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APRESENTAÇÃO
A quarta edição do Congresso Científico e Mostra de Extensão apresenta indicadores reais do cresci-
mento e atuação da Universidade Potiguar  - UnP na Região do oeste potiguar. E, dessa forma, o evento 
enseja o debate sobre as novas demandas educacionais para a Universidade que respondem às deman-
das do mercado e da sociedadelocal e global.

A questão central, para nós que fazemos a Universidade Potiguar, Campus de Mossoró, é promover a cons-
trução de saberes que permitam a elaboração de estratégias de desenvolvimento economicamente viável, 
ecologicamente equilibrado e socialmente justo para região do oeste potiguar e para toda a sociedade.

A missão da nossa instituição estimula uma postura interdisciplinar e investigativa, de modo a ensejar 
o debate, a extensão e a produção científica articuladas sobre os objetos de estudos e intervenção do 
desenvolvimento. Uma postura que se firma na parceria, de modo a criar a possibilidade de consolidação 
de um pensar que venha a se complementar na relação com os outros e revestido pela integralidade do 
conhecimento, respeitadas as especificidades das ciências e das territorialidades.

Estes pressupostos põem em evidência o reconhecimento da Universidade Potiguar – UnP sobre a im-
portância de o conhecimento interdisciplinar ser trabalhado no Ensino Superior, numa dimensão envol-
vente, contribuindo para a formação integral do futuro profissional e do cidadão competente.

O Congresso terá como objetivo geral refletir, pois, essa responsabilidade na formação de profissionais 
aptos a exercerem suas profissões, contribuindo para o desenvolvimento sustentável no mesmo instante 
em que atendem às necessidades que o mercado impõe. Os objetivos específicos serão a difusão do co-
nhecimento sócio-científico e cultural produzido no âmbito da Universidade Potiguar, Campus Mossoró; 
Além disso, buscaremos integrar alunos, professores e profissionais que atuam nas diversas áreas do 
conhecimento e nos diferentes segmentos da sociedade, promovendo uma discussão interdisciplinar; 
Não perderemos de vista, ainda, o fomento a uma consciência crítica acerca da educação, das compe-
tências profissionais, do mercado de trabalho e do desenvolvimento sustentável.

As áreas temáticas para este Congresso estão vinculadas à comunicação, educação, cultura, saúde e 
meio ambiente, tecnologia, trabalho, empreendedorismo, justiça e direitos humanos. De igual modo, 
as linhas de extensão a que esta atividade está vinculada integram a gestão do trabalho, grupos sociais 
vulneráveis, questões ambientais, saúde humana e inovação tecnológica. O público-alvo será alunos, 
professores e funcionários da Universidade Potiguar – campus Mossoró e demais IES locais, assim 
como a sociedade em geral.

O IV Congresso Científico e IV Mostra de Extensão UnP terão sede nas instalações da Unidade Mossoró da 
Universidade Potiguar, e sua programação está disposta em três dias de diversas atividades, sendo, no pri-
meiro dia, apresentação de  trabalhos de iniciação científica desenvolvidos pelos alunos, em suas discipli-
nas, e a palestra de abertura à noite. No segundo dia, assim como no terceiro, serão realizados minicursos, 
palestras e mesas-redondas por Escolas, sendo duas palestras e uma mesa-redonda pela manhã e noite.



Assim como da realização do I Congresso, manter-se-á a sua estrutura, onde acontecerão no evento 
fóruns dedicados à pesquisa, ensino e extensão. No âmbito do ensino, haverá o Fórum de TCC, onde 
deverão ser apresentados trabalhos de ex-alunos convidados, cujos melhores trabalhos deverão estar 
contemplados. Na IV Mostra de Extensão teremos as apresentações dos coordenadores, bolsistas e dos 
projetos de extensão ativos na UnP – Campus Mossoró, bem como das ações comunitárias desenvol-
vidas em 2010 e para a pesquisa, o Fórum de Pós-Graduação, que objetivará discutir os problemas de 
pesquisa dos alunos, além de definir os objetos de estudo e à sua vinculação com às linhas de pesquisa 
institucionais, metodologias mais adequadas, entre outras sugestões.

Prof. Aarão Lyra
Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Gradu-

ação e Presidente do IV Congresso Científico

Profa. Sandra Amaral
Pró-Reitora de Graduação e Ação Comunitária e 

Vice-Presidente do IV Congresso Científico
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“O PASSO”: PRÁTICAS MUSICAIS EM UMA AULA DE SOLFEJO
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ORIENTADOR: ALEXANDRE MILNE-JONER NÁDER FILHO
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE

A utilização de diferentes formas de ensino na abordagem de aspectos musicais tem suscitado distintas 
possibilidades de assimilação e internalização de questões referentes à música como pulso, acento, 
compasso etc. Acreditando que essas formas de ensino podem estender suas contribuições para além 
dos contextos que foram propostos, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar as ativida-
des práticas pedagógico musicais desenvolvidas em uma turma de solfejo I do Conservatório de Música 
D´alva Stella Nogueira Freire utilizando em algumas atividades o método O’PASSO do professor Lucas 
Ciavatta, desenvolvido principalmente para auxiliar o aprendizado de música em escolas regulares de 
ensino. A partir dessa experiência, foi possível perceber que as atividades de execução rítmica através 
do PASSO, as práticas de solfejo e execução se retroalimentam fornecendo um auxílio mútuo entre as 
atividades. As atividades desenvolvidas envolveram exercícios melódicos e rítmicos que desencadearam 
num desenvolvimento musical solidificado que, muito embora o contato com a música fosse relativa-
mente novo, os alunos conseguiam desenvolver as atividades propostas pelo professor. Com relação ao 
contexto de ensino, vemos que mesmo tratando de um repertório específico, o ensino de música erudita 
nesses espaços especializados de ensino pode melhorar suas estratégias pedagógicas através da utili-
zação de diferentes formas de trabalhar aspectos musicais promovendo um espaço puramente musical.

Palavras-chaves: Movimento expressivo. Aula de música. Solfejo.
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A IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO BÁSICO PARA A 
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ORIENTADOR: JORGE LUIS DE OLIVEIRA PINTO FILHO
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Buscando construir um diálogo no tocante ao serviço de saneamento básico – SB e a sua aplicabilidade 
para a conservação dos Recursos Hídricos - RH e consequentemente a promoção do bem-estar humano, 
este trabalho terá como enfoque a Lei n° 11.447 de 05 de janeiro de 2007 que dispõe da Política Nacional 
de Saneamento Básico – PNSB, esta institui que os serviços públicos de SB devem ser prestados com 
base na universalização do acesso, no oferecimento de infraestrutura de abastecimento de água, esgo-
tamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e por fim os serviços de drenagem e 
de manejo de águas pluviais adequados à saúde pública. Conforme o Art. 4° da PNSB, os RH não fazem 
parte dos serviços públicos de SB, visto que o serviço de diluição de esgotos ou resíduos líquidos está 
sujeito à outorga de direitos de uso, estabelecidos nos termos da Lei 9.433/97 que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, que fundamenta que os RH é um bem de domínio público sendo 
um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Dessa forma objetiva-se analisar a importân-
cia do serviço de saneamento básico efetivo no tocante a conservação dos recursos hídricos. O estudo 
apresenta-se com um caráter teórico partindo de uma abordagem metodológica de pesquisa qualitativa. 
Na referida pesquisa, os corpos d’água poderão ser enquadrados em classes, estabelecidas pela legis-
lação ambiental, visando assegurar às águas a qualidade compatível para as mais diferentes utilidades e 
diminuir os custos com técnicas de despoluição, mediante instalação de infraestrutura preventiva e per-
manente, acontece que o regime de outorga existe para garantir o efetivo exercício dos direitos de acesso 
à água, sendo assim o lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos em corpos de água, 
tratados ou não, com a finalidade de diluir, transportar ou disposição final, pode ser atendida a partir da 
implantação de um sistema de saneamento básico que assegurará a utilização racional e integrada dos 
RH. Além do mais, cabe a autoridade ambiental competente estabelecer metas com relação à qualidade 
e quantidade de efluentes de esgotos sanitários que atendam aos padrões de lançamento em corpos 
hídricos conforme legislação pertinente, considerando que a saúde e o bem estar humano podem ser 
afetados caso esses padrões de não sejam considerados. A resolução CONAMA n° 357/2005 estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes em corpos d’água. Neste sentido o efetivo serviço de 
SB, subsidiará a conservação dos RH, pois compreenderá a instalação da infraestrutura de esgotamento 
sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, abastecimento de água e manejo dos resíduos sólidos. 
Obras de infraestrutura básica proporcionam o controle da poluição, por lançamento de efluentes, em 
corpos de água, promovendo a proteção e promoção da saúde, garantia do meio ambiente equilibrado e 
melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chaves: Efluentes. Poluição. Água.
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EMANOELLA DELFINO FIGUEIRÊDO REINALDO
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LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Atualmente, vivencia-se uma crise ecológica global, onde, os problemas ambientais passaram a atingir 
proporções alarmantes de dimensões não apenas locais mais também globais como perda da biodiver-
sidade, mudanças climáticas e redução da camada de ozônio. Esses fatores comprometem diretamente 
a saúde e qualidade humana, e o equilíbrio ambiental. Diante dessa situação, a sociedade vem pres-
sionando e exigindo através de leis, padrões, e regulamentações ambientais que, indústrias, fábricas e 
empresas consideradas potencialmente poluidoras adequem as suas atividades aos padrões ambientais 
exigidos. A necessidade de produzir de forma sustentável colaborou terminantemente para que meios de 
desenvolvimento sustentável fossem implantados. Desse modo, o Sistema de Gestão Ambiental - SGA 
apresenta-se como uma ferramenta imprescindível para empresas que desejam conciliar a sustentabili-
dade com crescimento econômico. Com isso, essa pesquisa apresenta como objetivo principal destacar 
as vantagens e/ou importância da implementação do Sistema de Gestão Ambiental para aprimorar a per-
formance ambiental da empresa. Para tanto foi realizado pesquisa bibliográfica para melhor fundamen-
tação teórica, utilizando livros e artigos relacionados à temática Sistema de Gestão Ambiental. Os be-
nefícios advindos da implantação do SGA são: acesso a novos mercados e melhoria na competitividade 
empresarial; melhoria no desempenho ambiental da organização e atendimento a legislação; facilidade 
na identificação de causa de problemas e suas soluções; redução de desperdícios e de custos; redução 
e eliminação de riscos e responsabilidade ambiental; melhoria de imagem e melhoria na relação com os 
funcionários, clientes, fornecedores, vizinhos, fiscalização ambiental e outros detentores de interesses. 
Acesso a capital de baixo custo e seguros. A implementação de um SGA surge como uma ferramenta 
imprescindível para as organizações que desejam manter vantagem competitiva e a sua perpetuação no 
mercado. As mesmas começaram a perceber que a questão ambiental passe a ser uma estratégia para as 
empresas e um fator limitante nas suas negociações, pois as exigências ambientais no mercado estão se 
tornando cada vez mais rígidas exigindo das empresas a responsabilidade ambiental.
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A PERCEPÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DAS TICS 
ATRIBUÍDO PELOS SUJEITOS DA ESCOLA
PRISCILLA TATIANNE DUTRA
HELDER CAVALCANTE CÂMARA
ANA ALICE CAVALCANTE CÂMARA
CURSO: OUTRO CURSO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: COMUNICAÇÃO, IDEOLOGIA E PROCESSOS HISTÓRICOS

A prática educacional exige a revisão constante daquilo que se sabe, sobretudo, diante da Sociedade 
da Informação, onde a Comunicação é uma situação básica na vida humana e a Educação ganha novos 
contornos tidos como libertários em face das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Estas 
trabalham novos olhares, problematizam o já conhecido e sugerem o inusitado visto a sua presença em 
diversos setores dessa sociedade, inclusive na escola, que pode ser caracterizada por sua organização 
em torno da informação e das tecnologias. Diante dessas premissas, o presente trabalho visa compreen-
der que tipo de mediação os sujeitos da Escola, aluno e professor, atribuem ao uso das TICs nas práticas 
de seu cotidiano escolar. Para tal realizou-se um estudo bibliográfico em autores como Castells (2000), 
Lemos (2002), Rios (1997), Guathier et al (1998), Guarnieri (2000) e Tardif (2005). Observou-se que em 
tempos de Sociedade da Informação há uma reconfiguração das comunicações em razão da indefinição 
de espaço e tempo do mundo globalizado em que se destacam a cibercultura e o ciberespaço em que 
acontece uma comunicação dialógica onde há a liberação do pólo de emissão por meio de tecnologias 
digitais. Os autores consultados atribuem o uso da terminologia TICs somente para tecnologias digitais 
em razão da comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos onde configura-se uma comunicação 
dialógica como acontece com softwares sociais e na internet, entre outros. Por sua vez, autores como 
Guathier et al (1998), Guarnieri (2000) e Tardif (2005) entendem que a prática pedagógica requer saberes 
que pressupõem a interação com o outro, uma comunicação bidirecional. Nesse cenário, destaca-se que 
as crianças e os jovens estão entre os mais afetados pela utilização das TICs, como destaca Rios (1997). 
Assim, entende-se que as TICs trazem ainda mais complexidade ao processo de ensino e aprendizagem 
diante de mudanças no contexto estrutural da própria sociedade e as práticas docentes precisam ser 
cotidianamente repensadas no sentido de uma articulação entre TICs e tais práticas, em destaque. O 
professor precisa não só dominar o conteúdo, mas ter habilidades e competências para reproduzi-lo e 
reconhecer as potencialidades do aluno diante das TICs que oferecem possibilidades pedagógicas que 
podem ser entendidas como recursos, ferramentas de ensino e/ou processos comunicacionais de ensino 
aprendizagem. Portanto, as TICs possibilitam o repensar a educação e todo o processo de ensinar e 
aprender.
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A PRODUÇÃO MAIS LIMPA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Consumismo tem sido uma prática danosa ao meio ambiente. Faz-se necessária uma mudança no pa-
drão das civilizações e a promoção de novas tecnologias, que possam viabilizar uma melhoria ambiental, 
criando uma esfera de mútua cooperação entre homem e natureza. Objetiva-se com esse trabalho, evi-
denciar os benefícios de um Programa de Produção Mais Limpa-PML, que é uma estratégia de eficiência 
de produção e melhoria ambiental, onde diferentemente de outras técnicas, a mesma preocupa-se com 
a não geração de resíduos, sendo prioritário que a empresa se comprometa em efetivar os princípios do 
programa. Quanto aos métodos, à abordagem da pesquisa classifica-se como qualitativa, a coleta de 
dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Inicialmente forma-se o Ecotime, 
que se trata de uma equipe específica para realizar o programa, o que possibilita a identificação de bar-
reiras, a formulação de objetivos e metas. Um ponto muito importante na implementação da PML é o fato 
da empresa trabalhar de acordo com as leis ambientais, o que impulsiona a mesma. A empresa passa 
a tomar conhecimento dos processos desempenhados no âmbito da empresa, desde o recebimento de 
matéria-prima até a expedição do produto para o mercado. A empresa precisa identificar os focos que 
necessitam uma melhoria técnica, criando um plano para gerenciamento de resíduos, controlando não 
somente a matéria que entra na empresa, mas responsabilizando-se com os resíduos gerados e seu cor-
reto descarte. Com a implementação de uma avaliação simples, pode-se reduzir resíduos relacionados 
à operação, não precisando de um maior aprofundamento. Para acompanhar os processos define-se um 
plano de monitoramento, no entanto é necessário que haja uma continuidade do programa, onde a PML 
deve ser periodicamente avaliada para a obtenção de bons resultados. É possível verificar uma série de 
benefícios, tanto para a empresa quanto para o meio ambiente, pois a mesma passa a reconsiderar seu 
regulamento, reduzindo os desperdícios, desenvolvendo campanhas de Educação Ambiental, proporcio-
nando melhorias nos recursos humanos, vantagem na competição de mercado e uma vantagem maior 
ainda para a qualidade ambiental. Para a empresa, a implementação de um programa de PML não é 
apenas uma nova estratégia, mas uma revolucionária mudança nos processos de fabricação, na filosofia 
da empresa e na atividade dos funcionários, agregando valor aos seus produtos, criando uma imagem 
diferenciada no mercado (marketing ambiental), reduzindo custos e fazendo parte de uma minoria do 
ramo empresarial que contribui para um uso racional e eficiente gerenciamento dos recursos naturais.
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AÇÕES DA DEFESA CIVIL NO CONTROLE DOS DANOS 
CAUSADOS PELAS INUNDAÇÕES EM MOSSORÓ – RN
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

