito hipoglicemiante em animais 
obesos, e que seus níveis de albumina plasmática foram inferiores aos controle (p<0,05). 
Observou-se também uma redução nos níveis de colesterol e de triglicérides no decorrer do 
tratamento (p<0,05). As medidas morfométricas como peso, gorduras perigonadais e índice de 
Lee se mostraram alteradas quando comparadas com os controle (p<0,05). Isto sugere uma 
ação dos sistemas envolvidos no processo de metabolização lipídica e que possivelmente sua 
administração nesta concentração possa causar toxicidade ao organismo. 

 
Palavras-chave: Cordia leucocephala Moric.; Diabetes Mellitos e Obesidade. 
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Este estudo objetivou avaliar o efeito do extrato bruto das folhas de C. leucocephala Moric  
no controle das mudanças metabólicas observadas com o desenvolvimento do Diabetes 
Mellitus em ratos. O trabalho busca contribuir com estudos mais sistematizados sobre a flora 
do bioma caatinga e a validação do conhecimento popular a cerca da ação de plantas 
medicinais. Para a obtenção dos dados utilizou-se de 32 ratos Wistar machos, divididos em 
quatro grupos de 8 animais assim denominados: 1) normais controles (NC) 2) normais 
tratados (NT) 3) diabético controle (DC) e  4) diabético tratado (DT). A diabetes era induzida 
com dose única de aloxano (150mg/kg) injetada de forma subcutânea nos animais com 60 
dias de idade. Os animais dos grupos normais (NC e NT) receberam doses equimolares de 
solução de cloreto de sódio a 0,9% em substituição ao aloxano. Todos os grupos de animais 
passaram por um tratamento de 28 dias com gavagens diárias com o extrato de C. 
leucocephala (150 mg/kg) para os grupos tratados e com solução fisiológica para os grupos 
controles.  Nos dias 7, 14, 21 e 28 do tratamento os níveis plasmáticos de glicose, colesterol, 
triglicerídeos e albumina foram verificados em três tempos de coletas: a) jejum, b) 3 horas e 
c) 6 horas após a administração do extrato. Ao longo do período experimental, também foi 
verificada a evolução ponderal dos animais de todos os grupos, além do consumo de água e 
alimentos e de possíveis alterações morfológicas e comportamentais macroscópicas. Com os 
dados obtido, verificamos o estabelecimento do Diabetes, e que a ingestão de líquidos foi 
maior no grupo DT e os animais NC e NT compatíveis com parâmetros saudáveis. A 
administração diária durante 28 dias do extrato das folhas de Cordia modificou alguns 
parâmetros plasmáticos; a glicose de jejum foi mais elevada em DT que em DC; as taxas de 
triglicerideos estava dentro do limite de normalidade para todos os grupos, apenas NC 
mostrou nível mais baixo e adequado; os valores de colesterol estavam dentro do 
recomendados em todos os grupos aqui trabalhados; já a albumina mostrou um nível normal 
apenas nos NC os grupos NT, DC e DT estavam reduzidos. Os baixos níveis de albumina 
podem ser reflexos de toxidade hepática do extrato ou de outra desordem metabólica. 
 
Palavras-chave: Cordia leucocephala Moric.; Diabetes Mellito e Metabolismo. 
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O presente estudo teve como objetivo analisar o comportamento do crescimento e da 
coordenação motora durante diferentes estágios maturacionais em escolares no semi-
árido nordestino. A pesquisa foi do tipo descritiva com delineamento desenvolvimental 
e corte transversal. A amostra foi composta por 68 escolares masculinos matriculados 
do 5o ao 9o ano do ensino fundamental da Escola Estadual José de Freitas Nobre - 
Mossoró/RN, estratificados por estágios maturacionais (auto Tanner) em (P2=16; 
P3=29 e P4=23). Como instrumento de medida foi utilizado para a estatura uma fita 
métrica numa parede sem desnível com precisão de 0,1cm e para o peso, uma balança, 
Tach Line. Para a coordenação motora aplicou-se a Bateria do KTK 
(Körperkoordinationstest für Kinder - KTK). Na análise estatística utilizou-se a 
ANOVA One Way combinado ao teste Post Hoc de Tukey considerando um nível de 
significância de (p<0,05). Como resultado encontrou-se para a estatura: 
(P2=143,81±6,55), (P3=148,72±6,61), (P4=160,97±7,24); sendo encontrada diferença 
entre os estágios 2 e 4 (p=0,000) e 3 e 4 (p=0,000), para o Peso: (P2=37,54±7,87), 
(P3=40,66±7,93), (P4=49,78±8,75); sendo encontrada diferenças entre os estágios 2 e 4 
(p=0,000), 3 e 4 (p=0,001) não sendo encontrado diferenças significativas entre os 
estágios para os somatórios de quociente motores (QM): (P2=433,31±38,01), 
(P3=426,66±61,34) e (P4=433,35±43,52). Assim, podemos concluir que o estirão de 
crescimento do grupo que se encontrou entre os estágios P3 e P4, não influenciou no 
nível de coordenação dos escolares, reforçando a idéia de que provavelmente o grupo 
em estudo apresente um bom nível de atividades físicas diárias durante este período da 
adolescência.    
 
Palavras Chave: crescimento, coordenação motora, maturação e escolares 
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O Rio Apodi/Mossoró é o maior rio norte-rio-grandense. Até meados do século XX, tem
contribuído para o desenvolvimento das comunidades e cidades em seu entorno. Devido a
esse povoamento o rio tem sido influenciado por  ações direta e indireta do homem como a
contaminação por poluentes orgânico e inorgânico. Sendo os macroinvertebrados aquáticos os
principais  bioindicadores  de  qualidade  de  água,  tem  sido  frequentemente  utilizados  na
avaliação da qualidade de água, é de suma importância conhecer sua diversidade. Portanto,
foram analisados 6 pontos do rio, com intuito de conhecer a fauna bentônica deste ambiente.
Objetivou-se determinar a riqueza taxonômica, a abundância relativa e a influência dos fatores
físico-químicos  sobre a comunidade bentônica. Foram realizadas duas coletas no período de
julho e outubro de 2008.  Para tanto se utilizou um pegador manual com uma abertura de
malha de 0,5mm para a análise qualitativa e uma draga de van-veen com uma área de 400 cm²
para análise quantitativa. No campo, o material coletado foi fixado em formol a 4 % e no
laboratório, lavado em água corrente utilizando-se peneiras de 0,5 mm e 0,2mm. A triagem foi
realizada utilizando-se bandejas plásticas trans-iluminadas e os animais obtidos, conservados
em álcool a 70% para posterior identificação. Nos ambientes estudados foram encontrados um
máximo de 14 táxons para análise qualitativa e 9 na quantitativa, com representantes dos
gastropoda, insecta, crustacea e anellidae, sendo os Thiarideos  dominantes na maioria dos
pontos estudados.  Conclui-se que o Apodi-Mossoró no trecho estudado apresentou  baixa
riqueza taxonômica com predominância de insecta e gastropoda.

Palavras-chave: Macroinvertebrados; Bioindicadores; zoobentos.
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A Annona squamosa L., é uma fruteira típica de clima tropical, originária da América 
Tropical, conhecida no Brasil como ata, fruta do conde ou pinha, é uma espécie representante 
da família Annonaceae que apresenta boas perspectivas econômicas para a região Nordeste. 
Ela tem se destacado por seu potencial de adaptabilidade, valor nutritivo e pelo sabor de seus 
frutos. Com isso, vem motivando os fruticultores e empresários do ramo a investirem na 
produção da mesma. A pinha, reconhecida como a mais cultivada espécie do gênero, é ainda 
insuficientemente pesquisada nos seus aspectos reprodutivos. As pesquisas com 
micropropagação da espécie ainda são muito incipientes e aparentemente sem grande sucesso 
o que é comum com plantas lenhosas, no entanto, elas precisam ser retomadas e 
incrementadas para a propagação clonal de matrizes de alta qualidade genética. Neste sentido 
fez-se a presente pesquisa com o objetivo de clonar duas matrizes de alta. Foram montados 3 
experimentos (outubro de 2008, janeiro e abril de 2009) para a indução de brotos e 
enraizamento dos explantes. O meio utilizado foi sempre o meio WPM suplementado ou não 
com doses diferenciais de hormônios de crescimento isolados ou combinados, a depender do 
experimento. Todos os experimentos foram conduzidos em DIC. No experimento 1 testou-se: 
T1(Controle); T2(0,8 mol/L-1 de BAP); T3(0,5 mol/L-1 de GA3); T4(0,8 mol/L-1 de BAP e 0,5 
mol/L-1 de GA3); T5(2,5 mol/L-1 de IBA) e T6(2,5 mol/L-1 de IBA e 0,5 mol/L-1 de GA3) e no 
experimento 2 testou-se: T1(Controle); T2(0,8 mol/L-1 de BAP); T3(1,6 mol/L-1 de BAP); T4 
(2,4 mol/L-1 de BAP) e T5 (3,2 mol/L-1 de BAP). No experimento 1 (outubro 2008) o 
tratamento controle foi significativamente superior em relação ao número de explantes 
brotados (NEB) e brotos por explante (NBE) quando comparado com os tratamentos T5 e T6.  
No 2º experimento com relação ao NEB houve diferença significativa apenas do T5 em 
relação aos demais. No experimento 3 foram testados em parcela subdividida 2 materiais 
genéticos e 4 tratamentos (controle; 0,5 mg. L-1 de IBA; 0,8 mg. L-1 de BAP e 0,5 mg. L-1 

BAP + 0,5 mg. L-1 IBA), mas só houve diferença significativa entre os 2 matérias genéticos 
no que se refere ao número de explantes contaminados (NEC) e o número de explantes 
oxidados (NEO). A planta 2, mais velha teve um maior número de explantes contaminados.   

Palavras-chave: Annona squamosa L.; hormônio; época; auxina; citocinina. 
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Enraizamento De Annona squamosa  em Função De Diferentes Auxinas. 
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A Annona squamosa L. é uma fruteira de clima tropical de grande aceitação pelo consumidor 
e pelo mercado interno, o que tem motivado a busca de métodos para a multiplicação de 
clones com alta qualidade, livre de patógenos e produção de frutos padronizados, além de 
uma dada economia de tempo para obtenção das mudas, evitando prejuízos em seu cultivo. 
Diante dessa perspectiva foram montados 4 experimentos em diferentes épocas do ano 
(outubro/08, janeiro/09 e abril/09). Em todos os experimentos utilizou-se o meio MS. Cada 
experimento diferiu quanto aos tratamentos testados, experimento 1 (T1:Controle; T2:0,5 
mg.L-1 de IBA; T3:1,0 mg.L-1 de IBA; T4:0,5 mg.L-1 de AIA; T5:0,5 mg.L-1 de IBA e O,5 de 
AIA; T6:0,5 mg.L-1 de AIA e 1,0 mg.L-1 de IBA; T7:1,0 mg.L-1 de AIA; T8:0,5 mg.L-1 de 
IBA e 1,0 mg.L-1 de AIA e T9:1,0 mg.L-1 de AIA e 1,0 de IBA), experimento 2 (T1:Controle; 
T2:0,8; T3:1,6; T4:2,4 e T5:3,2 de mg.L-1 de BAP) e experimento 3: 2 plantas (tratamentos 
primários) e  T1: Controle; T2:0,5 mg.L-1 de IBA; T3: 0,8 mg.L-1 de IBA e T4: 0,5 mg.L-1 de 
BAP + 0,5 mg. L-1 IBA (tratamentos secundarios). O delineamento experimental utilizado foi 
o inteiramente casualizado com 6 repetições. As variáveis analisadas foram: número de, 
explantes brotados (NEB), brotos por explante (NEB), explantes oxidados (NEO), explantes 
contaminados (NEC) e folhas por explante (NFE). As médias das variáveis foram comparadas 
pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. No experimento 1 não houve diferença 
significativa quanto ao NEB, NBE, NEC e NEO, mas o tratamento T1 superou o T6 e T7 
quanto ao NFE. No experimento 2, 93% dos explantes oxidaram não sendo possível tirar 
conclusões a respeito do comportamento das variáveis testadas. No experimento 3 houve 
diferenças significativas entre plantas com relação ao NEB e os hormônios ou combinações 
destes não foram capaz de induzir uma diferenciação morfogênica de acordo com o esperado, 
os mesmos influenciaram apenas no NEC e NEO tendo o tratamento T1 apresentado o menor 
NEC. De modo geral, aparentemente, a época parece ser de extrema importância na indução 
da morfogênese. O tratamento controle, sem hormônio, na maioria das vezes teve um melhor 
desempenho e o material genético utilizado deve influenciar nos caracteres pesquisados.  