As inundações são um dos principais desastres naturais, marcados frequentemente por chuvas intensas 
de pouca e/ou longa duração. E que vem se intensificando pelas alterações ambientais e intervenções 
antrópicas próximas dos rios. A inundação urbana ocorre desde os primeiros conglomerados urbanos. 
Esse efeito é causado pela dinâmica natural do rio, onde os efeitos socioambientais são agravados pela 
ocupação desordenada das margens do rio. Diante desses agravantes, esse trabalho objetivou verificar 
as ações da Defesa Civil Municipal de Mossoró, no ano de 2008, registrado um período de grande pre-
cipitação pluviométrica, sob coordenação de Maria de Fátima Fernandes Moreira. Para tanto, utilizou-se 
uma abordagem exploratória e qualitativa, realizada através de entrevista dialogada com a coordenadora 
e análise documental. Em entrevista a coordenadora questionada sobre as ações de controle as inunda-
ções, afirma que ações começam no prenúncio das chuvas, realizando um levantamento das áreas de 
risco, e o anúncio da retiradas das famílias desses locais, juntamente com os secretários de serviços pú-
blicos, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Ambiental - SEDETEMA; a coorde-
nadora ressalta que houve muita ressistência das famílias em saírem dessas áreas consideradas de ris-
co, o motivo é a preocupação de deixar as casas com seus objetos, correndo o risco de sofrerem furtos, 
sendo que a Prefeitura garante o deslocamento e alojamentos em abrigos. Sobre as ações de avaliação 
dos danos causados pelas inundações, a coordenadora afirma que a avaliação é realizada por engenhei-
ros, onde visitavam as casas danificadas realizando o preenchimento do Relatório de Avaliação de Danos 
(AVADAN), depois de concluído o levantamento dos danos materiais, a serem enviados para o Governo 
Federal, para o repasse da verba viesse a ocorrer, e ajudar as famílias afetadas pelas inundações. Os 
repasses solicitados pela Defesa Civil ao Governo Federal não aconteceram durante sua administração, 
houve apenas assistência e entrega de materiais cedidos pela Prefeitura, como: Colchões, lençóis, água, 
e alimentação. Fátima Moreira chama a atenção por uma característica exigida pelo SINDEC (Sistema 
Nacional de Defesa Civil), em relação ao prazo de envio do AVADAN, onde exige o envio em apenas 120 
horas (5 dias), dificultando o levantamento detalhado dos danos sofridos pela comunidade. Portanto, 
grande parte dessas ações sobre os danos das inundações exige uma atuação conjunta em todos os 
níveis da administração pública, tanto municipal, estadual e federal. Havendo, portanto a necessidade 
de fomentação de mecanismos que contribuam a conscientização das vitimas das cheias. O cenário das 
ações preventivas ainda não é considerado como uma medida de controle para esses desastres, e que os 
reais danos apurados são maiores que os registrados e deixam marcar nos afetados incapazes de valorar.
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Através das informações contidas nas Demonstrações Contábeis, pode-se verificar a situação econômi-
ca, financeira e patrimonial das empresas. O objetivo geral do presente trabalho acadêmico é elaborar ín-
dices padrão para as empresas do ramo do vestuário e calçadista. O objetivo da pesquisa não é analisar a 
situação das empresas do setor, mas sim, demonstrar como podem ser calculados e utilizados os índices 
padrão para se fazer essa análise. A metodologia utilizada no estudo consiste num primeiro momento, de 
uma revisão bibliográfica, para fundamentar o tema da pesquisa, onde são analisadas as Demonstrações 
Contábeis dessas empresas, que possuem ações negociadas na Bovespa. Os resultados da pesquisa 
mostram que a análise financeira de balanços através de índices só adquiri consistência e objetividade 
quando os índices são comparados com padrões, pois, do contrário, as conclusões se sujeitam à opinião 
dos analistas, a utilização desses índices consiste na comparação de um índice de uma determina em-
presa com um conjunto de índices de outras empresas do mesmo ramo de atividade, existem os padrões 
internos e externos. O padrão interno é definido, criado pela própria empresa, levando-se em conta 
resultados de períodos anteriores, funcionando, em geral, como uma meta a ser atingida, este padrão é 
utilizado como meio de referencia na analise do conjunto de empresas do mesmo setor levando em con-
sideração as características em comum podendo assim relacionar o desempenho dela nesse setor, para a 
obtenção dos índices padrão, deve-se ter o cuidado de excluir algumas empresas com Patrimônio Líqui-
do negativo, pois os mesmos podem distorcer o resultado dos índices padrão. Além disso, a utilização da 
escala de classificação deve ser cuidadosa, pois há indicadores com classificação ascendente e outros 
com classificação descendente. Conclui-se que a utilização dos índices padrões facilita o trabalho do 
analista, sendo que o modelo apresentado neste trabalho pode ser utilizado por empresários, estudantes 
e por outros pesquisadores desde que estejam dentro do ramo das empresas analisadas.
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A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS COMO INSTRUMENTO DE 
ANÁLISE FINANCEIRA E DE CAPITAL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
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No decorrer dos últimos anos, os diversos setores da economia têm sentido o impacto causado pelo 
processo da globalização, que vem exigindo um mercado mais atento e eficiente as diversas mudanças. 
Diante disto as empresas vem se preparando para se manter em um nível mais elevado de competitivi-
dade. Um ferramenta bastante utilizada para acompanhamento da situação financeira é econômicas das 
organizações é a análise através de índices financeiros. Considerando a propriedade de comparabilidade 
da informação, uma forma de otimizar o processo de análise financeira de índices é a comparação com 
padrão para o setor. Dentro do universo da análise existe Nesta perspectiva, considerando os índices 
padrão como um importante indicador de competitividade, levanta-se o seguinte questionamento: Qual 
a situação da empresa MRV Engenharia comparando com índices padrão para o setor? Assim, esta pes-
quisa tem como objetivo analisar qual a situação da empresa MRV Engenharia comparando com índices 
padrão para o setor da construção civil. Para tanto, buscou-se através dos demonstrativos contábeis da 
empresa extrair informações para tal análise. Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, do tipo 
estudo de caso e análise qualitativa dos dados. Os resultados apontam que a empresa têm índices acima 
da média padrão do setor de construção civil. Desta forma, pode-se concluir que a empresa possui uma 
estrutura de capital que lhe permite certa margem de conforto em relação aos seus concorrentes.
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O regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, con-
siste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em 
produto exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de 
produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional.Existem 
três modalidades de drawback: isenção, suspensão e restituição de tributos. A primeira modalidade 
consiste na isenção dos tributos incidentes na importação de mercadoria, em quantidade e qualidade 
equivalentes, destinada à reposição de outra importada anteriormente, com pagamento de tributos, e 
utilizada na industrialização de produto exportado. A segunda, na suspensão dos tributos incidentes 
na importação de mercadoria a ser utilizada na industrialização de produto que deve ser exportado. A 
terceira trata da restituição de tributos pagos na importação de insumo importado utilizado em produto 
exportado. Assim, esta pesquisa levanta o seguinte: qual o impacto tributário da prática do drawback nas 
operações externas da Agrícola Famosa Ltda? Para atender ao problema proposto, tem-se como objetivo 
evidenciar o impacto tributário da prática do drawback nas operações externas da Agrícola Famosa Ltda. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso com base documental e análise qualitativa 
de dados. Verificou-se que a implementação do incentivo drawback possibilitou uma suspensão da carga 
tributária de R$ 88.198,58 com Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e 
COFINS. Desta feita, pode-se dizerque o drawback trouxe uma postergação de 46% (quarenta e seis por 
cento) dos tributos federais devidos pela empresa.
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CONTABILIDADE COMPORTAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO COM OS 
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A psicologia cognitiva estuda o ser humano como um sistema que colhe e interpreta a informação de 
maneira consciente, embora em alguns momentos possam haver fatores que influenciem inconsciente-
mente as percepções e emoções dos indivíduos, os chamados vieses cognitivos. A contabilidade nas 
últimas décadas também tem passado a se preocupar em como as informações são interpretadas por 
aqueles que as necessitam e que o fator comportamental é de grande importância. Diante disto o estudo 
objetiva de maneira geral examinar se os gestores de uma indústria salineira do município de Mossoró/
RN apresentam vieses cognitivos que afetam seus julgamentos no momento da tomada de decisões 
gerencias. Nesse sentido, os objetivos específicos são: demonstrar as principais heurísticas do processo 
decisório, apresentar alguns vieses que emanam delas e proporcionar conhecimentos que auxiliem os 
gestores da empresa a melhorarem seus julgamentos. A hipótese inicial era que os gestores optavam 
por estratégias que contrariavam a lógica levando-os a decisões irracionais. A metodologia adotada foi 
de natureza quantitativa e do tipo exploratório sendo feito um estudo de caso. Os dados primários foram 
livros, artigos, teses, monografias, revistas e dentre outros documentos, os secundários foram obtidos 
através da aplicação de um questionário com nove perguntas fechadas a nove gestores da empresa. Os 
resultados foram apresentados em formas de gráficos construídos no Excel 2007 e ficou constatado 
que a maioria que compõem a administração da empresa realiza julgamentos sob a influência de vieses, 
tornando suas decisões falhas. Observou-se então, que a hipótese foi confirmada e que os gestores da 
empresa sofrem sim a influência de vieses que prejudicam sua tomada de decisão.
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No Brasil todos os anos 140 mil crianças são hospitalizadas vitimas de acidentes, destas, mais de 6 mil 
morrem. A organização mundial de saúde revela que no mundo 50 milhões de crianças ficam com se-
qüelas e 800 mil morrem decorrente de acidentes domésticos. Um problema grave de saúde publica que 
poderia ser evitado ou minimizado com atitudes simples no dia-a-dia. A grande demanda da população, 
principalmente pelos cuidadores por ferramentas que promova a segurança das crianças tem estimulado 
a criatividade dos produtores e aumentado às alternativas. Foi realizado uma pesquisa no mercado para 
o levantamento dos recursos existentes destinados a segurança do publico infantil, proporcionando 
melhor segurança e contribuindo significativamente para a qualidade de vida, tanto das crianças como 
para seus tutores. Quanto à proteção contra riscos elétricos há no mercado os protetores de tomadas, 
que bloqueia o contato direto das crianças com seus orifícios. Com a nova padronização de tomadas (nbr 
14136), existe esta preocupação a partir de seu formato, posto que no momento de encaixe na tomada, 
impede o contato do usuário com pinos do plugue quando estes estiverem em contato com a tomada. 
Ainda podemos utilizar os redutores de fio que reduz o excesso de fio, evitando tropeços. quanto à super-
visão constante dos bebes, podemos utilizar as babas eletrônicas ou ate mesmo a instalação de sistema 
de câmeras. Já para a mobília e as inúmeras lesões que mesma poça causar, o elemento mais popular é 
os protetores de cantos. Podemos destacar os fechos de segurança multiuso, indicado para armários e 
gavetas, impedindo que crianças possam abrir e ter acesso a objetos perigosos (facas, copos de vidros, 
produtos químicos, ...), existindo vários modelos para cada tipo de porta, como as especificas trava 
geladeira e freezer ou trava para vaso sanitário que evita as crianças o abram prevenindo afogamentos 
e contaminações. As portas de maneira geral são bastante perigosas havendo inclusive os protetores 
de dedos (salva dedos), alem desta função, evita que a porta feche-se ou fique batendo, garantindo que 
as crianças se tranquem acidentalmente. No carro podemos destacar o espelho retrovisor extra, para 
observar a criança no banco traseiro, os alarmes de ré para carros, sensores conjugados a ré, com dois 
modelo: sonoro ou o identificador de massa. E o uso obrigatório de acentos adaptados a idade segundo 
código nacional de trânsito, no art. 64. Quanto à infra-estrutura física podemos destacar as janelas como 
as vilas, hoje é bastante comum empregar recursos adicionais para proteção, como telas e grades. Ate 
mesmo a tradicional chupeta, mudou o seu designer, padronizada pela nbr 10334, onde define especifi-
cações sobre formato, tamanho e conformação do disco, prevenindo contra acidentes.
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UTILIZAÇÃO DO SORO DO LEITE COMO SUPLEMENTO PROTEICO EM ATLETAS
LUDMILLA PIMENTA CARLOS DE SALES
RAYANNE LOPES DE MEDEIROS
LUANDA MEZAAB TORRES GOMES
KATHLEEN VÍVIANN BEZERRA SALDANHA
MIRTHES NEVES GONCALO
ORIENTADOR: PRISCILA SILVANA BERTEVELLO
CURSO: NUTRIÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

O soro do leite é um subproduto da indústria Láctea, derivado da fabricação de queijo e caseinatos, que 
muitas vezes é apenas descartado ou utilizado na fabricação de ração animal. A proteína do soro do leite, 
conhecida como Whey Protein, possui um alto valor nutricional, com um alto teor de aminoácidos essen-
ciais, especialmente os de cadeia ramificada, sendo considerado um suplemento anabólico de grande 
eficácia. A whey protein também apresenta um alto teor de cálcio que favorece a redução da gordura 
corporal, e de peptídeos bioativos. Essa revisão bibliográfica tem o objetivo de relacionar os benefícios 
e malefícios da proteína do soro do leite como suplemento para atletas, destacando suas vantagens e 
desvantagens. Tendo como base bibliográfica artigos extraídos do Google Acadêmico e livros da biblio-
teca da UnP - Mossoró. Além dos exercícios físicos, principalmente os de peso que impedem a atrofia 
por favorecer o processo de hipertrofia muscular, a nutrição também exerce um papel fundamental nesse 
processo. Uma ingestão de proteínas ou aminoácidos, com tipos e em quantidades ideais, se fornecidos 
após os exercícios físicos, influenciam positivamente a síntese protéica. As proteínas do soro do leite 
possuem uma absorção mais rápida do que as demais, onde essa rápida absorção intestinal contribui 
pra que as concentrações plasmáticas de muitos aminoácidos, com destaque na leucina, que é um 
importante desencadeador da síntese protéica, atinjam elevados valores logo após sua ingestão. Como 
também aumentam a concentração da insulina plasmática, favorecendo a captação de aminoácidos para 
o interior da célula muscular, reduzindo o catabolismo e aumentando a síntese protéica. As proteínas do 
soro do leite atuarão na redução de gordura por possuir um elevado teor de cálcio, que por ser um cálcio 
dietético, reduzirá as concentrações dos hormônios calcitrópicos, que levará a uma redução na deposi-
ção de gordura no tecido adiposo, devido à diminuição nas concentrações de cálcio nas células adiposas 
(adipócitos), que por sua vez, estimulam a lipogênese e reduzem a lipólise. Outro benefício da whey 
protein é a melhoria do desempenho, relacionado ao alto teor de cisteína, que aumenta as concentrações 
de glutationa (principal agente antioxidante), reduzindo o estresse oxidativo muscular, que gera fadiga. 
Porém, se consumido em grandes quantidades pode comprometer o perfil de carboidrato, prejudicando 
o desempenho do atleta, além do aumento da diurese que pode levar a um quadro de desidratação, 
hipercalciúria, e risco de sobrecarga renal e hepática. Portanto, a proteína do soro do leite (whey protein) 
pode ser um excelente suplemento, se consumido em quantidades ideais, pois auxilia na recuperação e 
na síntese protéica, e redução da gordura e da fadiga, pois se consumido em quantidades acima do ideal, 
pode causar diversos problemas, como comprometimento do perfil de carboidrato, aumento da diurese, 
hipercalciúria e sobrecarga renal e hepática.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UM ESTUDO DE CASO
CARLA NATHALYA DE OLIVEIRA BATISTA
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES JUNIOR
HUGO AZEVEDO RANGEL DE MORAIS
KAMEYLLA DHAYNNE DOS SANTOS SOUZA
ORIENTADOR: JOÃO MATHEUS FRANÇA BEZERRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Com a necessidade de uma carga tributária justa para os contribuintes, é que nasce a importância de um 
planejamento tributário adequado onde o contribuinte poderá reduzir seus custos com tributos, contri-
buições e impostos enquadrando a empresa no melhor regime tributário. Diante disto surgiu a questão: 
Qual seria o melhor regime de tributação para a empresa Kibela Comercial Oliveira Ltda ? O objetivo 
desta pesquisa foi identificar o regime tributário mais adequado para a empresa. O método da pesquisa 
foi a coleta de dados feita na empresa, de seus impostos e contribuições recolhidas pelo atual regime de 
tributação. Foi observado que a empresa Kibela Comercial Oliveira Ltda que atualmente trabalha com o 
regime de tributação do Lucro Presumido, não estar devidamente enquadrada no regime mais adequado 
a sua realidade, pois a mesma poderá reduzir custos com impostos e contribuições se optar pelo Simples 
Nacional, essa redução pode chegar a 67,34%. Portanto é importante o contribuinte fazer comparações, 
pois nem sempre a opção pelo Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido é a mais vantajosa para ele. 
Se a empresa tiver uma lucratividade menor do que a prevista, será mais adequado enquadrá-la no Lucro 
Real, pagando assim menos impostos. E quando o contribuinte não cumpre o que estar de acordo com 
a legislação, o fisco federal poderá enquadrá-lo no Lucro Arbitrado trazendo uma alta carga tributária. 
Recomendamos que sejam realizadas pesquisas mais abrangentes e detalhadas que venham trazer mais 
conhecimento e benefícios aos leitores.
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O MERCADO DE TRABALHO PARA O CONTABILISTA: 
CONFIGURAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS
FRANCISCO IGO LEITE SOARES
CÍCERO LUIZ CÂMARA JÚNIOR
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