 
Palavras-chave: Annona squamosa L; hormônios; época; citocinas; auxinas. 
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Estudo preliminar do efeito antimalárico do extrato hidroalcoólico da entrecasca de Myracrodruon urundeuva 
Allemão na infecção por Plasmodium berghei em camundongos Swiss albinos. 

Efeito do Extrato Hidroalcoólico da Entrecasaca de Miracroduon urundeuva 
Allemão na Infecção por Plasmodium berghei em Camundongos – Estudo 

Preliminar 
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A malária é uma das mais importantes e difundidas doenças parasitárias do mundo, endêmica 
em 102 países e responsável por mais de 2 milhões de mortes ao ano. A expansão da 
resistência a drogas por parte do plasmódio torna necessário o desenvolvimento de novos 
medicamentos. Algumas plantas são usadas tradicionalmente para o tratamento da doença, 
incluindo várias espécies de Anacardiaceae como a Spondias mombin L., tradicionalmente 
usada contra a malária na Venezuela e com ação comprovada. A Myracrodruon urundeuva 
Allemão, uma Anacardiaceae conhecida como aroeira-do-sertão e que ocorre em todo o 
nordeste brasileiro até a Argentina, Paraguai e Bolívia, é utilizada como fitoterápico e possui 
comprovada ação antiinflamatória, anti úlceras e analgésica. O objetivo desse estudo foi 
detectar um possível efeito antimalárico do extrato hidroalcoólico da entrecasca de aroeira-
do-sertão sobre a infecção por Plasmodium berghei em camundongos Swiss albinos, 
avaliando a redução da parasitemia, interferência no peso corporal e mortalidade dos animais. 
O teste foi realizado em animais adultos (± 35 g) que receberam água e comida ad libitum e 
foram distribuídos em quatro grupos de três animais cada, formando os grupos Controle (C), 
Extrato (E), Parasita (P) e Parasita/Extrato (PE). Os animais dos grupos P e PE foram 
infectados com 106 hemácias parasitadas e tratados via oral durante quatro dias consecutivos, 
começando um dia após a inoculação do parasita. O extrato foi diluído em água destilada 
numa concentração de 500mg/kg/peso e administrado em 0,1 ml/animal. O peso dos animais 
de todos os grupos foi acompanhado diariamente por 17 dias assim como a mortalidade e a 
parasitemia dos grupos infectados, examinada através de esfregaços sangüíneos. Amostras 
parasíticas sangüíneas foram encontradas a partir do 5º dia após a inoculação do parasita em P 
e PE, determinando o mesmo período de pré-patência para ambos os grupos. As médias dos 
pesos não apresentaram diferença significativa entre os grupos nem alteração no decorrer do 
tempo (ANOVA de Duas Vias e Teste T). A atividade antimalárica do extrato foi observada na 
diminuição da parasitemia do grupo PE em mais de 20% quando comparado ao grupo P 
(ANOVA e Teste T _ p< 0,05). Ocorreu mortalidade de 1/3 nos grupos PE e P no penúltimo e 
último dia de observação respectivamente. Os resultados indicam o potencial antimalárico e 
não tóxico da planta analisada e a importância da busca por novos fitoterápicos. Apoio: 
UERN, UFRN e CNPq. 
 
Palavras-chave: Quimioterapia; Malária; Aroeira. 
 
 
 

V Salão de Iniciação Científica da UERN - V SIC/UERN - 03 e 04 de dezembro de 2009 



Idade e Crescimento da Pescada Branca, Plagioscions squamosissimus, da Lagoa do Piató, Assú – Rio 
Grande do Norte. 
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A espécie Plagioscion squamosissimus é, segundo Nelson (1994), uma das cinco 
espécies exclusivas de água doce da família Scianidae, cujas demais espécies são 
marinhas e de ambientes estuarinos. De acordo com Braga (2001), esta espécie exótica 
tornou-se abundante em todo o Brasil após sua introdução na região Nordeste, de onde 
se expandiu. Segundo Jones (1992), o conhecimento da idade e do crescimento é 
fundamental para a ciência da pesca, pois esclarece os efeitos das mudanças ambientais 
sobre o desenvolvimento e indica os efeitos da pesca sobre os estoques, entre outras 
vantagens. O crescimento de peixes não é uniforme, apresentando caráter cíclico 
durante a vida do animal, podendo ser mais acelerado em algumas épocas e lento ou até 
ausente em outras (Castro, 1998). Os peixes ósseos possuem três pares de corpos 
inorgânicos, comumente chamados otólitos, localizados de cada lado da cabeça, na base 
dos canais semicirculares. O maior par, o sagittae, é utilizado rotineiramente para a 
determinação da idade em populações de peixes, e o termo geral otólito é utilizado 
como sinônimo (Chilton e Beamish, 1992). Assis (2000) enfatiza a importância dessas 
estruturas como indicadoras da maneira de utilização do habitat por estes organismos 
através da constituição química das estruturas, além do seu papel como ferramenta em 
estudos de taxonomia, sistemática, filogenia, idade e crescimento. Desta forma, 
objetivamos com este trabalho avaliar e determinar o crescimento da espécie P. 
squamosissimus presente na Lagoa do Piató (Assú-RN), no intuito de gerar informações 
que venham a subsidiar um plano de manejo sustentável dos estoques pesqueiros, 
visando a conservação da espécie nesse ecossistema. As relações morfométricas foram 
feitas usando-se o modelo de equação linear para demonstração da proporcionalidade 
entre as diversas variáveis, com coeficiente de determinação de 0,90 para a relação entre 
peso do otólito/peso total do animal; 0,77 para a relação entre o comprimento total do 
peixe/largura do otólito; 0,85 para relação entre o peso total do animal/comprimento do 
otólito; e 0,72 para a relação entre o comprimento total do peixe / comprimento do 
otólito. A análise dos dados mostra proporcionalidade entre o crescimento do organismo 
e o crescimento dos otólitos, sendo um indicativo que de os mesmos são um bom 
indicador do crescimento em populações de peixes.  
 
Palavras-chave: Pescada - branca; aspectos morfométricos; Otólitos sagittae. 
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Descrição Morfológica dos Otólitos de Plagioscion squamosissimus, da Lagoa do Piató, Assu – RN.  
 

Descrição Morfologia dos Otólitos Sagittae de Plagioscion squamosissimus 
da Lagoa do Piató, Assú, RN 
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A espécie Plagioscion squamosissimus é natural da bacia Amazônica. Esta espécie exótica 
tornou-se abundante em todo o Brasil após sua introdução na região Nordeste, de onde se 
expandiu, alcançando sucesso comercial em todo o país. A área de estudo foi a lagoa do Piató, 
que está situada no Vale do Baixo-Assú. Neste ecossistema, P. squamosissimus é 
freqüentemente utilizada além da pesca comercial, para a pesca de subsistência que favorece a 
cinco comunidades que ocupam o seu entorno do Norte. Os peixes ósseos possuem três pares 
de corpos inorgânicos. O maior par, o sagittae, é utilizado para a determinação da idade em 
populações de peixes, em estudos de taxonomia, sistemática, filogenia, o que revela a 
importância dos aspectos morfológicos desta estrutura para as diversas espécies de teleósteos. 
O presente trabalho objetiva caracterizar a morfologia externa dos otólitos sagittae da espécie 
P. squamosissimus ocorrente na lagoa do Piató, Assú, RN. As espécies coletadas no período 
de outubro de 2005 a março de 2006 foram transportadas para o Laboratório de Ictiologia da 
UERN. Onde foram submetidas a processos biométricos, dos quais foram extraídos 85 pares 
de otólitos. Para a descrição morfológica, os otólitos foram observados imersos em xilol, ao 
estereomicroscópio (COLEMAN) com aumento de 35x e sob luz refletida fluorescente 
branca, com o auxílio de fundo preto, para melhor visualização. A metodologia utilizada foi a 
de Bastos (1990), Secor et al. (1995) e Assis (2004). Desta forma, os otólitos apresentam 
forma poligonal, côncavos-convexo (face interna e face externa, respectivamente). 
Ventralmente a margem é lisa, e dorsalmente, observam-se ondulações em alguns trechos da 
estrutura; o tipo de confluência entre as faces é arredondada e assimétrica. O rostro e o 
antirrostro são estruturas ausentes. O Sulco acústico é do tipo archaesulcóide, simples, é 
descendente; com posição inframediana. A face convexa apresenta-se globosa, proeminente, 
culminando na formação de cristas (concrescências calcárias). Em alguns otólitos não foram 
observadas cristas e em outros se observou uma, duas ou mais. Detectou-se que exemplares 
de maior tamanho apresentam maiores cristas, todavia, alguns destes se apresentam como 
acristal.  
 
Palavras-chave: Plagioscion squamosissimus; Descrição; Otólitos. 
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Avaliação fenológica e produção de biomassa de especies arboreo-arbustisvas numa unidade de conservação de 
caatinga na flona-Açu/IBAMA-RN 
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A Caatinga é um Bioma muito exuberante e com alta biodiversidade, porém ainda pouco 
estudado e pesquisado, quando comparado com outros biomas. A fenologia é o campo da 
Botânica que estuda o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas, observando-se suas 
principais fenofases: brotamento de novas folhas, queda foliar, floração e frutificação, durante um 
período de tempo, bem como a relação que estas fenofases mantêm com fatores bióticos e 
abióticos. O conhecimento adquirido nos estudos fenológicos tem implicações práticas 
importantes, dentre elas, a recuperação de áreas degradadas e manejo de Unidades de 
Conservação. Já a biomassa vegetal ou serapilheira depositada sobre o solo das florestas tem 
papel fundamental na dinâmica de ecossistemas, fornecendo bases para um manejo adequado e 
para a avaliação de impactos decorrentes da atividade antrópica. Tendo isso em vista, esse 
trabalho tem como objetivo principal observar as fenofases e a produção de biomassa de espécies 
arboreo-arbustivas de uma área da Caatinga na FLONA/Açú, bem como verificar o período e a 
intensidade com que ocorrem as devidas fenofases e como está distribuída a biomassa nas 
frações: folhas, ramos, órgãos reprodutivos e detritos. O trabalho fenológico processou-se na 
mesma época das viagens para coleta de serapilheira, durante um ano de estudo. Pode-se notar 
um desenvolvimento das fenofases influenciadas pelos fatores abióticos, principalmente a 
precipitação e a temperatura. Apresentaram-se espécies perenifólias, com queda foliar não 
concentrada na época seca, e espécies decíduas, com queda concentrada da folhagem durante o 
período de estiagem. Além do mais, apenas uma espécie não apresentou  floração e frutificação. 
As espécies apresentaram uma ótima sincronia, quanto ao surgimento das fenofases, exceto uma 
delas. As chuvas de 2009 podem ter influenciado a queda foliar, uma vez que essa fenofase 
demorou a acontecer, se comparada com o ano de 2008, que também teve um bom período de 
chuvas. A serapilheira total coletada está de acordo com que se espera em regiões de Caatinga, 
onde as plantas além de modificações morfológicas e fisiológicas diferentes de espécies de outros 
biomas, ainda conta com a falta de chuvas intensas, estimando-se um total de 3.568,25 kg/ha de 
biomassa geral, com a fração folhas apresentando a maior quantidade, 1.988 kg/ha, seguida da 
fração ramos com 854,5 kg/ha, depois vem a fração órgãos reprodutivos, com 711 kg/ha, e os 
detritos, com apenas 14,75 kg/ha. 
 
Palavras-chave: Caatinga; Fenologia; Serapilheira; Unidades de Conservação; FLONA-Açú. 
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Avaliação fenológica e produção de biomassa de especies arboreo-arbustisvas numa unidade de conservação de 
caatinga na flona-Açu/IBAMA-RN 

Levantamento da Vegetação da Mata Ciliar do Rio Apodi-Mossoro e 
Implantação do Herbario Didático da UERN 

 
Drayena Alves dos Santos, Noelia Ferreira da Silva, Lamarck do Nascimento Galdino da 

Rocha, Ramiro Gustavo Valera Camacho e Diego Nathan do Nascimento Souza 
 

Departamento de Ciências Biológicas 
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT 

 
O Brasil é considerado o país de maior diversidade biológica. Abrigando cerca de 14% da 
diversidade de plantas do mundo. Para o território brasileiro estima-se em 45,3 mil a 49,5 mil 
o número de espécies de plantas descritas. O Herbário Dárdano de Andrade-Lima (MOSS), 
atualmente conta com aproximadamente 9200 espécies. A maioria dos espécimes depositadas 
neste herbário é de ambientes de Caatinga, visto que 80% da cobertura vegetal do Estado 
correspondem a este bioma. O presente trabalho tem como objetivo realizar coletas sistêmicas 
da vegetação da mata ciliar para analise quantitativa e quantitativa entre áreas preservadas e 
degradadas, ao longo da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, com o intuito ainda de 
auxiliar na resolução de problemas similares encontrados em outras áreas principalmente em 
áreas do semi-árido. Foram determinadas áreas de estudo conforme o índice de cobertura 
realizado no zoneamento ambiental da bacia, dentro que cada aera de estudo foram 
determinadas parcelas de 10x10m para análise fitossociologica onde as informações de área 
basal, altura das plantas e número de indivíduos, assim como a identificação da espécie foram 
realizados. Os parâmetros fitossociológicos analisados foram: densidade, dominância e 
freqüência absolutas e relativas, alem de alguns índices importantes para analise da vegetação. 
Com relação à ocorrência, na área preservada encontramos plantas de grande porte, com um 
valor elevados de dominância, conseqüência da sua área basal ainda com remanescentes de 
mata ciliar nativa,  menos degradada. Já na área urbana a vegetação não é formada apenas por 
espécies de grande porte, podemos encontrar nestas localidades algumas de pequeno porte, 
plantas que apresentam dominância inferior, porém densidades maiores mostrando a 
introdução de espécies e plantas abaixo de 1,5m, mas que possuem um valor de importância 
considerável na analise da área. Na área degradada as espécies predominantes foram: a 
algaroba (Prosopis juliflora); Carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore); alguns 
indivíduos mortos; Velame (Crotton moritibensis); e Feijão Bravo (Capparias flexuosa 
(L.)L.); estas espécies apresentaram o maior IVI, pois são influenciadas pela freqüência, pela 
densidade e dominância. Este dado alerta ainda que espécies invasoras competem espaço e 
recursos com nativas mostrando despertando a preocupação e atenção aos problemas 
ecológicos ocasionados por essa possível substituição.  Os dados da área preservada nos 
mostram que as espécies que predominam foram: Oiticica (Licania rigida Benth.); Unha-do-
Cão (Cryptostegia madagascariensis Boger.); Saboneteira (Sapindus saponaria L.) espécies 
encontradas com muita freqüência nesta área; em relação a dominância e freqüência dessas 
espécies, conseqüentemente um maior índice de valor  importância. Destacamos as espécies: 
Oiticica; Juazeiro (Zizipus joazeiro Mart); Carnaúba; e Mutamba (Guazuma ulmifolia Lam.), 
podemos dizer que o alto IVI dessas espécies esta relacionado com a dominância e com a alta 
densidade dessas espécies, elas apresentam valores predominates. Concluímos que áreas 
degradadas, ou seja, que sofreram perturbações apresentam uma maior densidade de plantas 
de menor dominância e em processo de sucessão ecológica, caracterizando estágio de 
regeneração inicial; já áreas aparentemente mais preservadas e com menos pressões 
antrópicas, possuem maior densidade de plantas, dominância e com uma altura media maior, 
indicando estágio de preservação mais evidente. 
 
Palavras chave:  Mata ciliar,Fitossociologia, Caatinga, Bacia Hidrografica, RN 
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As matas ciliares apresentam grande importância eco-fisiológica, pois atuam na filtragem de 
nutrientes, servem de berço faunístico, detêm uma rica quantidade de alimentos para peixes, 
aves e mamíferos, assim como proporcionam o equilíbrio térmico do clima e a proteção das 
margens do rio. A bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró apresenta nascentes em Luís 
Gomes e foz entre os municípios de Grossos e Areia Branca no Oceano Atlântico, ocupa 
cerca de 14.276Km2, 26,8% do Estado do Rio Grande do Norte, e seu curso tem 210 km de 
extensão, demonstra boa representatividade, envolvendo 52 municípios. Este estudo objetivou 
efetuar o levantamento florístico em duas áreas, sendo uma delas pertencente ao município de 
Mossoró e outra à Governador Dix-Sept Rosado, e comparar impactos sofridos pela mata 
ciliar nesses dois trechos. Coletou-se material botânico durante um ano, as coletas foram 
efetuadas aleatoriamente nos entornos do curso do Rio, os espécimes coletados foram 
identificados com auxílio de literatura especializada e comparação com as coleções 
depositadas no herbário Dárdano de Andrade-Lima (MOSS). Foram descritas para o trecho de 
Mossoró 23 famílias e 30 espécies, sendo comuns espécies introduzidas como Prosopis 
juliflora (Sw.) DC., Cryptostegia madagascariensis Boger.; também foram abundantes as 
herbáceas, como Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Stemodia maritima L. e Blutaparon 
portulacoides (A. St.-Hil.) Mears; para a área de Governador Dix-Sept Rosado descreveram-
se 21 famílias e 26 espécies, nesta área predominaram plantas típicas da mata ciliar como 
Licania rigida Benth., Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn., 
Vitex gardneriana Schauer. e introduzidas como Cryptostegia madagascariensis Boger., 
houve poucos representantes herbáceos. Constatou-se grande degradação para a área de 
Mossoró, a mata ciliar se apresentou pobre em diversidade e conservação, quando comparada 
com àquela de Governador Dix-Sept Rosado, onde a cobertura vegetal se mostrou diversa e 
em bom estado de conservação, tal diferença foi atribuída ao grande avanço da comunidade 
no trecho de Mossoró. 
 
 
Palavras chaves: Mata ciliar; Bacia hidrográfica; Fitossociologia e Flora RN  
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Turneraceae Kunth ex DC. no estado do Rio Grande do Norte 
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A família Turneraceae é composta por dez gêneros e 200 espécies, tendo como centro de 
distribuição a América. Apresenta indivíduos bissexuados herbáceas, ramos pilosos. Folhas 
alternas, simples, estipuladas ou não, pedunculadas a sésseis, lâmina membranácea, ovada, 
obovada, elíptica a lanceolada, ápice agudo a obtuso, margem geralmente serrado-crenada, 
base atenuada a cuneada, pilosas, craspedodromas, com ou sem nectários extraflorais na base 
da lâmina. Inflorescências unifloras, captuliformes ou em racemos alongados. Flores 
diclamídeas, pentâmeras; pediceladas ou não; sépalas 5, prefloração quincuncial, soldadas, 5-
laciniada; pétalas 5, prefloração contorta, livres entre si mas parcialmente aderidas ao cálice, 
colorações diversas; estames 5, alternipétalos, formando nectários ou não, anteras rimosas; 
ovário súpero, gamocarpelar, tricarpelar, unilocular; estiletes 3, estigma lacerado. Frutos em 
cápsulas trivalvares, verrucosos ou lisos; sementes com arilo. Os trabalhos envolvendo a 
família no Brasil e nordeste são escassos, no que diz respeito ao estado do Rio Grande do 
Norte a lacuna se mostra maior. Este estudo objetivou estudar a família do ponto de vista 
taxonômico no Estado, bem como colaborar com os conhecimentos sobre a família para o Rio 
Grande do Norte, o nordeste e o Brasil. O estado do Rio Grande do Norte está situado no 
extremo nordeste do Brasil e ocupando uma área de 53.077,10 Km², onde há predominância 
de caatinga hiperxerófila. Ao longo de um ano, procederam-se expedições coletas de material 
em diferentes regiões do estado, a fim de observar os representantes ‘in situ’, bem como 
efetuar o registro fotográfico e obter as espécies para estudos morfológicos. Os estudos 
morfotaxonômicos se procederam nas dependências do Labobatório de Ecologia e Sistemática 
Vegetal (LESV) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e do Herbário Dárdano 
de Andrade-Lima (MOSS); para isso, foi utilizado material depositado no Herbário MOSS e 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para o Rio Grande do Norte, 
designaram-se dois gêneros; Piriqueta, com três espécies P. duarteana, P. guianensis e P. 
racemosa; Turnera, com nove espécies; T. blanchetiana, T. caatingana, T. calyptrocarpa, T. 
cearensis, T. diffusa, T. melochioides, T. pumilea, T. scabra e T. subulata. As espécies 
apresentaram preferência por ambientes de caatinga e restinga, crescendo em solos arenosos e 
argilosos, praticamente ao longo do ano inteiro.  
 
Palavras-chave: Turneraceae, Turnera, Piriqueta, Rio Grande do Norte, Caatinga. 
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Projeto: Atividade quimiopreventiva do extrato hidroalcoólico de folhas de Cordia leucocephala em modelo de 
hepatocarcinogênese experimental. 
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(INTRODUÇÃO) A vegetação nativa da Caatinga apresenta uma diversidade biológica ainda 
pouco estudada, apresentando grande número de espécies e compostos com potencial 
farmacológico, como a Cordia leucocephala Moric, conhecida como moleque-duro, que 
apresenta em suas folhas saponinas e composto fenólicos, semelhantes à outras saponinas 
descritas na literatura. Saponinas são glicosídeos triterpenóides, que possuem atividade 
antiinflamatória, indutora de diferenciação celular, antiproliferativa e indutora de apoptose. 
(OBJETIVOS) Avaliar o efeito quimioterápico e quimiopreventivo do extrato hidroalcoólico 
de folhas de C. leucocephala nas doses 4mg/Kg (G1) e 40mg/Kg (G2) no modelo de 
hepatocarcinogênese induzida por Dietilnitrosamina (DEN) em ratos Wistar adultos. Avaliar a 
injúria hepática por meio de marcadores bioquímicos da função hepática, quantificar número 
de lesões pré-neoplásicas macroscópicas e compará-las nos animais controle e tratados. 
(RESULTADOS) Em relação ao número de lesões macroscópicas encontradas, verificou-se 
que as fêmeas possivelmente são mais sensíveis ao modelo de hepatocarcinogênese, e que 
entre os machos tratados com o extrato houve menor multiplicidade de nódulos hepáticos 
macroscópicos. Com relação à diferença entre o ganho de peso entre o primeiro e último dia 
de tratamento, verificou-se que a dose 40mg/Kg mostrou-se possivelmente tóxica aos machos. 
À análise bioquímica não se detectou diferença digna de nota em relação aos parâmetros 
albumina, proteínas totais e colesterol em todos os grupos. No entanto, houve aumento 
significativo da proteína hepática AST e proteína renal creatinina dos grupos G1 em relação 
aos grupos CTRL. (CONCLUSÃO) O presente estudo mostrou que o tratamento com extrato 
hidroalcoólico da C. leucocephala na dose 4mg/Kg resultou em possível atividade 
quimiopreventiva nas fases inciais do modelo de hepatocarcinogênese química em ratos 
machos devido à menor incidência de lesões macroscópicas. Experimentos em andamento 
contribuirão para elucidar os fenômenos envolvidos. 