As mudanças incorridas no atual cenário do mundo corporativo, das instituições públicas, autárquicas, 
entidades do terceiro setor, bem como o complexo de aziendas com ou sem fins lucrativos, tem se 
constituído um nicho mercadológico muito promissor ao profissional da área contábil. Dessa forma, 
o presente artigo tem o fito verificar a atual conjuntura do mercado de trabalho para os contabilistas, 
- vista antes como profissional sem criatividade, apáticos aos fatores relevantes nas instituições, onde 
apenas escrituravam as entradas e saídas do patrimônio do patrão -, que hoje emergem como peça fun-
damental na gestão econômico-financeira assegurando o planejamento efetivo das ações empresariais, 
a ainda, evidenciar a discrepância referente à atuação profissional no Brasil e em outros países. Para 
tanto, adotou-se a metodologia do tipo descritiva com enfoque em informações bibliográficas restritas a 
livros, revistas especializadas, artigos científicos já publicados e em sítios da internet. Como resultado, 
verificou-se um enorme avanço e aprimoramento da ciência contábil que antes objetivava basicamente 
informar o lucro obtido numa empreitada comercial. Porém, com o surgimento do capitalismo moderno 
esta se consolidou como a única ciência-tecnica-arte capaz de mensurar os resultados empresariais, 
atendendo as diversas demandas de mercado, desdobrando-a em crescentes e constantes outros ra-
mos; a exemplo, contabilidade pública, fiscal, gerencial e de custos, financeira, atuária, hospitalar, das 
instituições financeiras, enfim. Assim sendo, pudemos observar que a contabilidade, não é uma ciência 
estritamente exata, pois possui uma ligação muito estreita com organismos e informações relevantes a 
toda sociedade, que apesar de utilizar bastante termos quantitativos, o contabilista deve possuir uma 
visão ampla e vislumbrar os eventos além da sua capacidade de lidar com os números, e com as pessoas. 
Assim, dada à complexidade e constante mutação dos fenômenos no mundo dos negócios, a profissão 
contábil, apresenta-se cada vez mais consolidada, e nos evidencia sinais inequívocos de que esse nicho 
de mercado constitui uma das profissões mais promissoras do futuro.
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O PAPEL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO GERENCIAMENTO DE 
UMA EMPRESA: UM ESTUDO NA PETROBRÁS – BASE MOSSORÓ
ISAQUE JÔNATAS COSTA MORAES
VANESSA KAREM ALVES DE MENEZES
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
FRANCISCA JESSICA PEREIRA MATOSO
ORIENTADOR: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A ciência contábil tem por fim o máximo estudo e otimização do patrimônio. Para oferecer um guia com-
probatório de suas conclusões, são usados demonstrativos que em suas peculiaridades suprem a ne-
cessidade do conhecimento dos processos financeiros, econômicos e administrativos. Essas demons-
trações servem de auxílio para tomada de decisão, planejamento e controle. As demonstrações contábeis 
são aliadas para que haja um entendimento de como está realmente a situação de uma entidade, nesse 
sentido, a divulgação dessas demonstrações traz em seu conteúdo, quadros analíticos e demonstrações 
complementares que têm por objetivo facilitar aos analistas e usuários das informações, o entendimento 
da situação econômica e financeira da empresa. Dentro desse contexto, o objetivo geral deste estudo foi 
analisar a utilidade das demonstrações contábeis para a gestão de uma empresa, e como objetivos es-
pecíficos mencionar quais são as demonstrações utilizadas, como também identificar que necessidades 
levam um gestor a utilizar as informações contábeis. Para tanto foi realizado uma pesquisa descritiva, 
de natureza qualitativa com entrevista padronizada e perguntas abertas, utilizando-se também de dados 
obtidos através de fonte primária, como livros, revistas científicas e pesquisa eletrônica. A entrevista foi 
realizada com um profissional administrativo da empresa Petrobras S/A na cidade de Mossoró/RN. Os 
resultados obtidos revelaram que a empresa utiliza os demonstrativos para a tomada de decisão, inclu-
sive o entrevistado mencionou que a contabilidade é indispensável no processo de tomada de decisão, 
uma vez que não há alternativa de acompanhamento da saúde financeira que não seja através da situação 
econômica, sendo que a contabilidade oferece um grande número de informações que necessitam de 
uma análise minuciosa possibilitando o melhor aproveitamento de recursos. O demonstrativo mais usa-
do é a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos. Para a área de atuação do entrevistado, 
esse relatório é importante para suas atividades enquanto gerente do setor de armazenagem. Toma-se 
como conclusão então que o gestor entrevistado de fato utiliza das informações contábeis para reger as 
operações administrativas e econômicas da entidade, confirmando a hipótese levantada inicialmente 
nessa pesquisa de que a utilidade das demonstrações contábeis é de importância vital para as tomadas 
de decisões,planejamento e controle.
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PREGÃO ELETRÔNICO E SUA CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE 
AQUISIÇÃO PÚBLICA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
KARLA WENNYA BESERRA DANTAS
JOÃO MATHEUS FRANÇA BEZERRA
ANTONIA MAVYGNNE OLIVEIRA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: RODRIGO NUNES DA SILVA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Com o avanço da tecnologia e incremento da informática os processos de aquisições públicas, regidos 
pela lei 8.666/93, que regem sobre a licitação, tiveram de se modernizar, visando acompanhar este 
processo de modernização. Neste contexto, destaca-se o pregão eletrônico, que se configura como uma 
modalidade de licitação moderna e prática disponível à administração pública. O pregão eletrônico visa 
dar maior transparência e competitividade ao processo de aquisição de produtos ou serviços pelos entes 
públicos. Além de garantir condição iguais aos concorrentes esta modalidade de licitação viabiliza uma 
maior economia para as compras públicas. Diante deste contexto levanta-se o seguinte questionamen-
to: Quais as possíveis contribuições trazidas pela implementação do pregão eletrônico nas aquisições 
feitas pela Universidade federal Rural do Semi Árido – UFERSA? Para responder o problema levantado, 
esta pesquisa tem como objetivo identificar as possíveis contribuições trazidas pela implementação do 
pregão eletrônico nas aquisições feitas pela organização investigada. Trata-se de um estudo de caso, de 
natureza exploratória e análise qualitativa, mediante aplicação de questionário semi-estruturado junto ao 
gestor de compras da instituição de ensino pesquisada. Verificou-se que o pregão eletrônico trouxe mais 
celeridade, competitividade e transparência as aquisições da UFERSA. Além disto, pode-se acertar que a 
principal contribuição do pregão eletrônico foi a economia no tempo e custo de aquisição.
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INFORMAÇÕES GERENCIAIS NA CONTABILIDADE: UMA PERSPECTIVA 
SOBRE A ÓTICA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL
KATIANO ALVES DA SILVA
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
ANTONIA THAMARA OLIVEIRA CAMPELO
BRUNO NOGUEIRA SILVA
DENISE DE MEDEIROS COSTA
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O presente estudo apresenta a importância da Contabilidade Gerencial em processos decisivos dentro 
das empresas. A problemática estabelecida para esta foi voltada para verificação de como a Informação 
Gerencial Contábil ajuda as entidades. Foi pressuposto que a mesma seja de suma importância para a 
realização de atividades administrativas, fornecendo aos seus usuários as medidas necessárias para o 
bom funcionamento da organização, auxiliando em processos decisivos. A pesquisa objetiva avaliar o 
papel importante que a informação gerencial contábil exerce nas empresas, mais especificadamente: 
definir o que é contabilidade gerencial, identificar suas funções como instrumento na administração e 
compreender as diferenças entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira. Para tanto foi reali-
zado um estudo de caso, por meio de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa. Teve como foco 
a coleta de fontes primárias, através de uma entrevista junto a um profissional contábil da cidade de 
Mossoró/RN. Como resultado tem-se que as informações gerenciais contábeis, se utilizadas de forma 
correta, fornecem subsídios aos processos de tomada de decisão em uma empresa. Dessa forma, um 
administrador pode contribuir de maneira significativa dentro de uma organização, se utilizando das 
informações gerenciais contábeis. Contudo, as informações gerenciais contábeis são necessárias a di-
ferentes níveis organizacionais, variando a demanda de acordo com o nível dos seus usuários. Diferem-
-se a Contabilidade Financeira da Gerencial, pois possuem alvos diferentes. A Contabilidade Gerencial 
exerce papel importante, pois auxilia os administradores, estabelecendo vantagens ao permitir a tomada 
de decisões de melhor qualidade. Desta forma, a hipótese levantada foi confirmada, já que por meio de 
uma análise do referencial teórico e da visão do entrevistado, percebeu-se que a Contabilidade Gerencial 
é um processo que auxilia eficazmente aos administradores na tomada de decisão.
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O IMPACTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DAS COMPANHIAS CAMARGO E CORRÊA S/A E CELULOSE IRANI S/A
LEONEL RITCHIE DE SOUZA MOURA
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
FAUSTO PEREIRA NETO
WÊNYKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA
JANDESON DANTAS DA SILVA
ORIENTADOR: ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A contabilidade, como sendo uma ciência social aplicada, traz consigo as influências do ambiente em 
que está inserida. Com isso, fatores econômicos, sociais, políticos, históricos acabam refletindo na 
contabilidade de determinada região ou país, fazendo com que as práticas contábeis tornem-se hete-
rogêneas sob o aspecto internacional. Diante deste cenário o presente estudo trata-se de uma análise 
dos principais impactos nas demonstrações contábeis e no resultado de duas companhias: Camargo 
e Corrêa S/A e Celulose Irani S/A. O estudo tem como objetivo geral verificar se as empresas estão 
aplicando as normas recentemente emitidas e quais os impactos nas suas demonstrações contábeis. As 
organizações focadas estão elencadas na BOVESPA, nos exercícios de 2008 e 2009. A hipótese levan-
tada indica que as companhias vêem a uniformização das normas contábeis de maneira favorável, pois 
possibilita o aumento na competitividade no mercado internacional. O presente trabalho fundamenta-se 
em uma pesquisa bibliográfica, visto que foram utilizados livros, sites, consultas à legislação, periódi-
cos, baseando-se em pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
e nas leis atuantes do Brasil. Quanto a metodologia o estudo trata-se de uma pesquisa descritiva e qua-
litativa, os dados foram coletados no site da Bolsa de Valores e Mercadoria de São Paulo (BOVESPA), 
especificamente na seção que trata dos relatórios financeiros. Baseando-se no Pronunciamento Técnico 
CPC 26 e na legislação vigente no país traçando-se um paralelo dos exercícios anteriores com o atual. 
O resultado da análise foi apresentado em forma de comentários tendo sido analisado especificamente 
a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (BP) das companhias em es-
tudo, nesse sentido foi feita uma análise das principais alterações causadas pela aplicação das normas 
internacionais. Sendo possível concluir que a hipótese provável foi confirmada, tendo em vista que as 
companhias estão se adequando aos padrões internacionais de contabilidade, não havendo grandes 
alterações no seu resultado financeiro.
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EMPREGO DE TÉCNICAS ESTATÍSTICAS PARA AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE 
DE CONTRATAÇÕES MENSAL DE FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA 
DO RAMO DE FRUTICULTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE
LIVIA MUNIQUE CABRAL DE MELO
MARTA LUCIA DE MEDEIROS
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O trabalho visa avaliar a quantidade de contratações mensal de uma empresa do ramo de fruticultura, 
localizada no município de QUIXERÉ-CE. Hoje, tal procedimento se caracteriza na geração de emprego 
direto, trazendo benefícios para toda comunidade, de acordo com as culturas temporárias exploradas na 
região, que se figura como uma das questões mais relevantes no que abrangem a qualificação profissio-
nal aplicadas ao balanço geral de toda e qualquer empresa. Sabe-se que as contratações se adéquam 
como um importante instrumento motivacional para os funcionários que visam uma melhor qualidade 
de vida. Entretanto, sabe-se, que as contratações podem repercutir significativamente na produção e 
melhoria que possam beneficiar o empregado com o empregador. Com isso, constata-se a necessidade 
de uma seleção constante de tais procedimentos. Assim, o trabalho objetiva, em linhas gerais, analisar 
uma série temporal de dados – relativa ao período do ano 2009 a 2010 – com vistas ao diagnóstico 
da situação das contratações mensais da empresa. Para tal, foi-se utilizado um conjunto de técnicas 
estatísticas que possibilitaram avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima citado. Dentre essas 
estão: Distribuições de Freqüências, Estatística Gráfica, Medidas de Tendência Central (Média, Moda 
e Mediana), Medidas de Dispersão (Variância, desvio Padrão e Coeficiente de Variação) e Correlação 
Linear. A partir do emprego de tais ferramentas estatísticas esperou-se definir a situação do quadro fun-
cional da empresa no período em análise. Finalmente, espera-se que trabalho possa contribuir de modo 
significativo para tomada de decisão de uma série de procedimentos a serem executados pela empresa 
no que tange, por exemplo, a seleção adequada para o quadro funcional da empresa.
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O PERFIL DAS INFORMAÇÕES CONTABEIS FORNECIDAS PELOS CONTADORES 
AOS EMPRESARIOS DE HOTELARIA DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
LUIZ ALBERTO DE SOUSA CARVALHO
FRANCISCO ALISANDRO DE MEDEIROS
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Sendo uma das principais fontes de renda, o comércio local, é formado em sua maioria por empresas 
familiares, onde todos os membros mantêm-se daquele negócio, assim, não basta apenas constituir a 
empresa, mas mantê-las por tempo indeterminado, para tanto a falta de conhecimento impede a vida 
longânima delas. Para que isso aconteça é necessário que o usuário seja capaz de interpretar estas in-
formações. Os problemas relacionados à compreensão dos dados contábeis residem no modo como eles 
são gerados e processados, não relatando com fidelidade os acontecimentos que afetam o patrimônio 
das empresas. Em geral são elaborados tendo em vista atender rotinas e procedimentos contábeis gerais 
para todas as organizações, não explicitando as peculiaridades de cada negócio em particular. Verificam-
-se na literatura problemas de gestão específicos enfrentados pelas micro e pequenas empresas no Bra-
sil, tendo como uma das principais dificuldades à compreensão dos aspectos financeiros e econômico 
do negócio. Estudos revelam que na maioria delas, em razão principalmente da influência fiscal, ocorrem 
distorções relevantes nas informações contábeis. Percebe-se o fornecimento de informações somente 
para o atendimento das exigências fiscais, ficando relegado, ao segundo plano, o atendimento das ne-
cessidades da gestão administrativa, fazendo com que o pequeno empresário não enxergue o serviço de 
contabilidade como extensão de sua empresa e sim, como uma obrigação imposta pelo governo com fins 
arrecadatórios de impostos. Dentro desse contexto, a finalidade desse trabalho constituiu em identificar 
o perfil das informações contábeis geradas pelos contadores aos Pequenos e Médios Empresários do 
setor hoteleiro de Mossoró/RN e como estas informações estão sendo utilizadas. O resultado obtido des-
ta pesquisa revelou que as informações contábeis não atendem o objetivo principal da contabilidade que 
é a geração de informações tempestivas, uteis e relevantes para tomada de decisão, precisando serem 
melhor elaboradas, partindo do planejamento, execução e controle das entidades, confirmando assim a 
hipótese. Observou-se que boa parte das pequenas empresas, que representam à maioria das empresas 
brasileiras, recebe apenas informações legais, fiscais e burocráticas, que nada contribuem para a tomada 
de decisão organizacional desses empreendimentos.
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O trabalho mostra a respeito da avaliação das despesas com pessoal na empresa F.F DE MELO-ME, 
no ramo de fabricação de gelo, localizada no município de Mossoró–RN. Hoje, tal procedimento figura 
como uma das questões mais relevantes no que abrange ao balanço geral de toda e qualquer empresa. 
Sabe–se que o pagamento dos salários adequados e justo é um importante instrumento motivacional e 
significativo para os funcionários. Entretanto, sabendo que aquele pode repercutir significativamente na 
redução das margens de lucros. Com isso, constata-se a necessidade de uma avaliação periódica de tal 
variável. Assim, o trabalho tem como objetivo analisar, em linhas gerais, uma serie temporal de dados 
– relativa ao período do ano de 2010, com vista ao diagnostico da situação das despesas com folha de 
pagamento da determinada empresa. Para tal, será utilizado um conjunto de técnicas estatísticas que 
possibilitarão avaliar e verificar com precisão o objeto de pesquisa acima a citado. Dentre essas estão: 
distribuições de freqüências, estatísticas gráfica, medidas de tendência central (Media, Moda e Media-
na), Medidas de Dispersão (Variância, desvio Padrão e Coeficiente de variação) e correlação linear. A 
partir do emprego de tais ferramentas estatísticas espera-se definir a situação-quadro das despesas com 
pessoal da empresa F.F DE MELO-ME no período em analise. Finalmente, espera-se o trabalho possa 
considerar e contribuir de modo significativo para tomada de decisão de uma serie de procedimento 
a serem executado pela empresa obtendo, por exemplo, a redução ou mesmo aumento da carga das 
despesas da empresa no setor especificado, sendo possível considerar que o estudo realizado será de 
grande valor e conhecimento.
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A atual conjuntura econômica tem criado nas classes sociais estereótipos de consumo que chegam a 
prejudicar desde o meio ambiente, ao psicológico dos indivíduos. Objetiva-se com esse trabalho analisar 
a possibilidade de implementação um Sistema de Gestão Ambiental em Instituições de Ensino Superior-
-IES, onde seja possível mostrar que a prática de desenvolvimento sustentável não significa apenas um 
aporte teórico, que a iniciativa deve partir de onde se lapidam os conhecimentos e de onde se processa 
a ciência e tecnologia. Quanto aos métodos, à abordagem da pesquisa classifica-se como qualitativa, a 
coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. O papel das IES passou 
a fazer parte da discussão ambiental com maior intensidade após a década de 90, até então apenas se 
discutia em Conferências sobre Meio Ambiente, a necessidade de participação das mesmas. São válidas 
as propostas de implantação de um Sistema de Gestão Ambiental nas IES, bem como os processos que 
visam determinadas certificações e um cuidado em monitorar os passos já conquistados. A dificuldade 
da implantação de tal sistema, deve-se ao fato de seu processo ser direcionado a uma instituição já 
estruturada, o que requer uma maior cautela e investimento econômico, mas é imprescindível atentar 
para a necessidade de um planejamento e gerenciamento de resíduos, tratamento de efluentes e geren-
ciamento dos recursos hídricos pelas suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e o universo extra, 
que é centro de convivência, alojamentos, lanchonetes e etc. Porém a iniciativa de mudança de atitudes 
não deve partir apenas da alta administração, mas também do corpo discente, que deve-se mostrar in-
teressada, uma vez que estão sendo preparados para a realidade externa, sendo essa uma oportunidade 
de aprimorar conceitos e praticar no ambiente acadêmico as supostas situações da profissão, portanto 
esse papel deve ser compartilhado entre a instituição e todos que fazem parte dela. Outro fator determi-
nante para esse sistema ser uma realidade nas IES é a questão de estrutura econômica, pois a realidade 
de potências mundiais como EUA e Europa difere da realidade socioeconômica e cultural dos demais 
blocos econômicos. No Brasil a realidade também é diferente, pois as IES que conseguiram implantar o 
sistema ou que tentaram implantar são oriundas da região Sul, que difere economicamente das demais 
regiões do país, esse sistema faz parte de medidas que deveriam ser disseminadas em todo território 
nacional, onde as IES deveriam ser apoiadas financeiramente para tal finalidade. A discussão sobre a 
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental nas IES, contribui para a ampliação do conceito de 
academia, portanto contribuindo para uma melhor prática pedagógica, bem como para o processo de 
gestão dos recursos naturais.
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No Brasil, os óleos vegetais mais comumente usados para a obtenção do biodiesel são os óleos de, 
girassol, soja, algodão e palma. No entanto, o Brasil conta com outras fontes, as quais se adaptam 
melhor em diversos locais não apropriados para o cultivo das comumente usadas, como é o caso da 
Moringa Oleifera que se adapta facilmente as condições edafoclimáticas do nordeste brasileiro, tendo 
potencial para ser uma fonte de matéria prima para a produção deste biocombustível. A Moringa oleifera 
pertence à família Moringaceae que é composta por quatorze espécies conhecidas. Nativa do Norte da 
Índia cresce atualmente em vários países dos trópicos. Dessa forma, este trabalho comparou os padrões 
estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) para densidade 
viscosidade e tensão superficial do biodiesel feita com óleo de moringa. As medidas de densidade e 
tensão superficial foram realizadas em um tensiômetro TD1 LAUDA seguindo as recomendações do 
fabricante. As medidas de viscosidade foram feitas com um viscosímetro sayboult na temperatura de 40 
°C, conforme as normas padrões estabelecidas. A medida é realizada escoando 70 mL da amostra no 
furo universal usando um cronômetro manual para determinar o tempo de escoamento. Com os valores 
encontrados aplicou-se a fórmula apropriada (equação 1) para obterem-se os resultados da viscosidade. 
Vcc = 0,223. (SSU) – 1,55 equação 1 Onde : Vcc = viscosidade cinemática (mm2 s-1) SSU = tempo de 
escoamento do biodiesel no furo universal do viscosímetro. Todas as medidas foram feitas em triplicatas, 
considerando-se a média aritmética como resultado final. Observou-se que apesar de não existir um pa-
drão normalizado como existe para as outras propriedades físico-químicas, a tensão superficial tem seu 
valor alto (33 mN/m), o que pode ser uma desvantagem na utilização desse biodiesel, tendo em vista que 
menor tensão superficial facilita a volatilização do combustível proporcionando uma queima mais com-
pleta e evitando a formação de resíduos sólidos que podem prejudicar o motor. A viscosidade apresentou 
um valor de 13,56 Cst, acima do permitido. A alta viscosidade de um lado é útil na lubricidade, mas de 
outro pode causar entupimento nos bicos injetores e assim gerar prejuízos com relação à manutenção 
do motor. A densidade de 886 g/dm3 está dentro do permitido, ajudando na melhor circulação e injeção 
do combustível e na seleção da matéria prima. Baseado nos dados para a viscosidade conclui-se que 
o biodiesel de Moringa Oleifera utilizado nas análises não condiz com os parâmetros estabelecidos na 
resolução nº 7/2008 da ANP e que os valores de densidade do biodiesel de moringa estão dentro do 
padrão estabelecido.
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Os processos de estímulo à aceleração do crescimento econômico tem gerado forte impacto sobre a 
sociedade, principalmente no tocante ao uso intensivo dos recursos naturais. O adensamento popula-
cional nas grandes metrópoles tem contribuído para um intenso uso de combustíveis fósseis que tem 
acarretado não somente em sua intensa exploração, mas também em uma frequente degradação. Como 
consequência dessa desordenada utilização, vivemos uma enorme crise na década de 1970, que além de 
fragilizar a economia do mundo, desencadeou uma séria discussão a respeito da utilização dos recursos 
naturais. A partir dessa realidade, surgiu a necessidade de melhorias na produção de combustíveis alter-
nativos para suprir a demanda energética. O objetivo da pesquisa fundamenta-se na análise do cultivo de 
girassol para produção de bicombustível no Assentamento Mulunguzinho, zona rural de Mossoró-RN. 
Quanto aos métodos, à abordagem da pesquisa classifica-se como quanti/qualitativa, a coleta de dados 
foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental, bem como uma entrevista com o Técnico 
responsável da Cooperativa que presta Assistência Técnica no referido Assentamento. O Assentamento 
Mulunguzinho foi criado oficialmente em 14 de maio de 1992, sua área total é de 7.944,30 ha. O acesso 
ao referido Assentamento se dá pela BR 304, ao chegar ao Projeto de Assentamento Hipólito, percorre-se 
ainda cerca de 5 km pela rodovia e entra-se à direita na estrada de Serra do Mel, portanto localizado a 
35 km da sede do município de Mossoró. De acordo com informações concedidas pelo Técnico da Co-
operativa que presta Assistência Técnica no referido Assentamento, sendo essa cooperativa contratada 
pela Petrobras, haja vista que a produção de girassol (Helianthus annus) no referido assentamento é fruto 
do incentivo do Programa Petrobras Biocombustível. Em Mulunguzinho há oito famílias cadastradas no 
Projeto, sendo que essas famílias produzem girassol em 2 hectares, sendo estimada uma produção de 
cerca de 700 kg por hectare, vale ressaltar que a produção é orgânica, o que evidencia a qualidade de 
tal produção. O Técnico solicita que haja um plantio por raleamento, ou seja, o depósito de apenas uma 
semente por parcela, para que não haja germinação de plantas muito próximas umas das outras e que 
essa aproximação não comprometa a quantidade de caules que irão resistir às mudanças de clima, como 
vento, insolação e chuva. O Assentamento Mulunguzinho encontra-se em uma fase inicial de inserção 
no processo de cultivo de oleaginosas para produção de biocombustível no Estado e espera-se que o 
cultivo de girassol orgânico para esse fim consiga inserir realmente os pequenos agricultores no cenário 
de produção de biodiesel e com isso ampliar sua renda e consequentemente, sua qualidade de vida no 
ambiente rural.
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As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) surgem possibilitando o desenvolvimento de ha-
bilidades sociais que ampliam e mudam a educação. Conceitos são revistos e práticas pedagógicas já 
consolidadas, como a alfabetização, são questionadas diante das atuais gerações de alunos que con-
vivem desde cedo com as TICs. Surgem novos conceitos, como é o letramento. Muito se discute entre 
pesquisadores se os vocábulos alfabetização e letramento são sinônimos ou não. Este trabalho tem como 
objetivo promover uma reflexão teórica da alfabetização e do letramento, bem como a constituição das 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como agências de letramento na sociedade por 
meio de um estudo bibliográfico. Para tal pesquisou-se autores como Maia e Meirelles (2009), Corte-
lazzo (2000), Soares (2003), Ferreiro (2001), Freire (1990), Ribeiro (2003) e Tfouni (1995). A partir dos 
autores consultados, observa-se que os vocábulos “alfabetização” e “letramento” se complementam e 
se equilibram, vez que a idéia é que o próprio surgimento de um novo termo revela o significado de ações 
pedagógicas de reorganização da educação e dos modos de ensinar e aprender na Sociedade Contem-
porânea. Alfabetizar já não significa ou deve significar somente escrita e leitura. O letramento pode ser 
verificado em práticas lingüísticas, em situações em que tanto a escrita como as falas são centrais para 
as atividades administrativas em andamento, desenvolvendo uma habilidade social que se articula com 
os avanços tecnológicos existentes nas sociedades. Surge assim o conceito de Letramento envolvendo 
a interação com o saber de cada individuo diante das TICs que despontam como agências de letramento 
no sentido de serem elementos do pensar, como é o caso da utilização do jornal, do rádio, da televisão 
e da internet nas práticas cotidianas e educativas permitindo uma maior inclusão de pessoas. Há vários 
tipos e níveis de letramento que se relacionam com as necessidades e exigências de cada indivíduo em 
seu meio social. Assim, as TICs são agências de letramento das mais significativas na atual sociedade 
que exige práticas educativas que levem em consideração o conhecimento de cada aluno e a natureza de 
seus processos de desenvolvimento e de aprendizagem.
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O conceito de educação ambiental orienta a sociedade atual com relação ao respeito e consideração para 
com as questões ambientais, disseminando de forma mais didática e interdisciplinar o conhecimento 
sobre o meio ambiente. A Educação Ambiental proporciona superar uma visão antropocêntrica no qual 
o homem está no centro de tudo e desconsidera a importância da natureza no qual o mesmo faz parte. A 
educação ambiental deve ser considerada como a capacidade de se avaliar os efeitos que as ações antró-
picas podem ocasionar no meio ambiente e a partir desta avaliação optar por novas formas se conviver 
com meio ambiente. Neste sentido a educação ambiental está voltada para as mudanças de atitudes e 
comportamentos. Onde devemos levar em consideração que os problemas ambientais atuais são frutos 
de ações e para que estas ações sejam minimizadas é necessário que tenhamos uma consciência sobre 
as conseqüências dessas problemáticas e mudar de atitude e assim possamos mudar a realidade no que 
diz respeito aos impactos ambientais. O estudo parte de uma abordagem metodológica de pesquisa qua-
litativa onde nos interessam os procedimentos que contemplem a análise sobre a educação ambiental 
como uma ação transformadora no processo de conscientização sobre o meio ambiente. Como parte do 
inventário da pesquisa foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico a respeito de experiên-
cias que demonstrem como as práticas de educação ambiental subsidiaram as tomadas de decisões e 
as mudanças de comportamento para com o meio ambiente. Neste sentido o principal desafio que se 
coloca a educação ambiental esta no fato que muitos profissionais da educação enfrentam ao assumir 
o papel desafiador frente a complexidade que existe de se posicionar e de articular os contextos da vida 
com as práticas ambientais. De uma forma geral, a educação ambiental faz com que a participação so-
cial na tomada de decisões sobre as questões culturais, econômicas, ambientais e tecnológicas sejam 
consideradas a fim de se refletir e assumir uma atitude mais responsável que possa adotar uma atitude 
critica a respeito das questões ambientais considerando a interdisciplinaridade do meio com melhorias 
na qualidade de vida das pessoas.
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A evolução urbana no mundo nos dias de hoje é algo praticamente irreversível na história do Homem. O 
passo fundamental para tanto foi a Revolução Industrial iniciado no século XVIII, o que originou ambien-
tes citadinos muito grandes e já contendo impactos em relação ao meio ambiente. Os estudos relativos 
ao clima urbano foram avançando utilizando-se das mais variadas técnicas mostrando e comprovando 
as tais modificações mencionadas anteriormente, elas são conhecidas na literatura como ilhas de calor, 
poluição atmosférica, inversão térmica entre outras. Com o avanço científico e tecnológico do fim do 
século, muitos estudos do ambiente urbano estão sendo pautados pela utilização das técnicas de Senso-
riamento Remoto com intuito de detectar anormalidades advindas da ocupação desordenada. O Senso-
riamento Remoto pode ser compreendido basicamente, como o uso de plataformas a distância (no nosso 
caso satélites) que estão em órbita a milhares de quilômetros da Terra para obter informações sobre alvos 
na superfície. O objetivo do artigo é demonstrar os efeitos do avanço do urbano sobre o sitio da cidade 
de Natal- RN e relacionar com ilhas de calor. Para chegar ao objetivo proposto, inicialmente recorremos a 
uma revisão bibliográfica sobre sensoriamento remoto e climatologia urbana para nos interar sobre o as-
sunto, posteriormente como procedimentos técnicos obtemos uma imagem do satélite Landsat 7 ETM+ 
de 04 de agosto de 2001 das bandas espectrais de 1 a 7 do banco de imagens do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais- INPE.Como metodologia foi utilizado o Índice Normalizado de Diferença de Cons-
trução (NDBI) do inglês Normalized Difference Built-up Index, concebido para detectar áreas urbanas e 
construídas. Este índice varia entre -1 a 1 e possui uma acurácia de 92%. O processamento das bandas 
espectrais foi executado pelo software Idrisi 15. Os resultados preliminares permitiram obter o NDBI 
em 5 classes; variando entre -0,63 a 0,72, deste modo áreas não construídas como vegetação e corpos 
d’água apresentam-se com valores negativos abaixo de 0 ao passo que áreas construídas possuem 
valores positivos. Diante disto, para o município de Natal observamos 3 classes que sinalizam áreas não 
construídas e 2 classes urbanizadas, é interessante notar como fica evidente o desenho urbano da capital 
potiguar na imagem gerada pelo NDBI. O uso do índice de diferença de construção foi muito útil para 
comprovar justamente onde a ação intencional da sociedade em ocupar o território urbano natalense é 
mais evidente e confrontar com mapas de temperatura de superfície, o que nos dá a conclusão da qual 
nós suspeitávamos, o uso do solo desordenado, a rarefação de áreas verdes na cidade, o número maior 
cada vez mais de veículos e dentre outros fatores contribuem para o agravamento do efeito das ilhas de 
calor e reações de causa-efeito na sociedade, os fatores expostos afetam a qualidade de vida de seus 
habitantes com o decorrer dos anos.
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A contabilidade é a linguagem dos negócios, e está sendo ofuscada quando se trata de informações 
contábeis de países diferentes. Esse fato acontece devido a cada país ter seus padrões e normas, e, 
nem sempre, geram o mesmo resultado caso esses relatórios fossem registrados utilizando as normas 
e padrões de outro país. A contabilidade é fortemente influenciada pelo seu ambiente de estudo, e com 
o crescimento do mercado de capitais, a internacionalização dos mercados, avanço tecnológico e das 
comunicações, surgiu a necessidade de informações contábeis mais homogêneas, ou com menos di-
vergências entre os padrões contábeis de um país e outro. Atualmente a contabilidade internacional se 
esforça para harmonizar ou dirimir essas divergências. Diante disso, a contabilidade internacional, que 
é um conjunto de normas e padrões de contabilidade internacional, que busca harmonizar as normas de 
contabilidade em termos globais. Na verdade o termo harmonização é um processo que busca preservar 
as peculiaridades de cada país, mas que permita reconciliar os sistemas contábeis com outros países de 
modo a melhorar a troca de informações a serem interpretadas e compreendidas. Este trabalho tem como 
objetivo, analisar o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, vantagens, 
desvantagens e divergências na aplicação dessas normas. Também será tratado dos principais órgão 
internacionais de contabilidade, as dificuldades do processo de convergência e qual a posição do Brasil 
nesse processo.

Palavras-chaves: Contabilidade Internacional. Convergência. Normas.

DIDÁTICA DA LÍNGUA MATERNA E PRODUÇÃO DE TEXTOS DE ALUNOS SURDOS
JOSE FLAVIO DA PAZ
NÉSTOR RAÚL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
CURSO: OUTRO CURSO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: LÍNGUA, LITERATURA E ENSINO

A presente Comunicação Oral é o resultado de pesquisas bibliográficas, bem como aplicações e pro-
duções textuais dos mais diversos gêneros a alunos com surdez e objetivou analisar as principais me-
todologias de ensino de redação para alunos surdos em salas de aula do ensino regular, bem como 
demonstrar o uso de critérios de correção que colaborem para o aprimoramento da habilidade de escrita 
dos alunos com os vários níveis de limitação auditiva, uma vez que consideramos a Língua de Sinais 
(LIBRAS ou LSB) como lingua materna, portanto, L1 e Língua Portuguesa como L2. Utilizou-se como 
fundamentação, os principios de MARTINS (2003), ZILBERKNOP (2003); QUADROS (2004) e os Pa-
râmetros Curriculares Nacional - PCNs (1998), sendo os resultados salutares as boas práticas junto à 
Comunidade Surda e ao seu desenvolvimento intelectual e social. Ressalta-se ainda, as importantes re-
flexões teórico-praticas pedagógico sobre os atuais teorias de aprendizagens que sustentaram a atuação 
docente do professor de Língua Portuguesa à luz das orientações educacionais propositivas pelos PCN’s 
– Parâmetros Curriculares Nacionais – área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, e não pretende 
fornecer “receitas” prontas e acabadas, pois não se tratara de construir um guia ou manual, mas a pre-
tensão de subsidiar a docência em Língua Portuguesa, através de estudos de gêneros textuais na sala de 
aula, aproximando-se de uma proposta curricular que seja útil à comunidade escolar e salutar quando 
no desenvolvimento de conhecimento, habilidades e atitudes da pessoa humana, em especial, o aluno 
surdo e seu aprendizado como objeto de estudo. Objetivou-se ainda, através da dialeticidade, discutir os 
processos condutores da aquisição da aprendizagem e repensar os mecanismos de formação docente 
para essa área e sugerir iniciativas que impulsionassem o ensino-aprendizado da Língua Portuguesa 
aos alunos surdos, matriculados na Educação Básica e a construção de uma democratização social e 
cultural, mais consistente que responda os desafios sócio-históricos, apresentados pelos processos 
sociais globais da contemporaneidade, cada vez mais segregar e, consequentemente, mais excludente.

Palavras-chaves: Ensino. Libras. Gêneros Textuais.
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LEVANTAMENTO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE RISCO NO 
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – O CASO DA AVENIDA CUNHA DA MOTA
RAMONY DE BRITO LINHARES
NARJARA DA SILVA DIAS
MARIA ALISSANDRA MARTINS GOMES
UEIRON FAUSTINO RODRIGUES
ORIENTADOR: LUCIARA MARIA DE ANDRADE
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A questão do levantamento em áreas de risco sujeitas a inundações constitui-se um desafio para a ges-
tão das cidades e que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelos governos através da implementação 
de políticas públicas que venham reduzir o quadro de desigualdades sociais já amplamente diagnosti-
cada por pesquisas que afirmam que cerca de 5 milhões de brasileiros moram em áreas de risco. Neste 
sentido, pensar de forma interdisciplinar a questão da ocupação do solo em áreas sujeitas a inundações 
no município de Mossoró é uma temática importante a ser absorvida no planejamento da cidade e ganha 
destaque quando analisadas as relações sociais de produção e reprodução da sociedade contemporâ-
nea. Nesse trabalho procuramos evidenciar as interfaces que ligam a discussão da questão da ocupação 
das áreas de risco com o monitoramento e planejamento adequado, partindo do levantamento das ocu-
pações irregulares na Avenida Cunha da Mota localizada às margens do rio Mossoró, atendendo a uma 
demanda da Defesa Civil e coordenada pela Gerência de Gestão Ambiental (GGA) da Prefeitura Municipal 
de Mossoró. O objetivo central do levantamento de campo foi identificar os tipos de ocupações, onde 
foi utilizada como ferramenta de coleta de dados um questionário fechado com questões básicas sobre 
os moradores e os tipos de edificações, privilegiando a abordagem quantitativa, sem perder de vista os 
aspectos qualitativos das informações. Utilizou-se também imagens de satélite para espacializar o local 
e organizar o trabalho das equipes de campo. A coleta aconteceu em quatro dias e foram identificadas 
X edificações. Os dados coletados em campo foram sistematizados em planilhas onde as informações 
passaram a ser melhor compreendidas. A análise das informações evidencia a importância dessas áreas 
para cidade, esboçando a necessidade de relocação dessa população que atualmente ocupa as margens 
do Rio Mossoró e estão sujeitas ao risco de inundações. Em outras palavras, nosso trabalho constatou 
a necessidade de expansão de estudos e pesquisas relacionadas à questão das ocupações irregulares 
das áreas de risco no âmbito da cidade de Mossoró, além de buscar alternativas emergenciais para a 
relocação dessa população para outras áreas e fazer com que esta população entenda a quais riscos está 
exposta cotidianamente, bem como a reflexão da sociedade mossoroense sobre o respeito ao direito á 
cidade a todos, em especial a moradia, sem distinção de qualquer natureza.

Palavras-chaves: Levantamento. Ocupações Irregulares. Planejamento.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ANÁLISE DA ESTRUTURA 
DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
EDNA GUILHERME DOS SANTOS
MARAI APARECIDA NOGEIRA MARQUES
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
DANIEL SEGUNDO XAVIER DA FONSECA
MARTHA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA
ORIENTADOR: JORGE LUIS DE OLIVEIRA PINTO FILHO
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Devido à intensa exploração dos recursos naturais e ao atual padrão de consumo vivido pelas socieda-
des, a ciência tem procurado inovações tecnológicas que visem à amenização da pressão humana sobre 
os recursos naturais. A pesquisa tem por objetivo visualizar a estrutura do Aterro Sanitário de Mossoró-
-RN, com vistas a sua eficiência no gerenciamento dos resíduos sólidos no referido município. Quanto 
à metodologia, a abordagem da pesquisa classifica-se como quanti/qualitativa, a coleta de dados foi 
realizada por meio de pesquisa bibliográfica, documental, bem como por meio de uma entrevista com o 
Engenheiro Ambiental da empresa responsável pela parte operacional do Aterro Sanitário, o funcionário 
da empresa terceirizada que realiza os processos de operação no aterro, que é uma empresa que possui 
sede no estado de São Paulo. De acordo com informações concedidas pelo Engenheiro Ambiental, o 
Aterro público de Mossoró foi projetado para durar cerca de 15 anos e seu custo para construção foi 
de 1,5 milhão de reais, a escolha de seu território se deu devido a caracterização do solo, pois o solo 
é muito argiloso e a alta evapotranspiração contribui para a pouca permeabilidade, contribuindo para a 
não formação do chorume, bem como pelo fato de ser um território de fácil acesso e proximidade com 
o centro da cidade. O Aterro Sanitário possui uma lagoa de sedimentação, que serve para receptação 
do chorume e possui 6 células com 10.000 m² e com 5 metros de profundidade cada, sendo que uma 
delas fechou em dois anos de funcionamento e essa célula que encontra-se fechada possui em média 
10 metros de altura, o aterro atende a demanda de 180 ton/dia. O sistema administrativo do aterro envia 
relatório ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA a cada 3 meses. Para 
obter um controle da quantidade de resíduos que chegam diariamente no aterro é realizada duas pesa-
gens, uma na entrada e outra na saída, para isso o aterro possui duas balanças que suportam até 30 mil 
kg. Dentre os vários benefícios que o aterro pode oferecer ao meio ambiente está o aproveitamento dos 
gases que são liberados com o passar dos dias e a decomposição dos resíduos, no entanto o aterro de 
Mossoró ainda não dispõe desse recurso, pois a demanda de resíduos ainda é insuficiente para esse fim 
e demanda um alto investimento em tecnologia. Um problema é a inexistência de um centro de triagem, 
pois segundo o Engenheiro cerca de 30% dos resíduos pode ser aproveitados, esse centro poderia con-
tribuir com as associações que trabalham com o sistema de coleta seletiva na cidade, proporcionando 
um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Mossoró-RN. Para tanto, a vida útil do 
Aterro Sanitário depende de ações conjuntas, tais como: educação ambiental participativa; minimização 
do consumo de matérias-primas e repensar as formas de disseminação de práticas sustentáveis, como 
por exemplo, a coleta seletiva e a reciclagem.

Palavras-chaves: Gestão Urbana. Tecnologia Ambiental. Reciclagem.
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O ICMS COMO INCENTIVO PARA EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: UM ESTUDO DE CASO
WANDERLICE FERNANDES DE MELO SOUZA
EDJANE MARINHO DA COSTA
ORIENTADOR: JOÃO MATHEUS FRANÇA BEZERRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, é de competência dos estados e do 
Distrito Federal conforme previsão constitucional. assim, conforme previsto na carta magna, cada estado 
têm autonomia própria para arrecadar, fiscalizar e legislar sobre este tributo. No estado do Rio Grande 
do Norte as empresas de construção civil têm a sua disposição um benefício fiscal que reduz a alíquota 
do ICMS sobre as aquisições interestaduais ao percentual de 3% (três por cento), desprezando-se o 
deferencial de alíquotas. Qual o impacto tributário n a adoção da sistemática simplificada do ICMS para 
empresas de construção civil no estado do Rio Grande do Norte? Neste sentido, esta pesquisa tem como 
objetivo, verificar qual o impacto tributário na implementação da sistemática simplificada do ICMS para 
empresas de construção civil no estado do Rio Grande do Norte. Para tanto realizou-se um estudo de 
caso, com base documental, junto a empresa consócio Areia Branca - CQC, localizada na cidade de Areia 
Branca, interior do estado do Rio Grande do Norte. Os resultados mostraram que a empresa foi contem-
plada com uma economia tributária de ICMS sobre suas aquisições na ordem de R$ 172.250,00 (cento e 
setenta e dois mil, duzentos e cinqüenta reais), pela disponibilidade do incentivo fiscal. Conclui-se que 
a organização analisada teve um impacto positivo em torno de 270% (duzentos e setenta por cento) de 
economia com pagamento de ICMS sobre suas aquisições.

Palavras-chaves: ICMS. Incentivo. Construtoras.

MÉTODOS DE CUSTEIO: UM ESTUDO DE CASO PARA ANALISAR AS 
NECESSIDADES DO SETOR CONTÁBIL E DE PRODUÇÃO EM UMA INDÚSTRIA 
DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
WÊNYKA PRESTON LEITE BATISTA DA COSTA
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
LEONEL RITCHIE DE SOUZA MOURA
FAUSTO PEREIRA NETO
JANDESON DANTAS DA SILVA
ORIENTADOR: ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Em decorrência da crescente competitividade no mercado econômico, as informações contábeis tornam-
-se uma ferramenta fundamental para tomada de decisão. Sendo assim, definir o melhor método de 
custeio a ser adotado em uma empresa, vem sendo um referencial nas atitudes negociáveis.O presen-
te trabalho concentra-se em analisar o método de custeio utilizado na Indústria de Beneficiamento de 
Castanha na Cidade de Mossoró-RN, buscando analisar se o método utilizado atualmente atende as 
necessidades tanto de setor contábil quanto do setor de produção. Dado o exposto, o estudo teve como 
objetivo geral identificar se o método de custeio adotado pela empresa supre as necessidades dos dois 
setores. A pesquisa teve ainda como objetivos específicos: analisar a importância da contabilidade de 
custos no setor industrial, definir as características dos métodos de custeio mais utilizados e explicitar 
se o método de custeio atual atende as necessidades dos setores contábil e de produção. A hipótese 
levantada é que o método de custeio atual atende as necessidades tanto do setor contábil quanto o setor 
de produção. Para o alcance dos objetivos, a metodologia utilizada foi de natureza qualitativa , descritiva 
e estudo de caso. Os dados primários foram coletados através de um questionário com dez perguntas 
abertas aplicado ao gerente de produção e ao contador da indústria estudada. Com o estudo, verificou-se 
que o método de custeio utilizado pela contabilidade não atende as necessidades do setor de produção 
e que são utilizados dois métodos de custeio na Indústria de Beneficiamento de Castanha na Cidade de 
Mossoró/RN. O método de Custeio Absorção é utilizado pelo setor contábil com intuito de atender o 
fisco e a legislação brasileira, já o método de custeio padrão é utilizado no setor de produção usado tanto 
para alocar os custos quanto para auxiliar na tomada de decisões gerencial. Conclui-se, portanto, que a 
hipótese levantada foi rejeitada, já que a empresa não utiliza um único método de custeio para suprir a 
necessidade de ambos os setores.

Palavras-chaves: Métodos de custeio. Contabilidade de custos. Tomada de decisão.
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UM QUARTO CÔMODO E SEGURO PROPORCIONA QUALIDADE DE VIDA
WALKNEY PEREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O quarto de dormir é onde permanecemos cerca de um terço de nossas vidas, descansando e relaxando. 
O dia-a-dia é repleto de batalhas (trabalho, estudo, problemas políticos, financeiros, familiares, relações 
pessoais o estresse da vida urbana, trânsito, metas a cumprir, compromissos inadiáveis) é no quarto 
que procuramos um momento de paz, aconchego, e por que não, carinho familiar; recupera-se a energia 
necessária para um novo dia. Mas mesmo neste ambiente tão reconfortante não livre da ocorrência de 
acidentes domésticos. Realizou-se um levantamento das possíveis normas e técnicas que auxiliasse 
deixar este ambiente mais seguro. Identificando-as, pode-se diminuir diversos riscos, ao orientar cons-
trutores e cidadãos a condicionar melhor estes ambientes. Das normas vigentes hoje no país, tem-se, 
por exemplo, as NBR 5.413 e NBR 12.721, que tratar da iluminação e luminância de Interiores e da defi-
nição de áreas específicas para os cômodos nas edificações, respectivamente, dentre inúmeras outras 
que tratam de critérios para proporcionar conforto e/ou segurança. Um dos pontos base da projeção de 
quartos é a área mínima, que deve ser de 9m², com largura mínima de 2m, facilitando a circulação das 
pessoas e evitar colisões. O revestimento, seja dos pisos ou paredes deve atender a características espe-
cíficas. As paredes devem ser lisas, pintadas ou revestidas, mas nunca com reentrâncias para facilitar a 
higienização, estas devem ter pelo menos a espessura de 15cm, para proporcionando conforto térmico e 
isolamento acústico, para que uma simples conversa (35 decibéis), em outro ambiente da casa atrapalhe 
uma noite de sono. O pé direito deve ser de no mínimo 2,60m, privilegiando a circulação de ar e a melhora 
do conforto térmico. As janelas devem ocupar pelo menos 1/6 da área das paredes externas, facilitando 
a troca de ar e entrada de luz natural, minimisando a proliferação de micro-organismos causadores de 
alergias e outras doenças. As cortinas devem ser bem fixadas, limpas com regularidade. Os colchões 
possuem normas especificas, como NBR 13579, e possuem prazos de validade, que variam para cada 
tipo e fabricante, bem como densidades compatíveis com a altura e peso das pessoas, e o uso correto dá 
o suporte apropriado para um bom sono.

Palavras-chaves: Dormitório. Segurança. Planejamento.

A MARCA GRANADO PHARMÁCIAS E O SEU 
RELACIONAMENTO COM OS BLOGS DE BELEZA
ILDETE PEREIRA DE SOUZA
ORIENTADOR: JANICE LEAL DE CARVALHO VASCONCELOS
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: COMUNICAÇÃO, IDEOLOGIA E PROCESSOS HISTÓRICOS

Com o surgimento de novas tecnologias e a necessidade de uma comunicação mais direta e efetiva com 
os públicos-alvo, observamos cada vez mais surgirem novas posturas e meios para o relacionamento 
empresa/consumidor. Um método que vem ganhando espaço pelas empresas é a Parceria com Blogs 
direcionados a beleza, cosméticos e moda. Esse fato é observado e possível porque semelhante ao que 
observamos da aceitação de produtos quando indicados por estrelas, ao serem indicados por bloguei-
ras, na maioria das vezes, esses produtos ganham visibilidade e aceitação. Decidimos então analisar se 
os posts sobre a marca Granado Pharmácias divulgadas em blogs pessoais com resenhas positivas ob-
têm feedback positivo e aumento de comentários igualmente bons e ainda se resenhas negativas geram 
desgaste através de comentários também desfavoráveis. Trabalhamos inicialmente com a pesquisa bi-
bliográfica acerca da história da marca, a Assessoria de Comunicação e seu relacionamento com a mídia 
e fizemos ainda um breve histórico das redes sociais em especial dos blogs e sua inserção nos desejos 
de compras dos seus leitores. Utilizamos bibliografias especializadas, periódicos, sites especializados 
nas áreas das Ciências Humanas, teses e dissertações, reportagens e entrevistas em sites de notícias, 
moda e beleza e para amostra da nossa pesquisa os blogs: Coisas de Diva (Sabrina, Thais e Marina), 
Truques de Maquiagem (Paola) e Sacola Phyna (Piscilla). Observando blogs de beleza, vemos que, surge 
uma busca da leitora em consumir os produtos apresentados com indicações positivas e recusar os que 
apresentam críticas negativas. As blogueiras atualmente possuem caráter de oráculos e são influentes 
nas decisões dos seus leitores. Vemos então que, a marca Granado beneficia-se de forma indireta com 
os blogs e suas resenhas, investindo pouco – quando do envio de brindes para utilização e sorteio, ou 
parceria com algum blog – ou mesmo sem necessitar de investimentos – quando a blogueira afirma 
ter comprado o produto de forma autônoma. Os posts sobre a Granado geralmente apresentam críticas 
favoráveis e boa aceitação, gerando assim uma visibilidade e publicidade para a marca, isso porque, a 
resenha de cosméticos surge como publicidade indireta dos mesmos e, muitas vezes funcionam melhor 
que a própria publicidade direta. Dessa forma, numa situação onde o cosmético deixou de ser item de 
higiene pessoal para tornar-se algo vital e indispensável para uma boa aparência e aceitação, as marcas 
passaram a transformá-lo em uma necessidade diária e posts com análises positivas exigem menos 
investimentos e possuem maior credibilidade, fazendo com que o produto seja cada vez mais visto e 
utilizado, sem no entanto, ser algo forçado como a publicidade direta e sim buscado, tendo em vista que, 
o acesso a um blog é uma ação que parte do sujeito leitor que o faz por decisão própria e confiança na 
Blogueira que posta sua opinião sobre o produto, seja ela positiva ou negativa.