 
Palavras chave: Hepatocarcinogênese ; quimioprevenção; Cordia. 
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(INTRODUÇÃO) O carcinoma hepatocelular (CHC) é um dos tumores malignos mais 
freqüentes no homem. O número de casos novos ao ano, no mundo, é estimado entre 
quase um milhão, causando, milhares de mortes. Tendo em vista o impacto causado na 
saúde de um indivíduo após o surgimento de um CHC, a procura por novos métodos de 
tratamento, que sejam curativos ou paliativos, deve ser estimulada. Neste sentido, torna-
se fundamental a criação de modelos animais de indução de CHC, já que os mesmos 
poderão trazer respostas a esta busca. Dentre as plantas com potencial bioatividade 
destaca-se a Cordia leucocephala Moric., da família Boraginaceae, popularmente 
conhecida como moleque-duro, maria-preta, negro-duro, presente no Bioma Caatinga. 
Assim, foram utilizados 21 ratos machos Wistar recém desmamados (21 dias de idade), 
pesando cerca de 50g, provenientes do Biotério do DeCB – FANAT, UERN, 
distribuídos em três grupos: controle (CTRL), G1 e G2. O controle recebeu apenas o 
solvente do estrato, os grupos G1 e G2 receberam doses de 4mg/kg e 40mg/kg 
respectivamente de extrato hidroalcoólico de C. leucocephala. (OBJETIVO) Avaliar 
atividade quimioterápica, quimiopreventiva e o efeito hepatoprotetor de extrato de 
folhas de Cordia leucocephala em modelo de carcinogênese hepática induzida por 
dietilnitrosamina em ratos Wistar recém desmamados. (RESULTADOS) Os animais 
submetidos ao modelo de hepatocarcinogênese, dos grupos controle e tratados, não 
apresentaram lesões macroscópicas visíveis. Em relação ao ganho de peso entre o início 
e o fim do tratamento, não houve diferença significativa entre os grupos estudados. A 
análise bioquímica da atividade biossintética hepática destacou uma menor liberação 
das enzimas hepáticas AST e ALT indicando possível efeito hepatoprotetor do extrato. 
Em relação ao colesterol e triglicérides são relacionados a dieta e mostraram menor 
produção no grupo tratado com maior dose, mostrando uma possível toxicidade. 
Entretanto, não observamos diferenças dignas de nota em relação ao ganho de peso 
entre os grupos tratados em comparação ao grupo controle. (CONCLUSÃO) O modelo 
experimental não se apresentou de forma adequada devido à ausência de nódulos 
hepáticos macroscópicos. Entretanto, o extrato na dose 4mg/Kg mostrou possível efeito 
hepatoprotetor e pouca ou nenhuma toxicidade.  
 
Palavras chave: Hepatocarcinogênese; quimioprevenção; Cordia. 
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Infecção por HPV na População Feminina da Cidade de Mossoró-RN 
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Resumo 

 
A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é uma das doenças sexualmente
transmissíveis mais freqüentes em todo o mundo, ganhando maior destaque devido a 
sua estreita relação com o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Variações 
geográficas nos índices de prevalência e na distribuição dos tipos de HPV têm sido 
descritas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Deste modo, faz-se de 
fundamental importância a realização de estudos regionais de prevalência da infecção 
por HPV. Neste trabalho, analisou-se o perfil da infecção pelo HPV em um grupo de 81 
mulheres sexualmente ativas, idade variando de 17 a 72 anos (média de 44 anos), 
atendidas em 3 unidades de saúde pública do município de Mossoró-RN, e que 
aceitaram participar do estudo e responder um questionário padronizado destinado a 
avaliar suas características sócio-demográficas, sexuais e reprodutivas. De cada 
paciente foram coletados dois espécimes cervicais: um destinado ao exame citológico e 
outro para detecção do DNA do HPV por técnicas moleculares. Todas as mulheres 
apresentaram citologia considerada como benigna, e o vírus foi detectado em 23 
(28,4%) pacientes. A prevalência da infecção foi significativamente maior nas mulheres 
mais jovens, com idade menor ou igual a 20 anos (66,6%), nas que tiveram 6 ou mais 
parceiros sexuais diferentes ao longo da vida e nas que faziam uso de contraceptivos 
orais. Estes resultados revelam que o vírus se encontra presente em um alto percentual 
de população sexualmente ativas do município de Mossoró, e que o relacionamento 
sexual com vários parceiros e a utilização de contraceptivos orais favoreceram a 
infecção por este patógeno. No entanto, faz-se necessária a análise de um número maior 
de pacientes para chegarmos a um resultado mais conclusivo e fidedigno da realidade 
do município. 

 
 
Palavras-chave: HPV; epidemiologia; fatores de risco 
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Análise Espacial da Leishmaniose visceral no Município de Mossoró-RN 
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A Leishmaniose visceral (calazar) é uma doença causada por protozoários do gênero 
Leishmania. A sua transmissão ocorre por intermédio de um ciclo evolutivo complexo no qual 
o ambiente tem uma significativa influência. O calazar, originalmente restrito ao ambiente 
silvestre, está diretamente ligado a condição de vida da população. A sua disseminação 
depende da degradação ambiental, sendo o desequilíbrio ecológico responsável pela 
exposição da população ao risco de contaminação. Dos casos notificados na América Latina, 
90% são provenientes do Brasil. Atualmente, o município de Mossoró se encontra entre as 
cidades do Rio Grande do Norte onde a doença é emergente, aglutinando o maior percentual 
dos casos diagnosticados, juntamente com a capital do estado, de calazar canino e indivíduos 
com Leishmaniose visceral (LV), sendo esta considerada uma endemia nesse município. O 
presente trabalho tem como objetivo a utilização da técnica de sensoriamento remoto a fim de 
monitorar a distribuição dos casos de calazar no período de 2000-2008 no município de 
Mossoró-RN. O estudo também investigou o conhecimento da população sobre essa doença 
através da aplicação de um questionário. Os resultados obtidos revelam que todas as zonas 
geográficas da área urbana do Município apresentam casos de LV, com 21 dos 27 bairros 
acometidos. Foi observado que a faixa etária de 0 a 19 anos possui o maior número de casos 
(56 casos, 41,6%). No referente ao resultado do questionário, a população acometida conhece 
a doença, sabe que essa é transmitida por um mosquito, mas desconhece o ciclo de 
transmissão silvestre, bem como estratégias de prevenção. Como conclusão, podemos inferir 
que o Município de Mossoró é uma área com transmissão intensa de Leishmaniose visceral, 
segundo critérios da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (MS). Logo, 
é um importante problema de saúde pública nesse município, assim como econômico, pois 
acomete muitas pessoas economicamente ativas. É preciso um esforço conjunto entre as 
esferas públicas, privadas, de ensino e a população como um todo, para buscar medidas que 
visem diminuir a transmissão, bem como melhorar a prevenção, o atendimento e o tratamento 
das pessoas acometidas com essa moléstia. 
 
Palavras chaves: Epidemiologia, Leishmaniose visceral, SIG, Mossoró. 
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Neste trabalho, propomo-nos a analisar os processos argumentativos utilizados pelos 
autores na construção de hipóteses e/ou questões centrais de pesquisa nas justificativas 
das monografias do curso de Letras. Analisamos esse processo no corpus constituído 
por cinco monografias de graduação do curso de Letras do Campus Avançado “Profª. 
Maria Elisa de A. Maia” (CAMEAM/UERN), elaboradas pelos concluintes do Semestre 
2007.2 e 2008.1, buscado identificar de que maneira os autores constroem suas 
justificativas. Para subsidiar a nossa análise, recorremos às abordagens teóricas dos 
estudos da Nova Retórica (ou Teoria de Argumentação no Discurso), especialmente nas 
discussões de Perelman-Tyteca (1993), Reboul (1999), Souza (2008b), entre outros, e à 
concepção de língua como interação social e à teoria dos gêneros do discurso de 
Bakhtin (2003). De acordo com os resultados encontrados, constatamos que entre as 
cinco monografias analisadas, em três delas, os autores constroem uma justificativa, 
defendem a relevância do trabalho, sendo que, em duas delas, os autores se 
configuraram como alunos concluintes de curso, preocupados apenas em escrever seu 
trabalho monográfico. Ao defenderem a pertinência de seus trabalhos, 80% dos autores 
utilizaram em suas justificativas, teses axiais baseadas na estrutura do real, e apenas 
20% dos autores utilizaram outras teses argumentativas. Além disso, constatamos que, 
na maioria dos casos, as técnicas de ancoragem que os autores utilizam em suas 
justificativas são as mesmas que atuam como axiais. Quanto à imagem construída por 
esses autores no processo argumentativo de suas justificativas, percebemos que eles 
constroem diferentes ethos, assim como também mantém um diálogo com diferentes 
interlocutores (auditório): (i) o autor que constrói o ethos de um pesquisador 
preocupado em estimular pesquisas na área, que dialoga com os teóricos/teorias da área 
e, evidentemente com seu orientador e com sua banca examinadora, auditório particular, 
representando uma porcentagem de 100%; (ii) o ethos de um autor preocupado com sua 
atuação profissional que dialoga com os sujeitos envolvidos no processo educacional, 
profissionais da área, correspondente a 20%; (iii) o autor que constrói o ethos de um 
aluno que está preocupado em atender as exigências do TCC, uma vez que o trabalho 
monográfico não apresenta nenhuma pertinência/aplicabilidade para o social, somente 
como pré-requisito avaliativo, cujo interlocutor imediato, é basicamente seu orientador 
e sua banca examinadora, representando uma porcentagem de 40%. Sendo assim, 
acreditamos que os resultados aqui apresentados venham contribuir de forma positiva 
para a realização de outras pesquisas na área, tendo em vista a necessidade de refletir 
sobre a escrita na academia e consequentemente contribuir para a formação profissional 
do estudante de graduação. 
 