Palavras-chaves: Publicidade. Mídias Sociais. Cosméticos.
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UMA ABORDAGEM SOBRE O CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE 
CONTABILIDADE ACERCA DA CONTABILIDADE AMBIENTAL
JADNA DARLYANE DE FREITAS
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
RITA SINARA DE OLIVEIRA
MICHELE CRISTINA DA SILVA
ORIENTADOR: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O crescimento da população e o desenvolvimento econômico está afetando o meio ambiente de for-
ma ativa, tornando a sociedade cada vez mais consciente dos desastres ambientais. Devido a isso, o 
profissional contábil vem se adaptando e acompanhando esse processo, buscando por meio das evi-
denciações contábeis diminuir os efeitos gerados pelas empresas e pelo homem. Portanto, a profissão 
contábil, responsável pelas empresas, não deve ser excluída dos problemas atuais da sociedade, visto 
que é de fundamental importância para o crescimento da população. A profissão contábil, como classe 
social extremamente útil a toda a sociedade, pelo serviço que presta ao desenvolvimento das empresas 
e das nações, não pode ficar indiferente a esse grande problema do mundo moderno que é a questão 
ambiental. Dado o exposto, o estudo teve como objetivo analisar o nível de conhecimento dos profissio-
nais de contabilidade em relação a contabilidade ambiental. Para alcance do objetivo foi realizado um 
estudo com os professores do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, Campus Mossoró e Universidade Potiguar – UnP, Campus Mossoró. O período analisado 
foi de novembro a dezembro de 2010. A pesquisa é de natureza quantitativa e do tipo descritiva. A coleta 
de dados foi através de fonte primária, constituída da aplicação de questionários com 10 perguntas 
fechadas aos professores contadores e também através de fontes secundárias constituídas por livros, 
revistas e pesquisas eletrônicas. O universo da pesquisa é de 20 contadores, porém, foi realizada com 
10 professores da área contábil analisando os dados e utilizando o programa Excel. Como resultado, 
constatou-se que 90% dos entrevistados acreditam que a população está mais exigente com relação a 
elaboração de produtos consumidos, no entanto com relação ao surgimento da Contabilidade ambiental 
80% afirmaram que esta surgiu em decorrência da preocupação das empresas com o meio ambiente, e 
100% afirmaram que não são os profissionais contábeis exclusivamente responsáveis pelo desequilíbrio 
ecológico, e sim também as empresas. Conclui-se, portanto que o nível de conhecimento dos profes-
sores com relação a temática de contabilidade ambiental é alta, uma vez que a maioria respondeu as 
questões de acordo com o referencial teórico existente na literatura. A hipótese levantada, onde afirma 
que o nível de conhecimento dos profissionais de contabilidade é alto, foi confirmada.
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UMA ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO NO MUNICÍPIO DE ASSÚ CONCERNENTES 
À GASTOS COM PESSOAL APÓS A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
KALLIANNA KARINA MEDEIROS DE AZEVEDO
JOAQUIM DE SIQUEIRA FURTADO NETO
ORIENTADOR: FRANCISCO FELIPE DA SILVA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Uma temática muito presente nos dias atuais concernente a gestão municipal é, sem dúvida, o gerencia-
mento das contas públicas de forma transparente, de modo a satisfazer os limites e sanções impostas 
pela LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por objetivo estabelecer normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão orçamentária e financeira. Em relação aos limites fixados 
para a despesa com pessoal na LRF, o objetivo é possibilitar que o município passe a gastar o dinheiro 
público na prestação de serviços de qualidade para a sociedade, cumprindo assim a função do poder 
executivo, e contribuir também para um menor endividamento do mesmo, utilizando mecanismos de 
controle, a fim de reduzir principalmente as eventuais despesas desnecessárias com pessoal, possibi-
litando uma adequada distribuição da arrecadação tributária. O estudo em questão tem como objetivo 
tecer comparativos, através de indicadores orçamentários entre as despesas decorrentes dos gastos 
com pessoal dos anos posteriores à lei. Para tanto, foi necessário uma análise comparativa através de 
uma pesquisa documental com dados coletados de portais eletrônicos na base FINBRA da Secretaria 
do Tesouro Nacional e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão referentes aos anos de 2003 
a 2010 possibilitando assim, um aprofundamento do assunto em questão. Com os resultados obtidos 
constatou-se a redução significativa do endividamento ao longo dos anos sucessores à LRF e gerando 
um controle social positivo, demonstrando um cumprimento à lei. Evidencia – se dessa forma, que a 
partir da aplicação da LRF houve uma redução dos percentuais dos gastos em relação ao montante das 
receitas geradas, e conseqüentemente o respeito à mesma. Considerando o quesito “gasto com pessoal” 
pode ser constatado o cumprimento da porcentagem estabelecida em lei, enfatizando a redução do en-
dividamento do município e assim retratando um melhor gerenciamento e controle das receitas e despe-
sas, além de uma maior transparência nas contas, pois a divulgação dos relatórios dos gastos converge 
para um eficaz direcionamento em prol de uma responsável gestão das finanças públicas.
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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
EM UMA EMPRESA DE GRANDE PORTE
LEISIANY ROCHELLY BENEVIDES DA COSTA
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
MARIA NAILANE JACINTO DA SILVA
CASSIA CARLA DE ASSIS
ALCIDARIA FAGUNDES FONSÊCA
ORIENTADOR: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A contabilidade gerencial tem como finalidade planejar e avaliar a administração de uma empresa para 
que se utilize de forma correta seus recursos, e se tenha boas decisões. A informação contábil é a ferra-
menta da contabilidade gerencial. Portanto, só é possível existir contabilidade gerencial em uma empresa 
desde que se elabore um sistema de informação gerencial. Nesse sentido, o sistema de informação 
gerencial fornece auxílio as empresas para crescer, renovar seus serviços e produtos dando suporte para 
constantes mudanças quando necessário, e dessa forma a empresa passa a tomar as melhores decisões 
e utilizar melhor seus recursos. Este trabalho foi realizado a partir do pressuposto de que o sistema de 
informação gerencial é a junção de vários outros subsistemas, que geram informações necessárias para 
a tomada de decisão. Diante do exposto, esse estudo teve como objetivo analisar o funcionamento do 
sistema de informação gerencial de uma empresa de grande porte, onde a contabilidade gerencial tem 
como finalidade planejar e avaliar a administração de uma empresa para que utilizem seus recursos no 
processo decisório, permitindo com que os seus negócios prosperem. A metodologia utilizada foi um 
estudo de caso, de natureza qualitativa, com o contador gerencial da empresa salineira F.Souto Indústria, 
Comércio e Navegação S/A na cidade de Mossoró- RN. Foi feito um confronto do resultado da entrevista 
com o referencial teórico, sendo que este foi escrito com base em fontes secundárias constituída por 
livros e pesquisa eletrônica. Diante da pesquisa realizada na empresa F.Souto de Mossoró-RN, que 
teve como base o funcionamento do Sistema de Informação Gerencial, a sua importância, sua função e 
como é feito o planejamento e controle dessas informações, foi constatado que o sistema de informação 
gerencial é desenvolvido de acordo com as necessidades de cada entidade e de seus usuários, sejam 
eles internos e externos. Para a empresa a importância da contabilidade gerencial e seu funcionamento 
se dão na prestação de informações claras e direcionadas para usuários particulares, cujo sistema é 
ligado a relatórios específicos para a gerência financeira e administrativa. Segundo o entrevistado, são 
feitos relatórios mensais a fim de atender às necessidades de cada um. Conclui-se, portanto, que siste-
ma de informação gerencial é desenvolvido de acordo com as necessidades da entidade e que um bom 
desempenho desse sistema propicia um vínculo crítico entre o planejamento e o controle, identificando 
os objetivos da empresa e a direção certa para realizá-los.
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UMA ESTUDO SOBRE AS MUDANÇAS NA CONTABILIDADE PÚBLICA 
DECORRENTES DA CONVERGÊNCIA PARA AS NORMAS INTERNACIONAIS
LUIZ ALBERTO DE SOUSA CARVALHO
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
JOAQUIM DE SIQUEIRA FURTADO NETO
JANAILSON ROMAO DE FREITAS
JOSÉ HUILTON REBOUÇAS
ORIENTADOR: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Com as constantes mudanças em que a contabilidade está passando, a área pública desta ciência não 
deixou de ser afetada, principalmente com a convergência para as normas internacionais de contabili-
dade para o setor Público (IPSAS). Esse processo de implementação começou pela esfera federal e nos 
próximos anos será expandido para as esferas estadual e municipal. Com isso, surge à necessidade de 
expor os novos métodos e regras da contabilização dos fatos e atos contábeis do setor público. Partindo 
desse pressuposto, este trabalho objetiva mostrar em forma de comparação de como era feita a contabili-
zação antes da convergência as IPSAS com os novos procedimentos adotados a partir da adequação das 
Normas Brasileiras de Contabilidade com as normas internacionais, bem como destacar as principais 
alterações trazidas pela convergência as IPSAS de forma geral e as consequências por elas causadas. 
Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico, com base em livros, manuais e legislações pertinentes, 
que permitisse uma análise mais reflexiva do assunto. Como resultado constatou-se que as alterações 
provocadas pela convergência às normas internacionais de contabilidade para o setor público (IPSAS) 
causou alterações de como deve ser vista e aplicada à contabilidade aplicada aos setores governamen-
tais, além de trazer mudanças no plano de contas aplicável a essas instituições, a forma de se fazer os 
registros na contabilidade, assim como a maneira de apresentação de suas demonstrações deverão ser 
adaptadas às novas regras aplicáveis a esse setor. Concluiu-se, portanto, que a adequação das Normas 
Brasileiras de Contabilidade do setor público às Normas Internacionais de Contabilidade para o setor 
público (IPSAS) trará diversas alterações na forma como a contabilidade aplicada a esse setor deverá ser 
tratada, tanto que conceitos antes tidos como básicos se tornaram ultrapassados, necessitando de uma 
grande e profunda reformulação, adaptação essa que no início possa até causar algumas divergências, 
mas que um pouco mais a frente trará mais confiança para contabilidade do setor governamental.
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O ASSOCIATIVISMO E SUA IMPORTÂNCIA NO MEIO RURAL
JOSÉ LAÉRCIO BEZERRA DE MEDEIROS
PAULO CEZAR FILHO
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
NOEIDE DA SILVA FERREIRA
MAYARA RAFAELLI MAIA MEDEIROS
ORIENTADOR: SUZANEIDE FERREIRA DA SILVA
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A história da humanidade mostra que o homem é um ser social, buscando viver de forma coletiva esta-
belecida pela formação de grupos como tribos, família, comunidade, escola, trabalho, partidos políticos, 
igrejas, entre outros. Cada homem possui princípios e valores próprios, estes unem forças para buscar 
soluções para seus problemas individuais e coletivos. Nos séculos XVIII e XIX, diante do avanço do capi-
talismo e às suas consequências perversas para grande parte da população, surgiram vários movimentos 
em torno de novas formas de produção e consumo pautadas por ideais de justiça social e solidariedade. 
Com isso, o associativismo se destaca como um movimento de lutas contra o capitalismo e busca na 
melhoria de vida dos menos favorecidos na cidade e no campo. Desde então, o movimento se expandiu, 
principalmente a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Organização das 
Nações Unidas – ONU em 10 de Dezembro de 1948 que estipula na alínea 1 do Artigo 20 que “Toda a 
pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas”. Sendo assim, o ato de associa-se 
seja em associação ou em cooperativa é direto de todo cidadão. No meio rural são por meio das asso-
ciações que muitos agricultores torna-se cooperados em cooperativas, podendo assim, comercializar 
seus produtos através da mesma. O marco histórico do cooperativismo foi no ano de 1844, na cidade 
de Rochdale. As dúvidas entre os papeis das associações e das cooperativas são comuns e relevantes, 
pois se baseiam em princípios organizacionais bem semelhantes e, praticamente buscam os mesmos 
objetivos de cooperação, melhor qualidade de vida aos associados/cooperados e suas comunidades. A 
principal associação é um tipo de organização de cunho social e as cooperativas representam um modelo 
econômico. O foco principal deste estudo é descrever a importância e equívocos acerca do associati-
vismo e cooperativismo como forma de redução das desigualdades sociais em comunidades rurais. A 
elaboração deste trabalho se deu por meio de pesquisas de referencias acerca dos assuntos relacionados 
com o associativismo e cooperativismo no Brasil e no mundo, com enfoque nos conteúdos científicos e 
experiências no campo contidas em tais conteúdos. O associativismo e cooperativismo são movimentos 
importantes, principalmente, para o homem do campo, onde é mais evidente a falta de assistência por 
parte dos órgãos públicos.
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MÚSICA E PRÁTICAS SOCIAIS: ATIVIDADES MUSICAIS NO GRUPO MULHERES EM AÇÃO
JOSE MAGNALDO DE MOURA ARAUJO
EVANDRO HALLYSON DANTAS PEREIRA
EVANDRO HALLYSON DANTAS PEREIRA
ORIENTADOR: ALEXANDRE MILNE-JONER NÁDER FILHO
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO E CIDADANIA

As diversas práticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem de música no terceiro setor, 
especificamente em ONGs, vêm sendo fortemente debatidas na área de educação musical. As ativida-
des musicais, nesses espaços, muitas vezes além de corresponder a objetivos musicais devem ainda 
contribuir para metas estabelecidas pela entidade, neste caso propiciar atividades de inserção social, 
principalmente no mercado de trabalho, bem como desenvolver um olhar crítico a respeito da situação 
em que vivem. A utilização da música no trabalho de inserção social ou no desenvolvimento integral do 
ser humano tem se apresentado como uma importante e eficiente ferramenta de trabalho em espaços do 
terceiro setor. Por esta ótica, o artigo aqui apresentado consiste em um relato de experiência da oficina 
de Música realizada no PDA Margarida Alves, no Bairro Dom Jaime Câmara em Mossoró. O programa 
nasceu da parceria entre a Visão Mundial com a entidade executora: Grupo Mulheres em Ação, e tem 
como um de seus objetivos: oferecer atividades de Arte Educação para crianças e adolescentes, residen-
tes nas 26 comunidades atendidas pelo programa. A oficina de música e uma das atividades oferecidas 
e tem como finalidade ser uma ferramenta de desenvolvimento social. Tendo em vista a necessidade de 
atender as necessidades do contexto onde a ONG atua, ao mesmo tempo em que trabalhamos as ativi-
dades musicais, desenvolvemos discussões com base em temas transversais que auxiliam na formação 
social dos participantes. Sendo o responsável pela parte musical dessa ONG, comento neste trabalho 
especificamente a prática em conjunto de flauta-doce, percussão e violão. Realizando este trabalho a 
mais de um ano, foi possível perceber que o trabalho musical contextualizado a vivência dos alunos pode 
auxiliar tanto na sua formação crítica, enriquecendo seus parâmetros de análise, quanto na sua inserção 
social através de práticas musicais coletivas e apresentações.
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OPERADORES DO SAL E DO SOL: OS SIGNIFICADOS 
ATRIBUÍDOS AO TRABALHO NO OESTE POTIGUAR
KALYANA CRISTINA FERNANDES DE QUEIROZ
ORIENTADOR: JOSÉ CLERTON DE OLIVEIRA MARTINS
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS E CULTURAIS

O trabalho desenvolvido pelos operadores do sal é realizado, essencialmente, de sol a sol, representando 
para muitos um meio de subsistência para si e para as suas famílias. Ao longo dos anos, este trabalho 
passou por mudanças significativas dentro do seu processo de estruturação produtiva, sendo influencia-
do pela mecanização oriunda da revolução industrial. Diante disto, o presente estudo teve como objetivo 
geral investigar os significados do trabalho atribuídos pelos trabalhadores salineiros no Oeste Potiguar, 
inseridos em processos de produção manuais e mecanizados. Os específicos foram identificar os signi-
ficados do tempo dedicado ao trabalho atribuído pelos trabalhadores salineiros e investigar como os tra-
balhadores salineiros do Oeste Potiguar vivenciam o seu tempo livre. Metodologicamente foi uma pes-
quisa de dissertação de mestrado, qualitativa, com enfoque etnográfico e entrevistas semi-estruturadas 
realizadas com 10 operadores do sal. Vinculada ao Laboratório de estudos sobre ócio, trabalho e tempo 
livre nas organizações – OTIUM, tais entrevistas foram analisadas com o método do Discurso do Sujeito 
Coletivo proposto por Lefevre e Lefevre (2010). Os resultados alcançados evidenciam que os significa-
dos atribuídos ao trabalho pelos operadores do sal são diversos, sendo os principais: sobrevivência, 
dignidade, inserção social, vida, bem-estar, assim como algo ocasionador de cansaço, fadiga, pesado e 
castigador. O tempo dedicado ao trabalho, no caso manual, é condicionado pelo próprio indivíduo, rece-
bendo influencias das leis da natureza, em específico da chuva e do sol, sendo este autocondicionado; 
no caso da mecanizado o tempo dedicado ao trabalho é heterocondicionado determinado pela cultura da 
própria organização. O tempo livre destes é vivido com as suas famílias, amigos, bebendo, brincando, 
indo a praia, mas o ambiente onde este tempo livre ocorre é dentro do seu próprio local de trabalho ou 
aos redores destes. Parte deste tempo livre é utilizado também como forma de subsistência, plantando 
e pescando, o que acaba por favorecê-los financeiramente. Diante disto, o que é possível concluir é que 
para os operadores do sal do oeste potiguar o trabalho possui diversos significados, mesmo sendo algo 
cansativo é necessário, pois conduz a sua sobrevivência e o seu tempo livre é vivido com situações que 
acarretam prazer e que os favorecem financeiramente.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DE ADMINISTRADORES QUE 
GERENCIAM SUPERMERCADOS: O CASO DO SUPERMERCADO 
QUEIROZ DO MOSSORÓ WEST SHOPPING
ALAN CASSIO DE SOUZA
MÁRIO HENRIQUE OLIVEIRA DE FREITAS
CAIO CEZAR DA ESCOSSIA ROSADO FILHO
LUCAS OLIVEIRA DAS CHAGAS
ALZENIR AZEVEDO BARRETO NOBRE
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

O administrador competente é aquele que sabe administrar de maneira eficaz uma empresa, exigindo 
valores e saberes técnicos, científicos e humanos. Esse administrador utiliza conhecimentos teóricos 
em suas habilidades no local de trabalho. Atualmente busca-se no mercado de trabalho, profissionais 
que tenham ousadia, coragem, profissionalismo, determinação e criatividade, para que possam estar 
qualificados para o mundo dos negócios. A pesquisa parte dessa premissa para identificar as princi-
pais competências e habilidades de administradores que atuam na gestão de supermercados. O trajeto 
analítico foi desenvolvido a partir do livro “A Pedagogia das Competências” de Marise Nogueira Ramos 
(2006), que dele foi extraído a teoria sobre o que é competências e habilidades e qual a importância de 
seu uso. Aplicou-se um roteiro de entrevista semiestruturada com quatro colaboradores internos do 
Supermercado Queiroz do Mossoró West Shopping. Todos os administradores devem ser competentes e 
habilidosos, mas qual o significado dessas palavras nesse segmento de atuação. Após o estudo de caso 
foi visto que competência é saber-saber, ou seja, é o conhecimento teórico-analítico das disciplinas e das 
ciências que os profissionais em formação aprende de maneira formal. Habilidades é saber-fazer, isto é 
a aplicação desses conhecimentos em nosso cotidiano. A formação multidisciplinar consiste no dialogo 
entre saberes e ciências. A interdisciplinar atua diretamente na área profissional, ela aparece logo após 
o confronto das ciências geralmente quando as mesmas entram em um consenso. Nossos entrevistados 
são multidisciplinares, e atuam de forma articulada nos diferentes setores da organização, tais como 
padaria, marketing, açougue e almoxarifado, aplicando saberes para além dos seus setores e formações. 
Os entrevistados destacaram que os principais saberes necessários nesse segmento são: gestão de pes-
soas, marketing e economia de mercado, as habilidades mais destacadas são o saber ouvir, respeitar as 
opiniões dos colaboradores e identificar as demandas dos consumidores. A gestão de Supermercados 
exige dos administradores em formação ou atuação saberes da gestão financeira, estratégias de venda, 
logística e gestão de pessoas para atingir os resultados organizacionais de maneira eficaz e eficiente.
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A LOGISTICA INTEGRADA COM FOCO NA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
LENICE DE SOUSA SANTOS
ALEXANDRE RAVARDIELLE PADRE DA SILVA
KÍVIA DAMIANA BENJAMIM LEITE
DOMINGOS NUNES PEREIRA NETO
ANANIAS FILGUEIRA DE CARVALHO COSTA
ORIENTADOR: JOEL WESLLEY NEVES DE CARVALHO
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

O presente artigo explora o papel da logística integrada com foco na satisfação dos clientes em relação ao 
terminal rodoviário Diran Ramos do Amaral, como fonte potencial de vantagem competitiva. Quanto ao 
enfoque prático, o trabalho compreende, especificamente, o desenvolvimento de uma estratégia ótima de 
alocação da demanda aplicada a um sistema logístico integrado que proporcione uma maior satisfação 
aos clientes e usuários. Quanto ao enfoque teórico, serão enfatizadas as questões relacionadas à Logísti-
ca Integrada, ética empresarial, gestão de operações, gestão tecnológica, e gestão estratégica. De acordo 
com o que foi explorado, foi possível identificar e propor melhorias significativas para a aplicação prática 
no ambiente estudado, ficou constatado a falta de incentivos por parte das instituições governamentais e 
também dos próprios usuários e comerciantes que utilizam o terminal diariamente, em sugerir soluções 
para tentar resolver os problemas diagnosticados, já que interessa a todos o atendimento e a satisfação 
devido a toda uma demanda existente na cidade e que poderia ser transferida para o terminal, pois muitos 
utilizam este tipo de logística. As constantes transformações de um mundo cada vez mais globalizado 
exigem equipamentos mais modernos, melhores estruturas físicas e profissionais bem mais qualificados 
para lidar com inúmeras situações que poderão ocorrer em um ambiente de grande circulação, tanto 
com usuários externos como também, internos, deixando de lado tradições ou formas de pensamentos 
ultrapassados que não agregarão valores ao público de modo geral. Compreende-se que ambientes mais 
adequados para o trabalho, lazer e aprendizagem, motivam e estimulam as pessoas em seu desenvolvi-
mento psíquico, emocional e profissional, fazendo com que os resultados esperados sejam alcançados.
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O PAPEL DO COMUNICADOR NAS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS DE MOSSORÓ
LIKELY LAURIÊ FARIAS DE BRITO BARROS
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: COMUNICAÇÃO, IDEOLOGIA E PROCESSOS HISTÓRICOS