Palavras-chave: processos argumentativos; justificativa; monografias de letras 
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Linguagem, Gênero e Raça: a construção discursiva das identidades de estudantes negros/as da UERN 

Discurso e Produção de Identidades de Estudantes Negros(as) da UERN: 
Linguagem, Gênero e Raça 

 

Evelynne Marinho de Amorim, Márcia Bezerra de Morais, Klébia Karina da Silva Gomes, 
Tatiana Maslova I. T. B. da Silva, Ady Canário de Souza Estevão 

Departamento de Letras Vernáculas 
Faculdade de Letras e Arte – FALA 

 
 

O referido trabalho apresenta os resultados do projeto intitulado “Linguagem, Gênero e Raça: 
a construção discursiva das identidades de estudantes negros (as) na Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN)”, vinculado ao Grupo de Pesquisa GEDUERN, cujo 
objetivo foi analisar o percurso dos estudantes negros (as) da UERN, do campus central e o 
processo de constituição de suas identidades sociais, de raça e gênero, através de suas praticas 
discursivas. A análise dos relatos foi respaldada por meio dos dispositivos teóricos da Analise 
do Discurso de linha francesa (AD), as contribuições dos Estudos Culturais, em dialogo com 
os Estudos Educacionais e Sociais no que diz respeito aos conceitos de gênero e raça. A partir 
do que coloca Munanga (2006), raça é um termo que tem um sentido social e político, que 
trata da história da população negra no Brasil e à relação entre racismo, preconceito e 
discriminação racial. E gênero é entendido como uma construção social 
(HOFFNAGEL,1999). Essa fundamentação teórica proporcionou o auxilio necessário para a 
interpretação dos efeitos de sentido produzidos nos enunciados discursivo desses estudantes, 
mediante uma pesquisa qualitativa que teve como metodologia a realização de uma analise 
interpretativa de dados coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, para qual foi 
formulado um enunciado gerador para obtenção dos depoimentos dos/as estudantes tendo 
como requisito, origens, família, percurso escolar, ingresso na universidade, pertencimento 
negro, racismo, preconceito, discriminação no espaço educacional ou fora dele, sonhos, 
permanência no curso universitário, projetos pessoais e profissionais. Esse(as) estudantes   
foram devidamente identificados(as) sob os seguintes critérios: auto declararem negros (as), 
estarem regulamente matriculados (as) nos variados cursos de graduação e áreas vigentes da 
realização da pesquisa, anos 2008.2009 e que se dispuseram a colaboram com a pesquisa. 
Os(as) colaboradores(as) foram identificados(as) e, por conseguinte, entrevistados(as). Em 
seguida, realizou-se a transcrição e análise das entrevistas. Constatamos que é no campo 
educacional que os(as) estudantes constituem suas identidades sociais, tendo em vista que é 
um espaço que abriga saberes, poderes e resistências presentes na sociedade. É considerar que 
a educação trabalha com sujeitos concretos e que necessita desenvolver uma educação anti- 
racista.  

Palavras-chave: Linguagem; Gênero; Raça; Identidades. 
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O presente resumo tem por finalidade relatar os feitos da pesquisa “A construção do feminino nas 
personagens Madalena, Macabéa e Maria Moura” desenvolvida com o objetivo de analisar como 
se configura a mulher no discurso literário, bem como compreender o universo imaginário de 
seus autores, investigando as categorias descritivas de cada personagem. Nesta perspectiva, 
fundamentados nas teorias de Bosi (1994), Costa (2005) e Lucena (2003), constatamos a 
alteridade como elemento ativo na construção do feminino na literatura brasileira, o que significa 
dizer que a figura da mulher está quase sempre sob a ótica unilateral masculina. Nos estudos 
executados, vimos Madalena, personagem da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, como 
uma figura inserida em valores opostos à sociedade patriarcal; uma mulher com idéias 
direcionadas ao comunismo, à igualdade e a justiça social. Seguidamente, Macabéa, personagem 
de A hora da estrela, de Clarice Lispector, traz toda a desconstrução dos modelos femininos 
marcados por beleza, inteligência ou atrevimento. Esta personagem alagoana retrata a baixa 
condição social do nordeste e a tolice de uma moça sem instrução, sem muito conteúdo, sem 
nenhum atributo físico e sem posses. Dotada de magreza, feiúra e desinteresse, essa mulher era 
desligada do mundo e não sabia qual sua função dentro da sociedade, o que aponta a 
marginalização.  Maria Moura, por sua vez, personagem de Memorial de Maria Moura, de Rachel 
de Queiroz, se configura na bravura de uma mulher crescida no sertão do nordeste e amadurecida 
com a perda da mãe e as dificuldades encontradas. Líder de um bando ao seu próprio dispor, 
Maria Moura mostra a força feminina frente a uma sociedade machista, sendo capaz de matar 
aqueles que possam trazer qualquer ameaça ao seu domínio. Estas personagens, portanto, 
construídas a partir de peculiaridades que as caracterizam, representam a diversidade da 
construção do feminino na literatura brasileira, carregando em suas essências, respectivamente, a 
voz do socialismo e dos direitos iguais trazidos por Madalena; o atraso e a vivência insignificante 
e marginalizada em Macabéa; e, por fim, a superação da sobrevida rodeada por dificuldades, 
marcada pela imposição da mulher no meio social com Maria Moura. 
  
Palavras-chave: Personagem; Mito Feminino e Análise Literária. 
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Nosso trabalho pretende investigar as narrativas populares de três contadores de histórias dos 
municípios de Major Sales, Água Nova e Marcelino Vieira, municípios de abrangência da 
pesquisa “Memória, narrativa e identidade regional: um estudo sobre contadores de histórias 
do Alto Oeste potiguar” (2ª fase), identificando-as com os recursos literários que os 
contadores de histórias escolhem na construção dos contos populares e a relação que estes 
textos têm com o contexto sócio-cultural no qual estão os narradores inseridos. Ao contar uma 
história, o contador está atualizando a sua história pessoal e a universal e utiliza recursos que 
permitem identificar aquela narrativa como diferente das narrativas comuns. Isto se dá pelo 
aspecto atemporal do conto, como também pelos aspectos de vitalidade e reelaboração 
presentes no ato do contar.  Os procedimentos realizados nesta investigação recorreram, desde 
a primeira fase da pesquisa, a metodologia da história oral. Como esta é a 2ª fase da pesquisa, 
nosso corpus foi coletado por meio de entrevistas com os colaboradores identificados na 
pesquisa anterior: Seu Manrique, da cidade de Major Sales e D. Noêmia Bezerra, do 
Município de Água Nova e D. Tonheira, do município de Marcelino Vieira. A análise das 
narrativas buscou responder uma questão básica de nossa investigação: quais são os 
elementos literários e culturais da região constituídos nas narrativas e no discurso do narrador. 
Estudos sobre a cultura popular e o conto popular como, Rodrigues (2006); Ayala & Ayala 
(1987) de Simonsen (1987); Lima (1985); Rondelli (1993); Ayala (1989), Cascudo (1984) e 
Benjamin (1993) nortearam nossa análise. As histórias escolhidas foram: Os retirantes, de D. 
Tonheira, que mostra o sofrimento da seca de 1919 e a história de vida da contadora; A 
história de Lampião, de Seu Manrique, traçando o percurso de Lampião na região do Alto 
Oeste potiguar, e Dona Tecederinha, de D. Noêmia, mostrando um mundo encantado repleto 
de magia.  Ao estudarmos o conto popular, pudemos perceber que, partir de um indivíduo, no 
caso, o contador de histórias, ao compreendermos a construção de sua memória podemos 
traçar um contraponto entre suas identidades individual e coletiva. Assim, não podemos 
desvinculá-lo de seu contexto, sob pena de perder o seu sentido e perder aspectos vitais de um 
texto.  
 
Palavras-chave: Memória; identidade; conto popular; contadores de histórias; Alto Oeste 
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O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica O currículo 
escolar como mecanismo discursivo de produção identitária – redirecionamentos. 
Compreendendo que a escola é um palco de representação e de construção de significados, 
demarcados pelas relações de poder que geralmente implicam em operações de excluir  
identidades que divergem daquelas que são tidas como hegemônicas, o objetivo da pesquisa, 
executada em sua 2ª fase, foi investigar como as identidades de raça, gênero e sexualidade são 
re-significadas na escola, a fim de analisar como as práticas  curriculares contribuem para a 
formação das identidades e para atuação dos sujeitos no mundo social. A pesquisa 
desenvolveu-se na Escola Estadual José de Freitas Nobre, junto a alunos e professores de língua 
materna, equipe pedagógica e gestores da escola. Utilizamos como instrumentos de investigação 
atividades de produção textual com os alunos de séries avançadas, entrevistas com 
professores de Língua Portuguesa e observação de aulas e do ambiente escolar, instrumentos 
que nos possibilitaram entender como as práticas curriculares contribuíam para a formação de 
determinadas identidades e posicionamento dessas na sociedade. A pesquisa, inserida no 
campo teórico da Análise do Discurso de orientação francesa (AD), concebeu o currículo 
escolar como discurso, já que esse hoje é visto como tudo aquilo que pode ser feito em favor 
do aluno e como prática social que contribui demasiadamente para a formação de sentidos na 
sociedade.  Concebendo o currículo como discurso, o trabalho adotou a seguinte questão de 
pesquisa: que discursos são produzidos nas práticas curriculares sobre as identidades de raça, 
gênero e sexualidade e que ações são desenvolvidas para o reconhecimento e inclusão dessas 
identidades na convivência escolar e social? Os resultados apontaram para uma ausência de 
políticas curriculares de tratamento das diferenças e de ações que promovessem espaços para 
discussão sobre as questões identitárias e de ações de inclusão das minorias identitárias que 
compõe o ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Currículo; escola; discurso; identidades. 
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Os mais recentes estudos e pesquisas da Linguística Aplicada apontam para a necessidade de 
se tomar os gêneros textuais como objetos de ensino e de aprendizagem de línguas. Embora 
quase todos os estudiosos concordem com essa assertiva, uma questão que suscita debates diz 
respeito ao tratamento dado aos gêneros na didática de línguas. Desta forma, este trabalho, 
fruto dos resultados obtidos durante a ação da pesquisa “A escrita nas aulas de língua inglesa 
do Ensino Superior: análise sob a ótica da teoria dos gêneros textuais”, na qual objetivamos 
analisar o tratamento dado aos gêneros textuais no ensino de língua inglesa, especificamente 
nas aulas de produção escrita. Para fundamentar este estudo, ancoramo-nos nos postulados de 
Bakhtin (2003), Swales (1990), Antunes (2003), Marcuschi (2003; 2008), dentre outros e 
adotamos um direcionamento descritivo-interpretativista, de ordem qualitativa e utilizamos 
também alguns dados quantitativos, para contribuir com a análise e a interpretação dos dados. 
A referida pesquisa foi desenvolvida no Campus Avançado “Professora Maria Elisa de 
Albuquerque Maia” CAMEAM/UERN, a fim de verificar se as atividades de produção escrita 
propostas nas disciplinas Língua Inglesa I, III, V e VII (ministradas, respectivamente, no 2º, 
4º, 6º e 8º períodos no semestre 2008.2), contemplam os seguintes critérios: (a) a indicação do 
gênero; (b) do destinatário; (c) do propósito comunicativo; (d) da forma composicional do 
texto. A partir destes critérios, as propostas de atividades escrita foram classificadas como: 
adequadas – AD (contemplam todas as categorias), parcialmente adequadas – PA 
(contemplam entre duas e três das categorias), ou inadequadas – IN (contemplam uma ou 
nenhuma das categorias). Nas análises, verificamos que das 21 propostas de produção escrita 
recolhidas e analisadas, 43% foram consideradas parcialmente adequadas e 57%, a maioria 
das propostas, inadequadas. Estes resultados demonstram que muitos elementos constitutivos 
do gênero não são enfatizados nas atividades de produção escrita, o que acaba, em algumas 
situações, por descaracterizar o próprio gênero que se propunha trabalhar. Além disso, muitas 
das propostas sequer consideram as teorias dos gêneros ao não enfocarem nenhum dos 
critérios, desconsiderando, com isso, a sua função. Portanto, os resultados encontrados 
possibilitam afirmar que, mesmo no contexto acadêmico, os gêneros, na maioria das vezes, 
não são trabalhados como postulam os estudos recentes da LA. 
 