Em meio às mudanças organizacionais o profissional de comunicação social tem assumido uma função 
estratégica para o desenvolvimento dos negócios. Com sua visão holística este profissional enxerga no 
bom relacionamento com os públicos de interesse e na valorização da imagem da instituição um campo 
para o fortalecimento da organização no mercado. Contudo, o sucesso das ações está na rápida tomada 
de decisões, na busca por novas ferramentas de comunicação e no contínuo planejamento. Desta forma 
nos propomos a identificar as habilidades do comunicador nas empresas privadas, do setor de serviços 
atuantes em Mossoró/RN, realizando um levantamento das atribuições e competências deste profissio-
nal e comparando a sua rotina de atividades, a fim de conhecer a realidade local. Para isso esta pesquisa 
se valerá da metodologia qualitativa, exploratória e descritiva, por meio de grupo focal, na qual será pro-
movido um encontro com um grupo de profissionais que responsáveis pela comunicação de empresas 
prestadoras de serviço de médio a grande porte do município, que responderão a um roteiro orientado de 
questões, que vão caracterizar o perfil deste comunicador. De posse dos dados pesquisados esperamos 
levantar a reflexão sobre a importância do profissional de comunicação nas organizações, principalmen-
te aquelas de abrangência local, buscando a valorização da classe, que para desempenhar sua função 
com responsabilidade precisa ter bem definido suas atribuições na instituição, com o objetivo de promo-
ver o fluxo de informações de forma correta e eficiente.
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA RODOVIÁRIA DIRAN RAMOS DO AMARAL
LIGIA FABRICIA PEREIRA DE SOUZA
SONIA MARIA DA SILVEIRA BARRA
ITALA MILIANE DO NASCIMENTO E SOUZA
QUEZIA BRITO DE OLIVEIRA
RAISSA BEATRIZ SOUSA MACHADO
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO BEZERRA NETO
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O operacionamento do Terminal rodoviário Diran Ramos do Amaral, da cidade de Mossoró-RN está pas-
sando por alguns debates em relação a sua infraestrutura, principalmente referente às necessidades de 
renovações e manutenção dos objetos existentes no local e maquinário que são utilizados para a presta-
ção de seus serviços. O estudo foi realizado através de pesquisas de caráter exploratório e bibliográfico, 
estratégia inerente a um projeto interdisciplinar, cujo propósito é permitir fazer uma relação entre os 
conhecimentos estudados em diferentes disciplinas, focando a atenção nas reformas da estrutura, e nos 
benefícios que as inovações tecnológicas trariam para o Terminal Rodoviário, em forma de organização 
no local e satisfação dos usuários. O estudo identificou que os principais pontos para o melhoramento 
da Rodoviária seriam adequar os serviços com inovações tecnológicas voltadas para a distribuição de 
informação, satisfação e comodidade dos usuários, e consequentemente, oferecer melhor prestação dos 
produtos e serviços. Entre as inovações tecnológicas destacam-se a implantação de painéis eletrônicos, 
onde terão informações de embarques e desembarques e que passarão notícias de todo o mundo a 
tempo real. Esses painéis têm como objetivo tirar a sobrecarga de informações dos funcionários. Outra 
inovação implementada é a criação de salas para se ministrar cursos profissionalizantes, oferecendo 
50% de desconto para funcionários públicos. Assim, pode-se constatar que com reformas na estrutura 
e com a implementação de tecnologias se proporcionaria melhor bem-estar aos funcionários, nas ativi-
dades laborais, e consequentemente, melhores qualidade, no atendimento dos usuários e satisfação dos 
mesmos, de modo a contribuir para o comprimento da missão organizacional, que visa desempenhar 
processos operacionais através de uma logística organizada, exercendo uma responsabilidade social 
voltada para sociedade e a preservação ambiental.
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A COMUNICAÇÃO VIRTUAL E SEUS BENEFICIOS NO ATENDIMENTO 
AOS USUARIOS DA RODOVIARIA DIRAN RAMOS DO AMARAL
MARIA SUZY TAVARES
REGIVANIA MOURA
JORGE MIGUEL BALDINO DE MIRANDA
VIVIANE DAIANE LOPES PEREIRA
NARYONE MARIA VIEIRA COSTA
ORIENTADOR: RAIMUNDO NONATO BEZERRA NETO
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Atualmente a internet tornou-se um recurso fundamental em todos os segmentos empresariais e de 
vital importância para as organizações como forma de comunicação e de estratégia. Especificamente, 
viabiliza ações nos canais de comunicação e marketing, além de estabelecer melhor posicionamento da 
empresa no mercado. Hoje em dia, uma das ferramentas da Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC) mais utilizadas pelas empresas são os portais, devido seu alto potencial de transformar a forma 
como as negociações e os seus processos de negócio funcionam. Diante desse cenário, vem sendo 
desenvolvido um projeto de extensão com o objetivo de realizar ações interdisciplinares que proporcio-
nem um maior conforto e qualidade no atendimento aos clientes da Rodoviária Diran Ramos do Amaral, 
em relação à compra de passagens, informações e serviços personalizados da própria Rodoviária, bem 
como aperfeiçoar processos e transações, reforçando as relações com os clientes e parceiros. Assim, 
é objetivo desse trabalho divulgar a experiência de extensão realizada por um grupo de alunos e pro-
fessores do curso de Administração – UnP – Mossoró. O desenvolvimento do projeto ocorreu a partir 
de pesquisa bibliográfica em livros, revistas, teses e artigos, além de pesquisa etnográfica, e através 
da observação realizada no terminal. A experiência realizada possibilitou chegar a algumas considera-
ções. Há a necessidade da elaboração de um Portal Rodoviário para disponibilizar serviços como o de 
localização via GPS, vendas de passagens online através do e-commerce e e-tickets. O portal será um 
canal de comunicação de utilidade pública tais como: informações sobre previsão do tempo, horários de 
embarque e desembarque e ainda um meio de comunicação direto com os colaboradores do Terminal 
Rodoviário para sanar dúvidas. O portal será usado pelos dirigentes do Terminal como uma ferramenta 
de prospecção de novos clientes bem como de retenção dos usuários já beneficiados pelos serviços da 
Rodoviária de Mossoró. Este projeto poderá ser ampliado com apoio do governo, visto que se trata de um 
benefício a um órgão público. A experiência, portanto, além de contribuir para melhoria da prestação de 
serviço da Rodoviária de Mossoró na qualidade da gestão, torna-se também um espaço de pesquisa e 
extensão para os alunos do curso de Administração e áreas afins, podendo implementar conhecimentos 
teóricos adquiridos na formação acadêmica.
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ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
JOAQUIM DE SIQUEIRA FURTADO NETO
KALLIANNA KARINA MEDEIROS DE AZEVEDO
ORIENTADOR: FRANCISCO FELIPE DA SILVA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Com a constante evolução tecnológica, a administração tributária na busca pela integração e moderniza-
ção do fisco, previstas no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, encontrou uma forma de ade-
quar-se aos processos de globalização e de digitalização do comércio e das transações dos contribuintes 
com a implantação do Projeto Nota Fiscal Eletrônica. Diante desta nova realidade, este trabalho objetiva 
apresentar os aspectos gerais da Nota Fiscal Eletrônica que consiste na alteração da sistemática atual de 
emissão de nota fiscal em papel por nota fiscal de existência apenas eletrônica, bem como realizar uma 
análise dos principais benefícios para as administrações tributárias, os contribuintes e a sociedade. Para 
tanto, foi necessário um estudo bibliográfico, com base em livros, manuais e legislações pertinentes, que 
permitisse uma análise mais reflexiva do assunto, através do qual obteve como resultados que a nova 
temática propicia a administração tributária uma maior racionalização e uniformização das informações, 
ao mesmo tempo torna mais célere a identificação de ilícitos tributários. Certamente esse novo projeto 
ajuda os contribuintes a se adaptarem a evolução da tecnologia, reduzindo os custos, entraves burocráti-
cos e obrigações acessórias. Para a sociedade, é notório o impacto positivo para o meio ambiente com a 
redução do consumo de papel, surgimento de novas oportunidades de negócios e empregos com o uso 
de novas tecnologias. Em linhas gerais, conclui-se que o benefício de maior relevância relaciona-se com 
a redução da sonegação fiscal e aumento da arrecadação tributária.
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PROCESSOS DE INTERFERÊNCIA NO ECOSSISTEMA MANGUEZAL 
E SUAS IMPLICAÇÕES NA DINÂMICA NATURAL
MARTHA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA
MARAI APARECIDA NOGEIRA MARQUES
DANIEL SEGUNDO XAVIER DA FONSECA
EDNA GUILHERME DOS SANTOS
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
ORIENTADOR: ALAN MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: BIODIVERSIDADE

Os ecossistemas são formados por biomas que possuem diferentes características, cada um carrega 
consigo um pouco de suas regiões ou países de origem. O ecossistema de manguezal faz parte das 
riquezas naturais entre os espaços terrestres e marinhos, é um cenário dinâmico, onde as espécies que 
nele habitam se adaptam às suas condições específicas de ambiente com alta salinidade e pouco oxigê-
nio. O objetivo do trabalho em questão é explanar sobre a especificidade do Ecossistema Manguezal, sua 
dinâmica, sua diversidade biológica e suas fragilidades. Quanto aos métodos, à abordagem da pesquisa 
classifica-se como qualitativa e a coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e 
documental. A área de mangue é conhecida por entremarés, é situado entre o ponto mais alto da maré 
alta e o ponto mais baixo da maré baixa. Há nesse ambiente uma enorme deposição de detritos e sedi-
mentos, que em contato com a argila, água salgada e doce resulta num solo lodoso, salgado, úmido, com 
pouco oxigênio. Há uma grande quantidade de microorganismos que decompõem os restos orgânicos 
existentes liberando nutrientes que são aproveitados por diversas espécies marinhas, o que o torna um 
dos ecossistemas mais produtivos, abrigando várias espécies de peixes, crustáceos e aves marinhas. A 
vegetação existente é típica de áreas alagadas, e resistentes à salinidade. A vegetação dos mangues serve 
para sustentar as terras, dando estabilidade à costa. Suas raízes funcionam como filtros na retenção dos 
sedimentos, essas raízes encontram-se divididas em: Mangue Vermelho, Mangue Branco ou Verdadeiro, 
Síriba, ou Siriúba e Mangue-Preto. Muitas atividades podem ser desenvolvidas sustentavelmente, sem 
causar prejuízos, como: pesca esportiva e de subsistência, cultivo de ostras e plantas ornamentais, 
atividades turísticas, educacionais e pesquisas científicas. Os mangues agem como filtros de efluentes, 
retém metais contaminantes presentes nos esgotos depositados indevidamente. Vistas a importância 
dos manguezais tanto para a vida humana, quanto para a vida no meio marinho e terrestre, vale ressaltar 
que este ecossistema sofre com impactos causados por fenômenos naturais, e pelas ações antrópicas. 
Estes primeiros têm uma maior facilidade de se restabelecerem, Já os segundos têm proporções mais 
graves e duradouras, pois em muitos casos os mangues são destruídos para construção de certos em-
preendimentos, sem contar nos despejos de esgoto e de lixo, queimadas, pesca predatória e atividades 
de aquicultura. Para manter essa vitalidade nos mangues é necessário que haja uma colaboração huma-
na, tentando analisar o nível de produtividade desse ecossistema e retirando do mesmo apenas o que se 
pode retirar, pois no que se refere à estrutura do ambiente e sua relação entre as espécies, é visível que 
há uma enorme cooperação, o que é típico da natureza.
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RETENÇÃO DE ISS EM EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL: 
UM ESTUDO SOBRE O IMPACTO DA TRIBUTAÇÃO INDEVIDA
MARIA CRISTINA FREIRE DOS SANTOS
JOÃO MATHEUS FRANÇA BEZERRA
SYNNARA SYMONE COSTA DOS SANTOS
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O Impostos Sobre Serviços – ISS, constitucionalmente é de competência dos municípios, cabendo a 
estes sua arrecadação e fiscalização. Não causa estranheza afirmar que este tributo, em alguns casos, 
configura-se como principal receita tributária dos entes municipais. Sabe-se ainda o SIMPLES Nacional, 
sistema simplificado de apurações dos impostos e contribuições para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, unificou a arrecadação dos tributos a união, que reparte aos estados e municípios 
conforme a competência destes. A Lei Complementar 123 prevê casos onde o imposto sobre a prestação 
de serviços deve ser recolhido na fonte, principalmente quando a prestação se dá em outro município 
diferente do domicílio fiscal do prestador. Por falta de informação alguns contribuintes retém indevida-
mente o ISS das empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, quando da prestação de serviços, o que se 
configura uma bi-tributação, uma vez que as empresas que tiverem o imposto retido na fonte, não tem 
como compensar esta retenção. Neste perspectiva, considerando os aspectos aqui abordados, levanta-
-se o seguinte questionamento: Qual o impacto tributário da retenção indevida do ISS na prestação 
de serviço por empresas optantes pelo SIMPLES Nacional? Assim, esta pesquisa tem como objetivo 
demonstrar o impacto da retenção indevida do ISS na prestação de serviço por empresas optantes pelo 
SIMPLES Nacional. Para tanto realizou-se um estudo de caso em uma microempresa localizada na cida-
de de Mossoró-RN, com base documental e análise qualitativa de dados. Constatou-se que a empresa 
pesquisa teve um ônus tributário indevido de R$ 216,43, um vez que a retenção é realizada a alíquota 
de 5% (cinco por cento) e a alíquota efetiva da empresa é de 2,7% (dois virgula sete), o que causou um 
impacto tributário de 7,7% (sete virgula sete por cento) sobre suas receitas. Assim, considerando que 
a empresa não tem como se compensar do imposto retido, pode-se inferir que a mesma sofreu uma 
bitributação, o que onerou desnecessa e indevidamente suas atividades.
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A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES
FERNANDO CÉSAR PIMENTA DIÓGENES
WILSON PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR
ORIENTADOR: JACQUELINE DANTAS GURGEL
CURSO: CST EM PROCESSOS GERENCIAIS
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LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Fidelizar é o ato de tornar clientes em pessoas fiéis aos seus produtos ou serviços. A fidelização é um 
relacionamento que ocorre a longo prazo. Para que aconteça a fidelização, é preciso conhecer o cliente 
identificando suas características, necessidades e desejos utilizando essas informações para estreitar 
seu relacionamento com os clientes, estabelecendo um elo de confiança, criando facilidades para os 
clientes e barreiras para a concorrência, pois esta teria que iniciar um relacionamento do zero. Com 
o objetivo de observar como acontece o processo de fidelização nas organizações, ultilizamos como 
instrumento metodológico para coletar dados, um questionário de perguntas com base no prefil dos 
clientes e suas principais caracteristicas. Foram ouvidas 150 pessoas no centro da cidade de Mossoró 
no dia 15 de Março de 2011. Aconteceu logo em seguida uma pesquisa bibliográfica onde consultamos 
os teóricos PETER (2009) e MARCANTE (2008). Satisfação de clientes segundo o autor MARCANTE 
(2008) chegamos a conclusão que é fundamental a necessidade de classificar os clientes pelo nível de 
fidelidade, para que possa identificar todos os níveis do processo de fidelização e saber identificar os 
clientes. O autor PETER (2009) descreveu que, fidelizar clientes significar criar um valor superior a sua 
satisfação pelo uso de um produto ou serviço, clientes fidelizados trazem para sua empresa ou sua marca 
alguns sentimentos positivos, tais como; credibilidade, segurança, conforto, tranqüilidade e o melhor 
chegam até a considerar sua seu produto ou serviço parte de suas vidas. Sendo feito de forma bem 
detalhada, abordando de forma minuciosa como aumentar o numero de clientes fidelizados e constatar 
o nível de satisfação dos clientes, obtivemos como resultados positivos a compreensão de que fidelizar 
e a melhor forma de uma organização estabelecer-se no mercado, como vivenciamos hoje um ambiente 
cada vez mais competitivo, isso pode e deve ser um diferencial para as organizações tendo em vista que, 
a empresa terá redução de custo, sendo assim a fidelização se dará de forma satisfatória.
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TREINAMENTO EXIGIDO PELA NR – 10: PESQUISA DA QUALIDADE DOS 
TREINAMENTOS MINISTRADOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MOSSORÓ
ALEXANDRO MORAIS
CHARLENE KELVIA SILVA SANTIAGO
JEFFERSON ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA
JOSE MATEUS DA SILVA COSTA
WESCLAY RICARDO SILVA MEDEIROS
ORIENTADOR: CASSANDRA NAIFF DO AMARAL
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ
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A eletricidade é um agente de risco causador de muitos acidentes, não só com danos pessoais a traba-
lhadores, usuários e outras pessoas, mas também com prejuízos materiais. Para se evitar e/ou minimizar 
os riscos é que a Norma Regulamentadora NR -10 foi estabelecida, e nela encontramos inúmeras medi-
das de controle, dentre elas destaca-se a exigência de treinamento do curso básico e/ou complementar 
contido do anexo III da NR-10. Os trabalhos em eletricidade precisam ser executados com a utilização de 
procedimentos específicos de segurança, aliados a um intenso programa de treinamento em conformi-
dade com uma política de segurança do trabalho nas empresas, e estes devem estar dentro dos critérios 
estipulados pela norma regulamentadora Nº 10. Para tanto a NR–10 exige para intervir em instalações 
elétricas é necessário que o profissional seja habilitado, qualificado, capacitado e com autorização. Tem-
-se como objetivo principal verificar se as instituições ministrantes dos cursos exigidos pela NR-10 estão 
atendendo os requisitos desta Norma e também investigar se a carga horária mínima é de 40h, quais as 
qualificações dos profissionais que estão ministrando o treinamento. É obrigação das empresas que tem 
serviços com eletricidade o cumprimento dessa norma, e o não cumprimento acarretará ao empregador 
a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Com base no resultado de pesquisas com 
algumas instituições que ministram esse curso e com eletricistas, identificou-se que ainda se faz neces-
sário um investimento nesta área de treinamento, dando mais dinamismo e divulgando a necessidade 
deste curso. Tanto os profissionais da área quanto as instituições de ensino, reconhecidos pelo MEC, 
da cidade de Mossoró precisam conscientizar-se para as necessidades do mercado e da segurança no 
trabalho.
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TRABALHANDO COM NORMAS TECNICAS – NR 11
RICARDO CESAR ALVES
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VIVIANE FERNANDES DELIRA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

a nr- 11 tem como foco auxiliar, minimizar ou eliminar possíveis acidentes que venham acontecer ao não 
cumprimento da mesma, esta detalha todo procedimento a ser utilizado tendo assim atenção para equi-
pamentos utilizados para movimentação de materiais, tais como, elevadores de carga, guindastes, monta 
de carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras e etc. estes são calculados e produzidos de maneira que 
ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança, bem como a conservação de perfeitas 
condições de trabalho, a partir da ação constante de inspeção. nos equipamentos de força motriz própria 
o operador devera receber treinamento, tais equipamentos deveram ser operados apenas no horário de 
trabalho com devidas identificações (cartão de identificação) o mesmo deverá conter sua foto em lugar 
legível, e terá validade de um ano. todo o transporte deverá ser anualmente inspecionado e as peças ou 
equipamentos percebidos defeito deverá ser imediatamente substituído. a partir das apresentações e 
discussões realizadas em sala de aula sobre as normas regulamentadoras, idealizou-se a possibilidade 
de levar a informação contida nas nr’s ao público em geral com a finalidade de ampliar o conhecimento 
das pessoas sobre normas que organizam o trabalho e minimizam os riscos. o trabalho foi desenvolvido 
a partir da produção do protótipo de uma fábrica onde, além da nr 11, foram também implantadas as 
demais normas regulamentadoras por meio de representação teatral, focando a ação do profissional 
tecnólogo na gestão da segurança no ambiente de trabalho, tornando a apresentação mais leve e de fácil 
entendimento do público. este trabalho proporcionou ao público obter um maior contato com parte da 
legislação orgânica da segurança no trabalho, divulgando os cuidados necessários para a prevenção de 
acidentes e consciência inclusive para auxiliarem aos trabalhadores no uso diário suas ferramentas de 
trabalho. por fim, acreditou-se nesta iniciativa da disciplina de organização do trabalho e ambiente do 
trabalho para que haja uma maior prioridade no conhecimento e cumprimento das nr’s por todos que 
fazem parte e constroem o ambiente de trabalho mais saudável. o objetivo principal deste trabalho para 
o congresso científico é possibilitarmos para todas as pessoas que se fizerem presentes, tendo ou não 
conhecimento das nr’s, e até colocá-las em prática no dia a dia. mostrar a necessidade de conhecer cada 
procedimento e o quanto é primordial que se verifique cada detalhe antes de se colocar um funcionário a 
mercê de ferramentas que podem causar danos irredutíveis. e principalmente, ações que por ora parecem 
ser realizadas corretamente e quando exposta a nr-11 fica claro o quanto a sua segurança e saúde no 
trabalho estar fragilizada e não dando condições reais de conforto, segurança e qualidade de vida.

Palavras-chaves: Segurança. Trabalho. Regulamentação.



92 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 93
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

TRABALHANDO COM NORMAS REGULAMENTADORAS - NR24
WALKNEY PEREIRA DA SILVA
FRANCISCA EDNALVA DE BRITO
JOÃO ANTONIO DA SILVA NETO
LEONARDO WILTON MORAIS NOGUEIRA
ISMAEL SAMUEL MOREIRA DANTAS
ORIENTADOR: CLEBERTON HENRIQUE ANDRADE DE CASTRO
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O trabalho teve como finalidade apresentar a NR-24 - condições e instalações sanitárias no ambiente de 
trabalho, através de aulas da disciplina de organização do trabalho. a partir da apresentação dos grupos 
sobre normas regulamentadoras, surgiu a idéia de produzir um protótipo de fabrica, para ser exposta, 
abrangendo as principais NR’s dentre as quais destacamos a 24 que esclarece de tal maneira, que possa 
trazer conforto e bem estar aos colaboradores. tudo isso dentro do ambiente de trabalho abrangendo 
diversos setores como: banheiro, vestuários, dormitórios, cozinhas, lavatórios. metodologicamente, a 
NR-24 foi desenvolvida em um refeitório, pois nas empresas de grande porte seria bastante essencial, 
devido à demanda de serviços principalmente quando exige produção em larga escala, onde a mesma 
não pode parar, devido às metas a serem cumpridas todos os dias, e para que os funcionários possam se 
alimentar bem com uma alimentação, descente e saudável, muitas ofertam café da manha, outras apenas 
almoço, tudo visando diminuir os gastos com transportes, ticket alimentação e acima de tudo evitando 
acidentes, danos, perdas e atrasos. a proposta foi de sensibilizar a todos os participantes sejam eles: 
alunos, empresários, comunidades etc. sobre a importância de aplicação desta norma nas empresas, se-
jam elas: de pequeno, médio ou de grande porte, soluções simples que possam trazer conforto, saúde e 
bem estar a todos, inclusive os empregadores. relevando as condições sanitárias e sua importância para 
a saúde física e mental, sempre impondo qualidade, eficiência, eficácia e segurança aos funcionários. 
foram expostos vídeos informativos contendo de forma resumida e auto-explicativa mostrando todas as 
medidas cabíveis e sua aplicação por meio de um profissional tecnólogo, através de pequenas encena-
ções. a conscientização do trabalhador, família e gestores tornou-se de vital importância para a produção 
de melhorias na qualidade de vida para o trabalhador e seu ambiente de trabalho tudo isso visando 
qualidade na gestão dentro da instituição, segurança e acima de tudo saúde a todos os colaboradores, 
em prol do crescimento da empresa, garantindo sempre boas condições de trabalho.

Palavras-chaves: Organização. Saúde. Qualidade de Vida.

TRABALHANDO COM NORMAS REGULAMENTADORAS - NR18
ANTONIO HERISBERT DUARTE DE SOUSA
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CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A Norma Regulamentadora nº 18, com o título de Obras de Construção, Demolição e Reparos, define 
as regras de prevenção de acidentes de trabalho para a indústria da construção. A NR 18 apresenta os 
seguintes itens: Objetivo e Campo de Aplicação, Comunicação Prévia, Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, Áreas de Vivência, Demolição, Escavações, 
Fundações e Desmonte de Rochas, Carpintaria, Armações de Aço, Estruturas de Concreto, Estruturas 
Metálicas, Operações de Soldagem e Corte a Quente, Escadas, Rampas e Passarelas, Medidas de Pro-
teção contra Quedas de Altura, Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas, Andaimes, Cabos 
de Aço, Alvenaria, Revestimentos e Acabamentos, Serviços de Telhados, Serviços em Flutuantes, Locais 
Confinados, Instalações Elétricas, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas, Equipamentos de 
Proteção Individual, Armazenagem e Estocagem de Materiais, Transporte de Trabalhadores em Veícu-
los Automotores, Proteção Contra Incêndio, Sinalização de Segurança, Treinamento, Ordem e Limpeza, 
Tapumes e Galerias, Acidente Fatal, Dados Estatísticos, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA nas empresas da Indústria da Construção, Comitês Permanentes Sobre Condições e Meio Am-
biente do Trabalho na Indústria da Construção, Recomendações Técnicas de Procedimentos – RTP, Dis-
posições Gerais, Disposições Finais e Disposições Transitórias. O trabalho com esta NR deu-se início 
na disciplina de organização do trabalho e ambiente do trabalho e em meio às discussões percebeu-se 
a necessidade de ampliar a divulgação desta e de outras normas para a comunidade em geral, tendo em 
vista que os riscos referenciados pela NR 18 encontram-se em nosso cotidiano. Metodologicamente 
decidiu-se trabalhar com um protótipo de uma fábrica, reunindo as demais normas regulamentadoras, 
permitindo vivenciar situações que podem gerar riscos e a atuação do tecnólogo em segurança no traba-
lho para a correção a partir da legislação vigente. Por fim acredita-se que este trabalho tem um impacto 
direto na melhora da qualidade de vida no ambiente de trabalho bem como na segurança dos demais 
sujeitos que estão vinculados de forma indireta às melhorias trazidas por estas normas de segurança.

Palavras-chaves: Riscos. Reforma. Normas.
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TRABALHANDO COM NORMAS REGULAMENTADORAS - NR 26
FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA
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MAYLSON SOARES DA SILVEIRA
ANTONIA ROMINA AQUINO BATISTA
LUIZA KIARA MOURA ALBANO
ORIENTADOR: CLEBERTON HENRIQUE ANDRADE DE CASTRO
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A Gestão da Organização do Trabalho vinculada à Segurança no Trabalho tem sido uma temática am-
plamente discutida devido à constante reflexão e desenvolvimento de tecnologias para proporcionar 
melhorias no estabelecimento de rotinas e procedimentos de produção. Neste sentido, as Normas Re-
gulamtares (NR’s) tem sido instrumentos na manutenção e proposição de condições de trabalho nos di-
versos ambientes sendo estes: a) físicos, b)químicos e c) biológicos. Dentre as Normas Regulamentares, 
demos destaque especial à NR 26 que visa a Sinalização de Segurança. Esta norma tem como objetivo 
prevenir acidentes a partir da fixação de cores no ambiente de trabalho, indicando os equipamentos de 
segurança, canalizações, delimitação de áreas e identificação de riscos como forma de advertir aos tra-
balhadores. A utilização das cores deve ser realizada de forma a não causar confusão aos trabalhadores, 
devendo ser acompanhadas por sinais e palavras que possam ser reconhecidas também por pessoas 
que visitam o local de trabalho. As cores convencionalmente utilizadas são o vermelho para aparelhos de 
proteção e combate a incêndio, amarelo para o cuidado com tubulações de gases liquefeitos, o branco 
para indicação de zonas de segurança, o preto para canalizações inflamáveis, o azul para o cuidado com 
tubulações de ar comprimido, o verde indicando segurança ou equipamentos de proteção individual, o 
laranja indicando alerta à tubulações de ácidos e partes de máquinas removíveis, o púrpura para sinalizar 
radioatividade, lilá para tubulações com álcalis, cinza claro para vácuo e escuro para eletrodutos, alumí-
nio para tubulações com gases liquefeitos e o marrom para fluidos ainda não identificados pelas demais 
cores. Desta forma, objetivou-se com este trabalho levar de forma lúdica e interativa por meio da cons-
trução de um protótipo de indústria, informações à comunidade em geral sobre a utilização das cores 
nos ambientes de trabalho e ao mesmo tempo aberto à visitação do público como escolas, shoppings, 
edifícios, teatros cinema, dentre outros, tendo em vista a ocorrência de acidentes pela não identificação 
das mesmas no cotidiano. Conclui-se portanto que levar a comunidade em geral ao conhecimento das 
normas regulamentadoras à comunidade é uma forma de gerar melhorias na qualidade de vida dos sujei-
tos que podem, a partir destes conhecimentos sobre riscos de acidentes e de como preveni-los, mudar 
concepções e comportamentos sociais que os minizem.

Palavras-chaves: Segurança. Normas. Sinalização.
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A norma regulamentadora N°21 discorre sobre as medidas relacionadas à prevenção de acidentes e 
higiene nos trabalhos realizados a céu aberto, aos quais alguns aspectos devem ser levados em consi-
deração, como por exemplo: a existência de abrigos mesmo simples para proteger os trabalhadores do 
sol, chuva, ventos, calor, insolaçã0 excessiva; alojamento com adequadas condições sanitárias para os 
trabalhadores que residirem no local de trabalho; caso o empregador ofereça moradia não é permitida 
a moradia coletiva da família, a dimensão da morada deve ser de acordo com o numero de moradores 
e possuir ventilação e luz suficiente, fechaduras, janelas e portas, ser coberta com material não - com-
bustível, impermeável e imputrescível ; a moradia deve ser afastada, no mínimo 50m, dos depósitos de 
estercos, dos currais, pocilgas ou qualquer viveiro de criação. Geralmente é observado que tais dispo-
sições não são cumpridas pelos empregadores ou até mesmo não são conhecidas pelos trabalhadores, 
principalmente aqueles que exercem trabalhos a céu aberto. A partir desta realidade detectada a partir de 
visitas realizadas no decorrer do curso, pensou-se em transmitir estas informações ao público em geral. 
Este trabalho tem o objetivo de levar as informações da NR 21 com o intuito alertar a população quanto 
a riscos existentes nessa atividade laboral, aos quais muitas pessoas estão expostas, e até mesmo para 
que os gestores de segurança e saúde no trabalho possam elaborar e implantar medidas adequadas. 
O trabalho foi desenvolvido por meio de atividades teatrais e em conjunto com demais grupos que de-
senvolveram outras normas que abrangiam temas como fornos, condições e meio ambiente, condições 
sanitárias e conforto nos locais de trabalho e equipamentos de proteção individual. Enfim, este trabalho 
pôde proporcionar um profundo conhecimento sobre as normas regulamentadoras que auxiliam na or-
ganização do trabalho bem como a aplicação da mesma no cotidiano das pessoas, produzindo maior 
criticidade no quanto aos fatores de riscos e como podem ser minimizados.

Palavras-chaves: Alojamento. Segurança. Saneamento.
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OS BENEFÍCIOS DA AGROECOLOGIA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
ZILDENICE MATIAS GUEDES
MARIA CLARA TORQUATO SALLES
EMANOELLA DELFINO FIGUEIRÊDO REINALDO
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O modelo de agricultura convencional tem demonstrado índices de insustentabilidade, sobretudo do 
ponto de vista socioambiental. Tal modelo prima pela maximização do lucro e da produção, além de 
provocar sérias consequências para o meio ambiente. Nesse cenário a agroecologia surge como possi-
bilidade de sustentabilidade para o meio rural, por dispor de base tecno-científica de estratégias para o 
desenvolvimento rural sustentável. Através das práticas agroecológicas objetiva-se a permanência das 
famílias no campo a partir do manejo sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a 
valorização dos saberes locais, a independência dos pequenos agricultores que comercializam seus pro-
dutos sem a presença do atravessador. Este trabalho objetivou discorrer sobre a viabilidade das práticas 
agroecológicas para os agricultores familiares, e como a agroecologia favorece ao empoderamento dos 
diversos atores inseridos em tal contexto. A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico 
e documental, e pesquisa empírica por meio de visitas e observações in loco em um Assentamento que 
vivencia as práticas agroecológicas. Através da presente pesquisa pode-se perceber que os agricultores 
familiares entendem que a agricultura agroecológica vai além da substituição de insumos. Pois a prática 
agroecológica orienta para o cuidado com o meio ambiente, utilizando os recursos da própria região e 
incentivando a participação política, visto que a agroecologia está voltada para a sustentabilidade social. 
Os produtos provenientes dos cultivos da produção agroecológica alimentam as próprias famílias e são 
comercializados no espaço urbano. Contribuindo dessa forma para que tanto os consumidores, consu-
midoras e as famílias agricultoras usufruam de uma alimentação saudável. Diante da possibilidade de 
irem para o espaço urbano, buscar o que muitas vezes é proposto como qualidade de vida, as famílias 
rurais têm cada vez mais estendido suas raízes e contribuído para o desenvolvimento das sociedades. 
As famílias que optam pelas práticas agroecológicas acreditam nas perspectivas de futuro que estão 
diretamente ligadas ao meio em que vivem e aos ecossistemas em que produzem. Constatou-se que 
as famílias agricultoras que praticam a agroecologia têm procurado combater a forma de crescimento 
pelos moldes da agricultura convencional que não considera as especificidades do território. Insistem 
em produzir e reproduzir em uma perspectiva de enraizamento e empoderamento de suas identidades 
locais, buscando preservar seus valores. Nesse contexto, a agroecologia encontra o que pode-se dizer 
terreno fértil para difundir-se e conduzir as famílias agricultoras para a independência e a correta gestão 
dos agroecossistemas.
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PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA DE SUSTENTABILIDADE 
SÓCIO-AMBIENTAL PARA O ESPAÇO RURAL
ZILDENICE MATIAS GUEDES
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O modelo de desenvolvimento que durante muito tempo, predominou na sociedade tem demonstrado 
que é insuficiente para atender as necessidades da sociedade, sobretudo, em uma perspectiva de sus-
tentabilidade que está relacionada à viabilidade econômica, social e ambiental. Trata-se de um modelo 
fechado, cartesiano, que busca resolver os problemas da sociedade fragmentando as suas partes sem, 
contudo, entender a relação com o todo. Os reflexos desse modelo se refletiram nos moldes de agricul-
tura do país. Trata-se de um modelo que estabeleceu-se como convencional e demonstrou ao longo do 
tempo sua inviabilidade, tanto para o homem como para a própria natureza. Tal modelo baseia-se na 
utilização de insumos químicos, maximização do lucro e provoca o êxodo rural, pois os fatores de ex-
pulsão no espaço rural nesse cenário são maiores que os de permanência. No entanto, tem despontado 
novas experiências no meio rural que demonstram que é possível uma sadia relação entre homem e 
natureza, sobretudo quando trata-se da compreensão holística do espaço rural. Nesse sentido, a agroe-
cologia tem favorecido a inserção de novas práticas que tem constituído base para as transições no meio 
rural. Este trabalho objetivou discorrer sobre os novos rumos que a agricultura familiar tem seguido, 
bem como a atuação efetiva dos atores inseridos nesse contexto. A pesquisa foi realizada através de 
levantamento bibliográfico e documental, tratando-se de um referencial teórico sobre a temática em 
questão. Através da pesquisa pode-se perceber que as discussões e críticas a respeito do modelo de 
agricultura convencional tem estabelecido pontes e fomentado a utilização, bem como otimização de 
práticas dos agricultores familiares, assim como a atuação de diversas Organizações que favorecem as 
iniciativas sociais. Identificou-se ainda que as Instituições de Pesquisa inserem-se nessas discussões e 
favorecem ao desenvolvimento das práticas agroecológicas, bem como de tecnologias sociais que aper-
feiçoam as práticas dos agricultores (a) familiares. Desta feita, a agroecologia favorece a permanência 
das famílias no espaço rural, de modo que essa permanência esteja associada a viabilidade econômica 
e socioambiental. Trata-se nesse sentido, de reafirmação dos agricultores (as) em seu próprio território, 
assim como valorização dos seus saberes, conhecimentos e culturas locais. Constitui-se em uma nova 
forma de ver o espaço rural considerando que a vivência das práticas agroecológicas podem conduzir as 
famílias rurais ao desenvolvimento sustentável.

Palavras-chaves: Agroecologia. Espaço rural. Sustentabilidade ambiental.



98 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 99
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS NO TERCEIRO SETOR: ATIVIDADES 
MUSICAIS NO GRUPO MULHERES EM AÇÃO
JOSE MAGNALDO DE MOURA ARAUJO
EVANDRO HALLYSON DANTAS PEREIRA
ORIENTADOR: ALEXANDRE MILNE-JONER NÁDER FILHO
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO E CIDADANIA

As diversas práticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem de música no terceiro setor, 
especificamente em ONGs, vêm sendo fortemente debatidas na área de educação musical. As ativida-
des musicais, nesses espaços, muitas vezes além de corresponder a objetivos musicais devem ainda 
contribuir para metas estabelecidas pela entidade, neste caso propiciar atividades de inserção social, 
principalmente no mercado de trabalho, bem como desenvolver um olhar crítico a respeito da situação 
em que vivem. A utilização da música no trabalho de inserção social ou no desenvolvimento integral do 
ser humano tem se apresentado como uma importante e eficiente ferramenta de trabalho em espaços do 
terceiro setor. Por esta ótica, o artigo aqui apresentado consiste em um relato de experiência da oficina 
de Música realizada no PDA Margarida Alves, no Bairro Dom Jaime Câmara em Mossoró. O programa 
nasceu da parceria entre a Visão Mundial com a entidade executora: Grupo Mulheres em Ação, e tem 
como um de seus objetivos: oferecer atividades de Arte Educação para crianças e adolescentes, residen-
tes nas 26 comunidades atendidas pelo programa. A oficina de música e uma das atividades oferecidas 
e tem como finalidade ser uma ferramenta de desenvolvimento social. Tendo em vista a necessidade de 
atender as necessidades do contexto onde a ONG atua, ao mesmo tempo em que trabalhamos as ativi-
dades musicais, desenvolvemos discussões com base em temas transversais que auxiliam na formação 
social dos participantes. Sendo o responsável pela parte musical dessa ONG, comento neste trabalho 
especificamente a prática em conjunto de flauta-doce, percussão e violão. Realizando este trabalho a 
mais de um ano, foi possível perceber que o trabalho musical contextualizado a vivência dos alunos pode 
auxiliar tanto na sua formação crítica, enriquecendo seus parâmetros de análise, quanto na sua inserção 
social através de práticas musicais coletivas e apresentações.

Palavras-chaves: Terceiro Setor. Educação Musical. Formação Social.

REUSO DO ÓLEO VEGETAL: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA 
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LINHA DE PESQUISA: TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