Palavras-chave: gêneros textuais; produção escrita; ensino de línguas. 
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Nessa pesquisa, investigamos os processos discursivos e argumentativos de construção das 
hipóteses e/ou questões centrais de pesquisa, articulando-as à construção argumentativa da 
justificativa das temáticas abordadas nos trabalhos, na produção textual do gênero acadêmico 
monografia, considerando as especificidades e a funcionalidade do gênero. O corpus dessa 
pesquisa é constituído por discursos recortados de monografias de graduação dos Cursos de 
Ciências Econômicas, Educação Física e Letras do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de 
A. Maia” (CAMEAM/UERN), elaboradas pelos concluintes do Semestre 2007.2 e 2008.1, 
conforme período de conclusão de cada curso. Essa pesquisa vincula-se teoricamente aos 
estudos da Nova Retórica (ou Teoria de Argumentação no Discurso), especialmente nas 
discussões de Perelman-Tyteca (1993), Reboul (1999), Souza (2008b), entre outros, e à 
concepção de língua como interação social e à teoria dos gêneros do discurso, a partir dos 
estudos de Bakhtin (2003). Os resultados dessa investigação nos revelam que nem todas as 
monografias analisadas constroem, de fato, uma justificativa ou defendem a relevância do 
trabalho. Os autores que, de fato, justificam a temática e a pertinência dos seus trabalhos, 
utilizam argumentos baseados na estrutura do real e nas relações de sucessão (causa/efeito, 
meio/fim). Observamos também, que as técnicas de ancoragem, na maioria dos casos, são as 
mesmas que atuam como axiais. Esses processos revelam a constituição de vários ethos, bem 
como pressupõem a existência de diferentes interlocutores (pathos). Esses ethos e pathos se 
apresentam de diferentes formas: (i) o autor preocupado em estimular pesquisas na sua 
temática, sem que esta preocupação tenha, necessariamente, um viés social que estabelece um 
diálogo com a comunidade acadêmica, especialmente com os teóricos/teorias e pesquisadores 
a quem procuram convencer da necessidade de novos estudos; (ii) o autor preocupado em 
atender às exigências do TCC que procura dialogar com sua área de conhecimento e, 
evidentemente, com o seu orientador e com sua banca examinadora, representados como 
auditório particular; (iii) o autor preocupado com o caráter social de sua pesquisa que dialoga 
com um auditório especial composto pela comunidade/universo de estudo da pesquisa 
representado pelas cidades de Portalegre, Pau dos Ferros e José da Penha o que caracteriza o 
perfil de um pesquisador preocupado com um compromisso social; e ainda, (iv) o ethos de 
pesquisador preocupado com sua atuação no campo profissional, cujo interlocutor, em caráter 
imediato, é basicamente o seu orientador (auditório particular) e os profissionais da área. 
Acreditamos que os resultados ora apresentados colocam em foco a necessidade de discussão 
sobre o papel da argumentação na construção de sentidos do texto monográfico, contribuindo 
diretamente com a formação inicial de futuros pesquisadores. 
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No Brasil, as pesquisas com foco nas perguntas de sala de aula de língua estrangeira, em sua 
grande maioria, tem focalizado a atenção nas perguntas do professor (ARAÚJO, 2003). Pouco 
se sabe sobre as perguntas do aluno. Sendo assim, nosso propósito, neste estudo, foi investigar 
as perguntas formuladas por alunos universitários na interação em aulas de Língua Inglesa, 
com o intuito de depreender suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem. Para 
isso, utilizamos como suporte teórico Mcgrew (2005), que categoria as perguntas do aluno de 
língua estrangeira (hebraico) em perguntas sobre o léxico e a gramática, pergunta 
metapedagógica e pergunta do mundo real. O corpus compreende 08(oito) aulas: observadas, 
gravadas em áudio e transcritas. Para a análise dos dados, apoiamo-nos na pesquisa 
qualitativa/interpretativista que tem orientado estudos tanto na área da educação (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994) quanto no âmbito da Linguística Aplicada (CAVALCANTI e MOITA 
LOPES, 1991; MOITA LOPES, 1994). Os resultados da pesquisa indicaram a ocorrência de 
05 (cinco) tipos de perguntas: de compreensão (do léxico e da gramática), de facilitação da 
expressão oral, de solicitação de avaliação, procedimental e espontânea, com a predominância 
das perguntas de compreensão, sinalizando que, nas aulas em análise, os alunos estavam 
sentindo dificuldades para compreender o léxico e a gramática necessários para se engajarem 
na interação nas aulas. Isso implica que os professores devem estar atentos às perguntas dos 
alunos, pois elas sinalizam os problemas que eles sentem, bem como o seu comportamento 
linguístico ao interagir em uma língua estrangeira. Concluímos que os cursos de formação de 
professores de língua estrangeira necessitam criar espaço para que os futuros professores 
desenvolvam concepções e práticas consistentes quanto ao uso das perguntas no processo de 
ensino-aprendizagem.    
 
Palavras-chave: Perguntas do aluno; Interação; Língua estrangeira.       
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Os gêneros textuais digitais ocupam hoje um espaço considerável e relevante na comunicação 
humana, uma vez que o acesso à informação mediada pelo computador está disponível a uma 
grande parcela da população mundial. As mídias digitais permitem a elaboração de textos 
usando recursos semióticos, como, animações, sons, imagens, cores, o que tornam mais 
complexa a interação texto-leitor. Com base nessa concepção, analisamos a ocorrência de 
recursos multimodais em doze editoriais on line coletados do sítio da revista “Isto É” e dez 
editoriais do sítio do jornal “La Nación”, com vistas a traçar um perfil multimodal desses 
editoriais e observar a diferença entre os editoriais desses suportes diferenciados. Dividimos 
os recursos multimodais em três categorias de análise. (1) Recursos visuais - imagem, legenda 
e cores; (2) recursos de diagramação compreendem coluna única, estruturação entre 
parágrafos e ausência de marcação de parágrafos; (3) recursos de visualidade da escrita, da 
qual fazem parte título do editorial, fonte variada, saliência na escrita, assinatura 
personalizada e identificação funcional. Essas três categorias abarcam a complexidade de 
recursos multimodais encontrados e correspondem aos elementos não-linguísticos, primeira 
categoria; aos elementos de layout da página, segunda categoria; e aos elementos tipográficos, 
terceira categoria. Nossa análise mostrou que nos editoriais on line da revista “Isto É” os 
recursos visuais, de diagramação e de visualidade da escrita, ocorrem de forma um pouco 
diversificada entre um editorial e outro. Percebemos ainda diferenças entre editoriais do 
mesmo suporte, ou seja, a “Isto é”, mostrando que essa revista não segue um padrão rígido na 
elaboração dos seus editoriais, e que a multimodalidade pode estar presente nos gêneros de 
forma gradativa. Em relação aos editoriais do jornal “La Nación”, identificamos que eles 
obedecem a um padrão, uma vez que todos apresentam as mesmas características, reafirmando 
o caráter sóbrio do editorial jornalístico. Esses resultados comprovam a presença de recursos 
multimodais na constituição do editorial digital, salientando a importância desses recursos 
para o sentido global do texto, uma vez que todos os recursos analisados se mostram em 
interação com a parte verbal do gênero. A articulação entre os vários modos de representação 
na composição do gênero editorial está presente nos mais diversos suportes, sejam eles 
impressos, como constatado em pesquisas anteriores, ou digitais. No caso dos últimos, vale 
ressaltar que eles utilizam recursos tecnológicos que oferecem mais possibilidades de 
composição, o que contribui para uma interação mais elaborada entre texto, autor e leitor. 
 
Palavras-chave: editorial on line; gêneros digitais; multimodalidade.   
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PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira, 03 
 
Conferência de Abertura - 08:00 às 9:00h 
Aspectos Químicos e Farmacológicos de Plantas Medicinais da Flora Nordestina   
Local: Auditório da FAFIC Campus Central da UERN – Mossoró-RN 
Conferencista: Profa Drª. Otília Deusdênia Loiola Pessoa - UFC  
Apresentador: Prof. Dr. Iron Macêdo Dantas – Coordenador do PIBIC/UERN  
 
Sessão de Apresentação Oral – 09:20 às 10:20h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica para empresas 
Local: Auditório da FAFIC Campus Central da UERN – Mossoró-RN 
Mediador: Prof. Dr. Iron Macêdo Dantas – UERN  
 
Sessão Especial - 10:30 às 11:30h 
Iniciação Científica e Inovação Tecnológica nas Empresas - BITEC 
Palestrante: Meyre Gomes – Coordenadora Estadual do BITEC/IEL-RN 
Local: Auditório da FAFIC Campus Central da UERN – Mossoró-RN 
Apresentador: Prof. Dr. Iron Macêdo Dantas – UERN  
 
Sessão de Apresentação Oral – 13:30 às 17:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório do PRODEPE - Grande área: Ciências da Vida  
Responsável: Profª. Drª Cynhtia Cavalcanti de Albuquerque – UERN 
 
Sessão de Apresentação Oral – 13:30 às 17:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório da Faculdade de Educação Física - Grande área: Ciências Exatas e Naturais 
Responsável: Prof. Dr Vamberto Dias de Melo – UERN  
 
Sessão de Apresentação Oral – 13:30 às 17:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório da Faculdade de Educação - Grande área: Humanidades 
Responsável: Prof. Drª Alessandra Cardozo de Freitas – UERN 
 
Sessão de Apresentação Oral – 13:30 às 17:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório da Pró-Reitoria de Extensão - Grande área: Sociais Aplicadas e Letras 
Responsável: Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes – UERN  
 
 
Sexta-feira, 04 
 
Sessão de Apresentação Oral – 07:30 às 11:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório do PRODEPE - Grande área: Ciências da Vida  
Responsável: Profª. Drª Cynhtia Cavalcanti de Albuquerque – UERN 
 
Sessão de Apresentação Oral – 07:30 às 11:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório da Faculdade de Educação Física - Grande área: Ciências Exatas e Naturais 
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Responsável: Prof. Dr Vamberto Dias de Melo – UERN  
 
Sessão de Apresentação Oral – 07:30 às 11:30h  
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório da Faculdade de Educação - Grande área: Humanidades 
Responsável: Prof. Drª Alessandra Cardozo de Freitas – UERN 
 
Sessão de Apresentação Oral – 07:30 às 11:30h 
Trabalhos do Programa de Iniciação Científica por Grande Área 
Local: Auditório da Pró-Reitoria de Extensão - Grande área: Sociais Aplicadas e Letras 
Responsável: Prof. Dr João Bosco Figueiredo Gomes – UERN  
 
Encerramento - 13:30  às 15:00h 
Reunião de Avaliação – PIBIC 2008-2009 
Participação do Comitê Interno e do Comitê Externo do Programa de Iniciação Científica 
Local: Auditório da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX 
Responsável: Prof. Dr. Iron Macedo Dantas – Coordenador do PIBIC/UERN 
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LOCAL E DATA DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Grande área: Ciências Biológicas e Ciências Médicas e da Saúde  
Local de apresentação: Auditório do PRODEPE  
Banca Examinadora: 
Profª. Drª Cynhtia Cavalcanti de Albuquerque – UERN (Presidente) 
Prof. Dr. André Newton do Monte Negreiros – UERN 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Gonzaga da Silva – UFERSA 
 
Dia 03 de dezembro de 2009 
 

Título Apresentador/ orientador Hora 
Análise do Comportamento Social e Sexual Intergrupo de 
Indivíduos Adultos do Sagui-de-tufo-branco (Callithrix 
jacchus) no Bioma Caatinga 

Noeide da Silva Ferreira e 
Profa. Ana Cláudia Sales 
Rocha Albuquerque 14:00:00 

Avaliação de Diferentes Meios de Quebra de Dormência e de 
Vigor de Sementes de Licania rígida Benth e Ziziphus 
joazeiro Mart 

Antonio Dalemberg Ferreira 
e Profa. Cynthia Cavalcanti 
de Albuquerque 14:15:00 

Avaliação de Diferentes Métodos de Propagação de Sapindus 
Saponaria e Auxemma Oncocalyx 

Marciana Bizerra de Morais e 
Profa. Cynthia Cavalcanti de 
Albuquerque 14:30:00 

Avaliação da pulverização de ácido jasmônico na indução de 
tricomas glandulares em plantas de Lippia gracilis SCHAUER

Maria Jocileide de Medeiros 
Marinho e Profa. Cynthia 
Cavalcanti de Albuquerque 14:45:00 

Imunização como medida de precaução padrão entre o pessoal 
da área odontológica: nível de cobertura vacinal no município 
de Caicó-RN 

Hindiane  Saiures Araújo de 
Medeiros e Profa. Daniela 
Mendes da Veiga Pessoa 15:00:00 

Investigação do Comportamento Alimentar e dos Aspectos 
Morfológicos do Trato Digestório de Prochilodus brevis 
(Steindachner,1911) (Characiformes,Prochilodontidae) 

Ana Luiza Gomes Bezerra e 
Profa. Danielle Peretti 15:45:00 

Investigação do Comportamento Alimentar e dos Aspectos 
Morfológicos do Trato Digestório de Cichla kelberii  
(Kullander, 2006) (Cichlidae, Perciformes) no Rio Apodi-
Mossoró, RN 

Maria Aparecida Fernandes e 
Profa. Danielle Peretti 16:00:00 

Caracterização dos Estados de Comportamento e Uso de 
Habitat do Boto-Cinza Sotalia Guianensis em São Cristóvão, 
Areia Branca, RN 

Camilo Chagas Dantas e 
Prof. Flávio José de Lima 
Silva 16:15:00 

Efeito da Atmosfera Modificada e do 1-MCP na Vida Útil 
Pós-Colheita do Cajú (Anacardium Occidentale L.) 

Rodolpho G. Guedes Silva e 
Profa. Francisca Marta M. 
Casado de Araújo 16:30:00 

Efeito do Extrato Bruto Extraído de Folhas de Cordia 
Leucocephala Moric. no Metabolismo de Ratos Normais e 
com Obesidade Induzida 

Bruna Raquel Abreu 
Fernandes e Prof. Francisco 
Barros Barbosa 16:45:00 

Efeito do Extrato Bruto Extraído de Folhas de Cordia 
Leucocephala Moric. no Metabolismo de Ratos Normais ou 
com Diabetes Induzida 

Dayane Carla Costa e Prof. 
Francisco Barros Barbosa 17:00:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Salão de Iniciação Científica da UERN - V SIC/UERN - 03 e 04 de dezembro de 2009 



 

 

 
Dia 04 de dezembro de 2009 
 

Título Apresentador/ orientador Hora 
Comportamento do Crescimento e da Coordenação Motora 
Durante Diferentes Estágios Maturacionais em Escolares do 
Semi- Árido Nordestino. 

Jason Azevedo de Medeiros e 
Prof. Humberto Jefferson de 
Medeiros 07:30:00 

Macroinvertebrados Associado ao Sedimento em Dois 
Ambientes do Rio Apodi-Mossoró 

Tássia Karina Alexandre de 
Medeiros e Prof. Iron 
Macêdo Dantas 07:45:00 

Micropropagação de Pinheira em Diferentes Épocas do Ano 

Sara Caroline Pinto de 
Almeida e Profa. Kathia 
Maria Barbosa e Silva 08:00:00 

Micropropagação de Pinha Submetidas a Diferentes 
Fitormônios 

Maiza de Azevedo Dantas e 
Profa. Kathia Maria Barbosa 
e Silva 08:15:00 

Efeito do Extrato Hidroalcoólico da Entrecasaca de 
Miracroduon urundeuva Allemão na Infecção por Plasmodium 
berghei em Camundongos – Estudo Preliminar 

Andrade, P.D.G. e Profa. 
Luciana Alves Barbosa 08:30:00 

Idade e Crescimento da Pescada Branca, Plagioscions 
squamosissimus, da Lagoa do Piató, Assú – Rio Grande do 
Norte 

Izabel Maria Matos e Profa. 
Maisa Clari Farias Barbalho 
de Mendonça 08:45:00 

Descrição Morfologia dos Otólitos Sagittae de Plagioscion 
squamosissimus da Lagoa do Piató, Assú, RN 

Jônnata Fernandes de 
Oliveira e Profa. Maisa Clari 
Farias Barbalho de Mendonça 09:00:00 

Avaliação Fenológica e Produção de Biomassa de Espécies 
Arboreo-Arbustivas Numa Unidade de Conservação de 
Caatinga na Flona-Açú / Ibama-RN 

Diego Nathan do Nascimento 
Souza e Prof. Ramiro 
Gustavo Valera Camacho 09:45:00 

Levantamento da Vegetação da Mata Ciliar do Rio Apodi-
Mossoro e Implant Ação do Herbario Didático da UERN 

Drayena Alves dos Santo e 
Prof. Ramiro Gustavo Valera 
Camacho 10:00:00 

Levantamento Florístico de Mata Ciliar em dois Trechos do 
Rio Apodi-Mossoró - Governador Dix-Sept Rosado/Mossoró 
– RN 

Lamarck do Nascimento 
Galdino da Rocha e Prof. 
Ramiro Gustavo Valera 
Camacho 10:15:00 

Turneraceae Kunth ex dc. no Estado do Rio Grande do Norte 
– Brasil 

Lamarck do Nascimento 
Galdino da Rocha e Prof. 
Ramiro Gustavo Valera 
Camacho 10:30:00 

Atividade Quimiopreventiva e Quimioterápica de Cordia 
leucocephala Moric. na Hepatocarcinogênese Experimental 
Induzida por Dietilnitrosamina 

Elizabeth Alexandra Borges 
Bezerra e Profa. Silvia 
Catarina Salgado Oloris 10:45:00 

Atividade Quimiopreventiva do Extrato Hidroalcoólico de 
Folhas de Cordia leucocephala em Modelo de 
Hepatocarcinogênese Induzida pela Dietilnitrosamina em 
Ratos Recém Desmamados 

Israelly Viana de Sena e 
Profa. Silvia Catarina 
Salgado Oloris 11:00:00 

Infecção por HPV na População Feminina da Cidade de 
Mossoró-RN 

Ana Cláudia Sampaio da 
Costa e Prof. Thales Allyrio 
Araújo de Medeiros 
Fernandes 11:15:00 

Distribuição Espacial das Áreas Endêmicas da Leishmaniose 
visceral no Município de Mossoró-RN 

Gustavo Randson Sarmento 
Vidal e Prof. Wogelsanger 
Oliveira Pereira 11:30:00 
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Grande área: Ciências Exatas e Naturais 
Local de apresentação: Auditório da Faculdade de Educação Física 
Banca Examinadora: 
Prof. Dr. Vamberto Dias de Melo – UERN (Presidente) 
Profª. Drª. Otília Deusdênia Loiola - UFC 
Prof. Dr. Harold Ivan A. Bustos – UERN 
Prof. Dr. José Alzamir Pereira da Costa - UERN 
 
Dia 03 de dezembro de 2009 
    

Título Apresentador/ orientador Hora 

Histerese Térmica em Multicamadas de Fe/MnF2(010) 
Leonardo. L. Oliveira e Profa. Ana 
Lúcia Dantas 14:00:00 

Preparação de Sistemas Poliméricos a Partir de 
Reações de Complexação 

Adriana P. B. dos Santos e Prof. 
Cláudio Lopes de Vasconcelos 14:15:00 

Desenvolvimento de Firmware para Sistemas 
Embarcados Utilizando Arquitetura x86 

Pedro Arthur D. R. Pinheiro e Prof. 
Diogo P. F. Pedrosa 14:30:00 

Estudo Fitoquímico de Cordia leucocephala Moric 
Jéssica Souza Marques e Prof. Francisco 
Arnaldo Viana 14:45:00 

Análise de Protocolos de Roteamento Mesh 
Lidiane Oliveira dos Santos e Prof. 
Francisco Dantas de M. Neto 15:00:00 

Aplicação de algoritmos evolucionários para o 
problema de agendamento de horários sala/professor. 

Jonathan Lopes da Silva e Profa. Jéssica 
Neiva de Figueiredo Leite 15:45:00 

Códigos Corretores de Erros Oriundos do Mergulho 
Orientado do Grafo Completo Kn Sobre Variedades 
Riemannianas 

Wilken Charles Dantas de Melo e Prof. 
João de Deus Lima 16:00:00 

Preparação e Estudo das Propriedades Magnéticas de 
CoFe2O4 

Francisco das Chagas da Silva Sousa e 
Prof. João Maria Soares 16:15:00 

Síntese de Nanopartículas Mesoporosas Para 
Aplicações Médicas 

Francisco Sinval Filho e Prof. José 
Alzamir Pereira da Costa 16:30:00 

Influência de Campo, Temperatura e Espessura Sobre o 
Efeito Magnetocalórico em Filmes Finos de Hólmio 

Francisco César de Medeiros Filho e 
Prof. Vamberto Dias de Mello 16:45:00 

Síntese e Estudo das Propriedades Magnéticas e 
Estruturais de Ligas Granulares FexAg100-x com 60 ≤ 
x ≤ 95 

Ozivam Lopes de Aquino Conceição e 
Prof. João Maria Soares 17:00:00 

 
Dia 04 de dezembro de 2009 
 

Título Apresentador/ orientador Hora 
Caracterização de matérias primas, Síntese, 
Caracterização Físico-química e Estudo da Estabilidade 
Térmica e Temporal de biodieseis e Ecodieseis de sebo 
e de Diferentes Oleaginosas 

Anderson Fernandes Gomes e Prof. 
Luiz Di Souza 07:30:00 

determinação do teor de cinzas, proteínas e 
aminoacidos em Macrófitas Aquáticas do Rio Mossoró 
Visando a Produção de Ração Animal 

Alriberto germano da Silva e Prof. Luiz 
Di Souza 07:45:00 

Caracterização Físico-Química dos Biodieseis 
Sintetizados Com Óleo Extraído a Quente de Mamona 
e Pinhão-Manso, Utilizando o Iodo Como Catalisador 

Aruzza Mabel de Morais Araújo e Prof. 
Luiz Gonzaga de Oliveira Matias 08:00:00 

Um Algoritmo Para Inversão Sísmica Baseada Numa 
Aproximação Bayesiana Para Separar Sinais Primários 
e Múltiplas no Espaço da Vagarosidade 

Cláubio Landney L. Bandeira e Prof. 
Marcelino Pereira dos Santos Silva 08:15:00 

Simulador de Preventores de Erupção em Poços 
Petrolíferos 

Thalles Robson Barbalho e Prof. 
Marcelino Pereira dos Santos Silva 08:30:00 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados em 
Tempo-Real para Aplicações em Redes de Sensores 
(BDSensor) 

Luana Dantas Chagas e Prof. Pedro 
Fernandes Ribeiro Neto 08:45:00 
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Determinação e Correlação dos Teores de Metais entre 
Macrófitas Aquáticas e as Águas da Bacia Hidrográfica 
Apodi/Mossoró 

Pedro Henrique Cícero Silva Costa e 
Profa. Suely de Souza Leal 09:00:00 

Automatização de um Espectrômetro de Infravermelho 
Distante 

João Paulo Ferreira e Prof. Thomas 
Dumelow 09:45:00 

A Rotação Estelar e o Problema do Segundo Parâmetro
Francisco Jânio Cavalcante e Prof. José 
Ronaldo Pereira da Silva 10:00:00 

Compressão de Vídeo baseada no Padrão H.264/AVC 
Utilizando o Algoritmo Diamond Search 

Mizael Araújo Pereira e Profa. Karla 
Darlene N. Ramos 10:15:00 

Visualização de Requisitos a Partir de Modelos Aov-
Graph  

Dayanne Kelly Freire da Rocha e Profa. 
Lyrene Fernandes da Silva 10:30:00 
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Grande área: Ciências Humanas 
Local de apresentação: Auditório da Faculdade de Educação  
Banca Examinadora: 
Prof. Drª. Alessandra Cardoso de Freitas– UERN (Presidente) 
Profª. Drª. Márcia Regina Farias da Silva - UERN 
Prof. Dr. Messias Holanda Dieb - UERN 
 
Dia 03 de dezembro de 2009 
   

 Título Apresentador/ orientador Hora 

Perguntas e Movimentos Argumentativos na Formação de 
Mediadores de Leitura 

Daliane do Nascimento dos 
Santos e Profa. Alessandra 
Cardozo de Freitas 14:00:00 

Habilidades de Pensamento Requeridas ao Professor em Concursos 
Públicos: o caso dos Pedagogos 

Patrícia Paiva dos Santos e Profa. 
Anadja Marilda Gomes Braz 14:15:00 

Livros Didáticos de História: Uma análise das apropriações pela 
prática pedagógica dos professores 

Yáscara Sibelly de Souza 
Campos e Prof. André Victor 
Seal da Cunha Cavalcanti 14:30:00 

Democratização da Gestão e Clientelismo: um Estudo em Municípios 
do Rio Grande do Norte 

Ítalla Taciany Freitas de Lima e 
Profa. Arilene Maria Soares 
Medeiros 14:45:00 

Observar e Compreender: um Olhar Discursivo da Educadora e do 
Pesquisador Sobre a Leitura de Episódios no Jogo Simbólico da 
Educação Infantil 

Jorge Hamilton Maia e Prof. 
Daniel Bezerra de Brito 15:00:00 

A Persuasão que as Propagandas Televisivas Exercem nos Jovens da 
Cidade de Pau dos Ferros - RN 

Viviane Aparecida Beltão Silva e 
Prof. Ivanaldo Oliveira dos 
Santos Filho 15:45:00 

A Escola Pública de Ensino Médio Reformada e Sua Relação Com o 
Mundo do Trabalho 

Érica Renata Clemente 
Rodrigues e Prof. Jean Mac Cole 
Tavares 16:00:00 

A Formação Continuada de Mediadores de Leitura na Educação de 
Jovens e Adultos: Relato de uma Experiência 

Maria Aparecida Paulo de Souza 
e Prof. Luiz Ricardo Ramalho de 
Almeida 16:15:00 

Um Olhar Sobre a Mulher da Várzea do Açu 

Francisca Simone da Cunha 
Araújo e Prof. José Evangelista 
Fagundes 16:30:00 

Estudos do Processo de Desertificação no Município de Francisco 
Dantas, RN 

Jéssica Cristiane Lira Maia e 
Prof. Josiel de Alencar Guedes 16:45:00 

Levantamento de Áreas de Risco Ambiental na Cidade de Pau dos 
Ferros-RN 

Francisco Leodécio Feitoza e 
Prof. Agassiel de Medeiros Alves 17:00:00 

Matemática na Infância: A Ressignificação do Conhecimento 
Conceitual e Prático 

Wilgna Marcelino da Silva e 
Profa. Francisca Maria Gomes C. 
Soares 17:15:00 

 
Dia 04 de dezembro de 2009 
    

 Título Apresentador/ orientador Hora 

Intelectuais e Estado Novo em Mossoró: Possibilidades e Abordagens 
em Pesquisa histórica na cidade de Mossoró 

Francisco Urbano Alves e Prof. 
Lindercy Francisco Tomé de 
Souza Lins 07:30:00 

Possibilidades e abordagens sobre a história da riqueza na cidade de 
Mossoró durante o Estado Novo 

Maria Patrícia de Souza e Prof. 
Lindercy Francisco Tomé de 
Souza Lins 07:45:00 

Critérios para Avaliação do Livro Didático de Filosofia para o Ensino 
Médio 

Izanete de Medeiros Costa e 
Prof. Marcos de Camargo Von 
Zuben 08:00:00 

Resultados de uma Pesquisa Sobre: A Contribuição das Disciplinas 
Pedagogicas nos Cursos de Licenciatura da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais (FAFIC) e da Faculdade de Ciências Exatas e 
Naturais (FANAT) 

Alana Raquel Gama de Oliveira 
e Profa. Maria Antônia Teixeira 
da Costa 08:15:00 
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Uma pesquisa-ação desenvolvida junto aos professores da Faculdade 
de Educação que ministram disciplinas nos cursos da  Faculdade de 
Filosofia e Ciências Sociais - FAFIC e da Faculdade de Ciências 
Exatas e Naturais-FANAT 

Zulene Braga dos Santos Pinto e 
Profa. Maria Antônia Teixeira da 
Costa 08:30:00 

A Constituição do Leitor Revelada pelos Sujeitos: Eventos/Práticas 
de Leitura e Condições de sua Produção 

Jercimara Jersica Moura Lopes e 
Profa. Maria Lúcia Pessoa 
Sampaio 08:45:00 

A Leitura em Espaços Escolares e não Escolares: Indicadores de um 
Processo de Constituição do Leitor ainda em Movimento 

Gessica Cristina Paulino Silva e 
Profa. Maria Lúcia Pessoa 
Sampaio 09:00:00 

O Homem, a Doxa e a Episteme 
Zioneudo de Sá Góis e Profa. 
Maria Veralucia Pessoa Porto 09:45:00 

Quem Não Se Informatizar Vai Ficar Pra Trás”: O Professor da 
Educação Infantil e Sua Atualização Profissional Via Internet 

Carlineide Justina da Silva 
Almeida e Prof. Messias Holanda 
Dieb 10:00:00 

Os Mundos da Vida e os Circuitos de Fluxos Socioespaciais das 
Indústrias Têxteis de Jardim de Piranhas-RN e Tacaratu-PE 

José Erimar dos Santos e Prof. 
Rosalvo Nobre Carneiro 10:15:00 

Mapeamento Análise da Evolução do Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Mossoró/RN-Brasil 

Emanuelle Roberta da Silva 
Melo e Prof. Alfredo Marcelo 
Grigio 10:30:00 

Mapeamento e Análise da Vulnerabilidade Natural e Ambiental do 
Município de Mossoró (RN) 

Samuel Rodrigues de Freita 
Moura e Prof. Alfredo Marcelo 
Grigio 10:45:00 

Pequenas Cidades da Microrregião de Pau dos Ferros-RN: 
Apontamentos a Partir de Análises e Registros de Campo 

Keliane Queiroz de Lima e Prof. 
Josué Alencar Bezerra 11:00:00 
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Grande área: Ciências Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras e Artes 
Local de apresentação: Auditório da PROEX  
Banca Examinadora: 
Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes – UERN (Presidente) 
Prof. Dr. Ivanaldo Oliveira dos Santos Silva - UERN 
Profª. Drª. Geovânia da Silva Toscano - UERN 
Dia 03 de dezembro de 2009 
 

Título Apresentador/ orientador Hora 
Os Rumos da Lei Maria da Penha no Cenário contemporâneo: Uma 
Análise dos Desafios Postos a sua Materialização em Mossoró/RN 

Ana Paula Lopes e Profa. Fernanda 
Marques de Queiroz 14:00:00 

“Velhas Notas, Canções Novas” Gestão e Controle da Assistência 
Social em Mossoró 

Luan Gomes dos Santos de 
Oliveira e Profa. Gláucia Helena 
Araújo Russo 14:15:00 

A “Onguização” do Feminismo: Implicações e resistências políticas 
na luta das mulheres 

Tamires da Costa Martins e Profa. 
Mirla Cisne 14:30:00 

Tendências do Mercado de Trabalho para Assistentes Sociais em 
Mossoró: Demandas, Condições de Trabalho e Materialização do 
Projeto Profissional na Assistência Social e Saúde 

Simone Sousa Leite e Profa. 
Sâmya Rodrigues Ramos 14:45:00 

Banco Mundial e Governo Lula: Reforma Universitária e a 
Estratégia para a Reprodução do Capital 

Elisângela de Medeiros Sousa e 
Profa. Tatiana Brettas 15:00:00 

Reforma na Educação: uma Análise das Medidas Adotadas no 
Governo Lula 

Anne Kaliane Peixoto e Profa. 
Tatiana Brettas 15:45:00 

Feminismo e Políticas Públicas no Rio Grande do Norte 
Maria Clariça Ribeiro Guimarães e 
Profa. Telma Gurgel da Silva 16:00:00 

 
Dia 04 de dezembro de 2009 
   

Título Bolsista Hora 
Perguntas do Aluno Universitário na Interação Verbal em Aulas de 
Língua Inglesa: Implicações para o Processo de Ensino-
Aprendizagem 

Ana Talita de Macêdo Silva e Prof. 
Silvano Pereira de Araújo 07:30:00 

Os Gêneros Textuais e o Ensino de Línguas: Análise de Propostas 
de Produção Escrita no Ensino Superior 

Maria Edmilsan de Aquino e 
Profa. Adriana Morais Jales 07:45:00 

Discurso  e produção de identidades de estudantes negros(as) da 
UERN: linguagem, gênero e raça. 

Evelynne Marinho de Amorim e 
Profa. Ady Canário de Souza 08:00:00 

O Currículo Escolar e a Construção de Identidades de Gênero, Raça 
e Sexualidade 

Diana Patrícia de Queiroz e Prof. 
Francisco Paulo da Silva 08:15:00 

O Conto Popular no Alto Oeste Potiguar: um estudo sobre a 
narrativa oral e a identidade regional 

Lúcia de Fátima Barreto Rodrigues 
e Profa. Lílian de Oliveira 
Rodrigues 08:30:00 

Os Processos Argumentativos na Construção das Hipóteses e/ou 
Questões Centrais de Pesquisa em Monografias de Graduação 

Maria Leidiana Alves e Prof. 
Gilton Sampaio de Souza 08:45:00 

A Construção de Processos Argumentativos na Elaboração das 
Justificativas em Monografias do Curso de Letras 

Elvis Alves da Costa e Prof. Gilton 
Sampaio de Souza 09:00:00 

Madalena, Macabéa e Maria Moura: As Distinções Da Figuração 
Feminina Na Literatura Brasileira 

Sebastião Francisco de  Mesquita e 
Profa. Maria Edileuza da Costa 09:45:00 

Um Estudo Multimodal de Editoriais On Line da Revista “Isto É” e 
do Jornal “La Nación 

Emanuela Costa Lima e Profa. 
Maria Medianeira de Souza 10:00:00 
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COMISSÃO AVALIADORA DO V SIC 
 
 

Ciências Biológicas e Ciências Médicas e da Saúde 
Profª. Drª Cynhtia Cavalcanti de Albuquerque – UERN (Presidente) 

Prof. Dr. André Newton do Monte Negreiros – UERN 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Gonzaga da Silva – UFERSA 

 
Ciências Exatas e Naturais 

Prof. Dr. Vamberto Dias de Melo – UERN (Presidente) 
Profª. Drª. Otília Deusdênia Loiola - UFC 
Prof. Dr. Harold Ivan A. Bustos – UERN 

Prof. Dr. José Alzamir Pereira da Costa - UERN 
 

Ciências Humanas 
Prof. Drª. Alessandra Cardoso de Freitas– UERN (Presidente) 

Profª. Drª. Márcia Regina Farias da Silva - UERN 
Prof. Dr. Messias Holanda Dieb – UERN 

 
Ciências Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras e Artes 

Prof. Dr. João Bosco Figueiredo Gomes – UERN (Presidente) 
Prof. Dr. Ivanaldo Oliveira dos Santos Silva – UERN 

Profª. Drª. Geovânia da Silva Toscano - UERN 
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