Toda atividade econômica gera impactos ambientais, e estes por ventura geram resíduos de todos os 
tipos dependendo da atividade desenvolvida. Muitas maneiras alternativas têm sido desenvolvidas para 
dar um destino adequado aos resíduos. O óleo vegetal, mas conhecido como óleo de cozinha, é utilizado 
de diversas maneiras, principalmente nas frituras de alimentos como massas, carnes, legumes, entre 
outros. Seja no ambiente domestico ou comercial como restaurantes, bares, hotéis, shoppings e escolas, 
entre outros. Após o uso e às vezes reuso se torna um resíduo que por falta de destino adequado vai 
parar nos rios, lagos, lagoas, mares e ate mesmo no lençol freático por meio das tubulações de esgotos 
ou jogado no solo, causando sérios danos ambientais aos mananciais hídricos. Quando jogado na água 
o óleo permanece na superfície da água por ser mais leve que a água, formando uma camada que reduz 
a entrada de luz que é fundamental para a sobrevivência dos seres que ali habitam, além de exalar mau 
cheiro no ambiente aquático e em seu entorno. Pesquisas mostram que uma gota de óleo é capaz de 
contaminar até mil litros d’água, portanto, estudos que o óleo de cozinha pode ser reaproveitado para 
a produção de sabão ecológico, além de ser uma alternativa que pode gerar renda a famílias carentes e 
reduzir a poluição dos mananciais hídricos. Na cidade de Mossoró existe ainda família que retira seu sus-
tento de forma desumana no lixão da cidade que recebe o nome de Cajazeiras, este que deveria tem sido 
desativado com a construção do Aterro Sanitário e ainda continua sendo utilizado pela Prefeitura Muni-
cipal de Mossoró. O presente trabalho tem por objetivo mostrar uma alternativa para reaproveitamento 
do óleo de cozinha após sua utilização para fabricação do sabão ecológico e, assim gerar uma alternativa 
de renda para população de baixa renda. Os métodos a serem utilizados para a realização desta proposta 
serão praticas sócioeducativas de cidadania e educação ambiental para as famílias que trabalham no 
lixão; parcerias com as instituições de ensino para dar suporte técnico através de seus professores e 
alunos; com proprietários de comércios que utiliza óleo de cozinha para os diversos tipos de frituras; 
e, também com a Prefeitura Municipal de Mossoró, enquanto poder público. Através destas parcerias 
resultados se dará melhoria na qualidade de vida da população com baixa renda, através da fabricação 
e comercialização do sabão ecológico, apoio técnico de assistentes sociais, químicos e administradores 
das instituições de ensino e, também, o comprometimento dos gestores públicos o fechamento do lixão 
de Cajazeiras, evitando assim que outras pessoas se tornem catadores naquele local degradante.
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O SPED E SUA DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O SPED – Sistema Público de Escrituração Digital adveio da necessidade de promover a integração das 
informações contábeis e fiscais, uniformizando os tratamentos dos dados fiscais dos contribuintes. Este 
novo sistema digital de processamento tornou mais evidente o processo de contabilização dos fatos con-
tábeis, demonstrando mais claramente a apuração dos tributos e garantindo maior transparência na re-
lação das empresas com o fisco. Esta sistemática de geração e evidenciação das informações contábeis 
imposta pelo governo sugere adequações e mudanças nas rotinas das organizações contábeis, respon-
sáveis pela geração de tais dados. Com base nesta perspectiva, levanta-se o seguinte questionamento: 
Qual o impacto da implementação do SPED em uma empresa do setor petrolífero localizada na cidade de 
Mossoró-RN? Assim este estudo tem como objetivo diagnosticar o impacto da implementação do SPED 
em uma empresa do setor petrolífero localizada na cidade de Mossoró-RN. Para tanto, realizou-se estudo 
de caso, com aplicação de questionários estruturados junto responsável pelo setor contábil e fiscal da 
empresa. Verificou-se que as principais dificuldades encontradas pela organização estão relacionadas à 
capacitação profissional, tempestividade e adequação aos sistemas fornecidos pelo fisco. Desta forma, 
pôde-se constatar que a falta de capacitação tecnológica dos profissionais envolvidos no processo, 
configura-se como principal empecilho à adequação ao SPED na organização investigada.
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Atividades extensionistas são de fundamental importância no desenvolvimento da cidadania e na melho-
ria das condições de vida do sujeito. Quando desenvolvida no campo as atividades extensionistas criam 
condições objetivas para ajudar no fortalecimento da cidadania, na efetiva participação dos atores nas 
decisões e na melhoria da qualidade de vida das populações rurais. Baseados nesses pressupostos o 
Projeto: CADEIAS PRODUTIVAS DO CAJU E DO GIRASSOL DO RN: tradição e inovação na perspectiva 
da economia solidária e tecnologia social- CAJUSOL objetiva desenvolver a cadeia produtiva do Caju e 
do Girassol nas regiões pertencentes aos Territórios da Cidadania do RN através de ações extensionistas 
tendo como executores as instituições: UFRN, UERN, UFERSA e EMPARN. Para abranger especifica-
mente cajucultura foi criado o subprojeto CAJUCULTURA SOLIDÁRIA DO SERTÃO/RN - sustentabili-
dade e economia solidária. Através da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX/UERN o subprojeto viabiliza 
o planejamento e a realização de atividades mobilizadoras e dinâmicas que incentivem a participação 
da comunidade nas ações do projeto. Objetivando fazer com que os comunitários atuem ativamente, 
descubram suas potencialidades e identifiquem suas demandas socioeconômicas o subprojeto faz uso 
de metodologia participativa, mais especificamente do Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Diante 
do exposto o presente trabalho tem como objetivo, descrever as demandas abordadas pelas comuni-
dades durante a aplicação do DRP em 15 comunidades rurais do RN. Em cada comunidade foi feito um 
levantamento sobre as demandas solicitadas a partir do DRP, aonde os comunitários eram convidados 
a responderem quatro questões: Quem somos? O que temos? O queremos? e Como fazer?. Dentre as 
demandas destacadas entre as comunidades durante a aplicação do DRP, estão: capacitações referentes 
ao beneficiamento do caju e da castanha, assessoria técnica para as pragas do cajueiro, cursos de en-
xertia, capacitações nas temáticas de associativismo e cooperativismo, políticas públicas e cidadania. As 
demandas elencadas subsidiarão as futuras atividades desenvolvidas pelo projeto no que diz respeito: as 
praticas e metodologias utilizadas nas reuniões e capacitações. Pode-se concluir que o uso de metodo-
logias participativas no processo de intervenção nas comunidades rurais, é um método bastante eficaz, 
uma vez que através dela o foco da ação extensionista podem ser efetivamente direcionada a resolução 
de problemas socioeconômicos que afetam a produção agrícola e vida do produtor rural.
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O USO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO: 
UM ESTUDO EM UM BANCO PÚBLICO E UM PRIVADO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN
RAFAEL VIEIRA FALCÃO
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A contabilidade como ciência estuda, registra e controla o patrimônio da entidade. Entre as técnicas mais 
utilizadas por essa ciência, pode-se dizer que a escrituração cumpre o seu papel de registro dos fatos 
contábeis que alteram o patrimônio das entidades. Visando atender ao seu principal objetivo, que é gerar 
informações para os mais diversos usuários, a Contabilidade através da análise das demonstrações 
contábeis se faz importante como indelével ferramenta de auxílio a tomada de decisão. No ambiente 
financeiro, a análise das demonstrações contábeis se faz necessária no momento em que a empresa 
resolve adquirir um empréstimo, pois será a partir deste estudo minucioso que a instituição tomará 
ciência sobre a real situação financeira em que a mesma se encontra, as demonstrações contábeis têm a 
função de evidenciar estes fatos. Essa pesquisa tem como problema verificar se existem diferenças entre 
uma instituição publica e privada na hora de analisar as demonstrações contábeis antes de conceder o 
crédito. Tendo como objetivo mostrar saber se existe diferença quanto às exigências para concessão de 
credito entre as instituições pesquisadas. A pesquisa foi do tipo descritiva, para tanto os procedimentos 
a serem adotados serão a coleta dos dados, constituída através de entrevista aos gerentes de carteira 
jurídica do Banco do Brasil e do Banco Itaú Unibanco S/A da cidade de Mossoró RN. Nos resultados foi 
confirmado que existe sim diferença entre uma instituição pública e uma privada, como visita a empre-
sa, onde só a instituição privada faz uso. Tendo em vista que existe concorrência entre as instituições 
financeiras e a busca incessante por novos clientes, nota-se que todas tem suas normas, particularidade 
e procedimentos.
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O SISTEMA DE CUSTEIO PARA UMA EMPRESA PRODUTORA DE MELÃO: UM 
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Contabilidade de Custos é uma eficiente ferramenta de auxílio no desempenho de uma entidade e tem 
como função auxiliar o controle para fornecimento de dados para o estabelecimento de padrões, orça-
mentos e logo em seguida compará-los com valores anteriormente definidos, auxiliando também na to-
mada de decisão por fornecer informações de valores relevantes que impactam a curto e longo prazo nos 
resultados da empresa, possibilitando a gerência tomar decisões sobre margem de lucro, preço de venda 
etc. A contabilidade de custos possui diversos sistemas de custeio dependendo de que tipo de informa-
ção e controle os gestores necessitam para gerenciamento, podendo-se citar o custeio por absorção, o 
custeio ABC (baseado em atividades) e o custeio variável. Neste contexto a pesquisa tende a descobrir 
qual o sistema de custeio que melhor atende as necessidades em uma empresa produtora de melão no 
município de Baraúna – RN, tendo-se como hipótese provável o Sistema de Custeio Baseado em Ativida-
des (ABC), pois este não faz uso de rateios. A pesquisa teve como propósito analisar o sistema de custeio 
de uma empresa produtora de melão e verificar se esse sistema de custeamento atende as expectativas 
da empresa, para isso desenvolveu-se um referencial teórico sobre a estrutura de custos de forma ana-
lítica que ajudou a identificar qual sistema de custeio entre o Custeio por Absorção, Custeio Variável e o 
Custeio Baseado em Atividades, que melhor atende as necessidades gerenciais da entidade. A pesquisa 
é do tipo descritiva, natureza qualitativa e estudo de caso. No que se refere ao levantamento, foi aplicado 
um questionário com 10 perguntas abertas ao gestor da organização. Com o estudo, verificou-se que 
o sistema de custeio variável para a empresa de cultivo de melão mostrou-se suficiente para atender as 
necessidades de informações gerenciais para o processo decisório, dando a gerência o conhecimento 
necessário para que esta identifique as atividades que agregam valor ao produto e as que estão onerando 
desnecessariamente a produção. A hipótese levantada inicialmente foi, portanto, rejeitada.
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104 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 105
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

OS MOTIVOS DA INFORMALIDADE: UM ESTUDO DE CAMPO 
REALIZADO EM MICROEMPRESAS INFORMAIS DO CONJUNTO 
REDENÇÃO LOCALIZADO NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
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Os entraves ocasionados a economia pelo conhecido fator da informalidade é algo inquestionável, pois 
consiste num fenômeno sócio-econômico que está substancialmente presente em todos os países de 
cunho capitalista, contudo, repercutindo em maior proporção nos periféricos, como é o caso do Brasil. 
O trabalho analisa a situação da informalidade das microempresas do conjunto Redenção da cidade de 
Mossoró, fazendo relação da realidade local com a situação nas esferas nacional, estadual e municipal. 
Assim, o mesmo objetiva conhecer quais os principais motivos dessa informalidade, para qual se tem 
como hipótese provável de que seriam a forte influência da alta carga tributária e da burocracia suas 
principais motivações. Para isso, a metodologia consistiu numa pesquisa do tipo descritiva e quantita-
tiva através de um estudo de campo, sendo utilizado para coleta dos dados um questionário contendo 
12 perguntas fechadas aos gerentes desses estabelecimentos, sendo um total de 66 empresas, apenas 
8 formais e 58 informais, a pesquisa teve como foco os 20 maiores e mais movimentados empreendi-
mentos informais com endereço fixo no Redenção, contabilizando uma amostra populacional de 34,5%. 
O estudo foi realizado no período de Setembro a Novembro de 2010. Obtendo-se como resultados, o 
levantamento da quantidade de microempresas formais e informais distribuídas segundo os setores de 
atividades econômicas, bem como do perfil dos seus micro empreendedores informais, as caracterís-
ticas principais desses negócios, e principalmente a constatação de que além da burocracia e tributos 
elevados a falta de informação é algo que precisa ser revisto como motivo que também pode estimular 
a informalidade, sendo que dessa forma, conclui-se que a hipótese foi confirmada, a informalidade dos 
empreendimentos do Redenção é bastante influenciada pela alta carga tributária e a burocracia motivos 
pelos quais as empresas não sentem-se preparadas para os impactos da regularidade.
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A influência que os tributos representam no resultado econômico das empresas tem estimulado um sig-
nificativo número de profissionais a direcionarem esforços de forma a identificar maneiras de minimizar o 
nível de representatividade quando da apuração do resultado. Nesta perspectiva, o estado do Rios Gran-
de do Norte criou um incentivo fiscal denominado Programa de Apoio à Indústria (PROADI) para fomen-
tar as indústrias instaladas no Estado e ser um diferencial competitivo, em relação a outros estados, na 
atração de investimentos, pois possui com crédito presumido do imposto sobre circulação de mercado-
rias e prestação de serviços (ICMS). Nesse sentido será desenvolvido um estudo prévio com relação às 
possibilidades de aproveitamento deste incentivo fiscal e modalidades de enquadramento, pois a falta de 
um bom planejamento poderá gerar tributos desnecessariamente e onerar o custo das operações, vindo 
a prejudicar a organização. Desta forma, essa pesquisa pretende responder o seguinte questionamento: 
os benefícios oferecidos pelo incentivo fiscal do PROADI são capazes de reduzir a carga tributária de uma 
empresa industrial situada no município de Mossoró /RN? Acredita-se que o planejamento tributário 
com base no incentivo fiscal pode resultar numa diminuição legal de encargos gerando para a empresa 
economia nos gastos com tributos. Para responder ao questionamento proposto, o presente estudo tem 
como objetivo analisar a política de incentivos fiscais do PROADI e seus impactos na redução da carga 
tributaria de uma empresa industrial localizada no município de Mossoró/RN. Trata-se de um estudo de 
caso, sendo uma pesquisa do tipo qualitativa, exploratória e documental. Analisou-se os registros fiscais 
e contábeis da organização e verificou-se que o PROADI é capaz de reduzir consideravelmente a carga 
de ICMS sobre as operações de venda da empresa, uma vez que permite a redução de até 75% (setenta 
e cinco por cento) do referido tributo.
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SOFRIMENTO NO TRABALHO COMO FATOR COMPLICADOR PARA 
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)
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A satisfação e o sofrimento são vivenciados diariamente por diversos indivíduos em seus ambientes 
de trabalho. Com as grandes modificações no mercado, principalmente no sistema de produção, os 
trabalhadores têm que acompanhar os avanços tecnológicos e o foco que as empresas têm em relação à 
lucratividade. O mercado de trabalho por exigir profissionais cada vez mais qualificados, faz com que as 
atribuições exigidas pelas empresas tragam uma sobrecarga de atividades e uma ampliação de tarefas 
para os funcionários, que buscam às vezes se qualificar para atender as exigências da empresa, mas não 
tem se quer uma referência sobre o assunto; formando assim trabalhadores alienados. Esta pesquisa 
objetiva discutir como o sofrimento no trabalho pode ser um fator complicador para a manutenção da 
qualidade de vida no trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que se utilizou da revisão 
de literatura. Foi realizada pesquisa em base de dados on-line através de artigos científicos e livros. Esta 
pesquisa foi resultado de seminário acadêmico apresentado à disciplina de qualidade de vida no trabalho 
do Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho. O sofrimento no trabalho está diretamente 
ligado a organização no seu ambiente: falta de capacitação, pressões, auto-estima, relações de cole-
guismo, cobranças etc, e essa desorganização podem trazer vários riscos para os trabalhadores como 
os de adquirir doenças ocupacionais tanto físicas como psicológicas: Stress, Síndromes neuróticas, 
alterações de personalidade, estafa, LER e DORT’S, depressão, entre outros. Outra causa de sofrimento 
no trabalho bastante comentada nos dias de hoje, mas que existe desde a criação do trabalho é o Assedio 
Moral, a exposição dos trabalhadores a humilhações e constrangimentos por períodos prolongados vem 
sendo cada vez mais comuns, principalmente em relações hierárquicas e autoritárias, formando relações 
negativas e acarretando prejuízos emocionais ao colaborador. Sabemos que a motivação dentro e fora 
da empresa é a maior aliada para que o melhor aconteça, é ela que traz uma melhor interação entre 
empregador e empregado fazendo com que bons resultados apareçam em ambos os lados. As ações 
que podem gerar uma melhor satisfação no ambiente de trabalho gerada pelos empregadores são desde 
um melhoramento de remuneração, imagem da empresa junto à opinião publica horário e condições de 
trabalho sensato, oportunidade de ascensão na carreira e principalmente os direitos, respeito e justiça 
para com os seus colaboradores. A busca por uma melhor qualidade de vida no trabalho vem se intensi-
ficando cada vez mais, os programas de QVT visam transformar esse sofrimento em satisfação, para que 
haja maior produtividade e interação dos colaboradores. Os programas de QVT hoje nas empresas são 
um diferencial competitivo e precisam dos esforços e comprometimentos de lideres e gerentes para que 
os resultados possam ser vistos.
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O SHOW DE TRUMAN E A DOMINAÇÃO PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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Truman Burbank (Jim Carrey), “True” e “Man” que em inglês significa homem verdadeiro, vive em um 
cidadezinha litorânea, trabalha em uma empresa de seguros e tem um casamento aparentemente feliz. 
Entretanto a única coisa real em SeaHaven é ele mesmo, todos são atores contratados para dar-lhe a 
ilusão de falsa realidade e a cidade é um cenário. Ele não pode sair da cidade e a produção tenta mantê-
-lo na ilha, utilizando a doença de sua mãe e um trauma com a água, que o levaria a uma das saídas do 
estúdio, pois assim como na fantasia dos antigos navegantes, ali era o fim, o abismo. Dado momento 
despenca do céu/cenário um refletor e ele reencontra o pai morto. Desenrolam-se momentos dramáticos 
na película, em que ele busca sair para a realidade, é quando descobre então, que terá que enfrentar o mar 
e o diretor que encarnando o papel de Deus – falando do alto sobre as águas – diz que não deixará partir, 
nem que para isso tenha que tomar medidas drásticas, Burbank o desafia então a matá-lo, como única 
forma de impedi-lo de partir. Por um instante ele tenta impedi-lo e quase o leva a morte, mas por uma 
questão de audiência e de não aceitação da mídia ele desiste, visto parecer que tevê e sociedade firmam 
uma espécie de solução de compromisso para que, mesmo no interior de certo grotesco, o povo se faça 
falar, em algum nível, por conta própria. Mas já é tarde, Burbank se despede, cumprimenta a platéia e vai 
embora saindo pelo céu. Analisamos no filme as críticas e denuncias relacionadas a televisão e a comu-
nicação de massa, veladas nas situações que apresentam uma felicidade irreal e merchandisings, bem 
como pelas pessoas que diariamente ficam assistindo ao programa de forma ininterrupta. Trabalhamos 
com a pesquisa bibliográfica. Utilizamos resenhas do filme, periódicos, sites especializados nas áreas 
das Ciências Humanas, teses, dissertações e artigos no nosso trabalho. O filme ora remete a dominação 
capitalista e massificação, ora nos leva a reflexão com as situações do seu protagonista. Abordando 
os 15 minutos de fama que todos buscam, representa a proliferação dos Reality Shows, onde se faz de 
tudo para aparecer. Mostra ainda, a dependência das pessoas a mídia pois assim como aconteceu aos 
telespectadores do “Show de Truman” que se desesperaram quando houve uma pequena falha na trans-
missão, também não sabemos mais continuar nossas vidas sem os meios de comunicação de massa. 
E principalmente mostra o quão voláteis são as audiências, isso porque os policiais da última tomada, 
ao verem o show chegar ao fim, mudam imediatamente de sintonia, mostrando assim que, basta ter 
algo sendo exibido em outro canal para que venhamos a abandonar o que se esta assistindo com tanto 
interesse. Esse filme é uma crítica velada a todos nós, não se fala para milhões de pessoas, mas para 
uma em especial: eu/você.
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O trabalho aborda a variação da venda mensal da polpa Nestlé de morango em uma distribuidora de uma 
empresa de gêneros alimentícios, voltada essencialmente para a nutrição humana, localizada no muni-
cípio de Mossoró-RN. Esse produto apresenta crescimento em seu consumo no mercado, em relação 
ao seu preço e o marketing do mesmo, por tratar-se de uma melhor qualidade e possuir um desenvolvi-
mento contínuo nos produtos e serviços ofertados para satisfação dos seus consumidores. Entretanto, 
mesmo com a demanda bastante elevada, houve meses em que o produto ofertado teve uma queda em 
sua venda, fazendo com que lidassem com uma redução nos resultados da empresa. Assim, o trabalho 
objetiva analisar a variação das vendas desse produto no mercado, nos meses de alta e de queda, durante 
período de abril de 2010 a abril de 2011. Deste modo, serão utilizadas um conjunto de técnicas estatísti-
cas que possibilitarão avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima citado. Dentre essas estão: Dis-
tribuições de Freqüências, Estatística Gráfica, Medidas de Tendência Central (Média, Moda e Mediana), 
Medidas de Dispersão (Variância, desvio Padrão e Coeficiente de Variação) e Correlação Linear. Com a 
utilização dessas ferramentas estatísticas, espera-se identificar os meses de baixa na venda do produto 
e desenvolver melhorias nas oportunidades de negócios, presentes e futuras. Espera-se que o trabalho, 
finalmente, possa oferecer, de modo significativo, a tomada de decisão executadas pela empresa e as-
segurar o progresso social e profissional da mesma, a fim de obter aperfeiçoamento das relações com 
clientes, fornecedores e consumidores.
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CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (SIAFI): UM ESTUDO NAS UNIDADES GESTORAS DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
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A administração pública no Brasil é composta por órgãos designados para a obtenção dos objetivos do 
Governo. Este juntamente com a administração atuam por meio de suas entidades, órgãos e agentes. A 
administração pública tem a finalidade de administrar os recursos arrecadados a favor da sociedade, 
executando um grande número de atos de receitas e despesas, devendo, portanto, esta atuar de acordo 
as leis. O trabalho que segue realiza uma abordagem sobre o controle na gestão através do Sistema 
Integrado de Administração Financeira. Tendo como objetivo geral, analisar a contribuição do Sistema 
Integrado de Administração Financeira no gerenciamento das unidades gestoras do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e como objetivos específicos definir gestão e 
contabilidade aplicada ao setor público para um melhor entendimento do controle na área pública; enfo-
ca ainda sistemas de informações e indica as principais características do SIAFI no controle da gestão 
pública. A hipótese teve a alicerce que o controle, por meio deste sistema, facilita em muitas operações 
nas fases do planejamento, pois se trata de uma ferramenta poderosa para executar, acompanhar e 
controlar com eficiência e eficácia a correta utilização dos recursos da União. A metodologia utilizada 
foi de natureza qualitativa e descritiva sendo um estudo de caso, os dados primários foram coletados 
através da aplicação de questionário com oito perguntas, sendo cinco fechadas e três abertas, a onze 
profissionais usuários do sistema, sendo cinco contadores, dois técnicos em contabilidade e quatro 
outros servidores de cargos administrativos. O resultado da análise foi representado através de gráficos 
na planilha do Excel 2007 e pela tabulação das respostas e constatou-se que o sistema contribui para o 
controle na gestão pública do IFRN. Assim, conclui-se que a hipótese foi confirmada e o controle através 
desse sistema auxilia nas diversas operações, pois se trata de uma ferramenta que executa, acompanha 
e controla com efetividade os recursos da União.
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DESEMPENHO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO: UMA ANÁLISE DA QUALIDADE 
DE ENSINO NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA VISÃO DOS DISCENTES DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ – ARACATI/CE NO ANO DE 2010
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Nos últimos anos observou-se um grande impulso na abertura do setor educacional privado, houve cres-
cimento do número de instituições de ensino superior e de cursos, e conseqüentemente, na ampliação 
do número de vagas oferecidas a professores e funcionários destas instituições. Novos programas foram 
criados pelo governo em relação a esse setor, entre estes o de inclusão social. As instituições de ensino 
superior (IES) são consideravelmente um setor em crescimento, sob o ponto de vista sócio-econômico e 
cultural. O que requer um controle maior em relação à qualidade do ensino dessas instituições. O traba-
lho descreve o ensino superior e seu contexto histórico no Brasil, com foco no curso de ciências contá-
beis no contexto atual e o desempenho do mesmo nas instituições de ensino, sendo avaliado a qualidade 
dos professores, sua didática e o perfil do aluno na área contábil. Diante desde cenário o estudo objetiva 
de maneira geral, verificar se o curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Vale do Acaraú 
– Aracati/CE apresenta uma qualidade de ensino adequada na visão dos discentes, tendo ainda como 
objetivos específicos, descrever sobre o ensino superior; analisar a importância do curso de ciências 
contábeis atualmente; e averiguar a qualificação e a didática do professor no ensino superior. A hipótese 
levantada é que o curso de Ciências Contábeis oferta uma qualidade apropriada para os discentes. Para 
o alcance dos objetivos a metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva tratando-se de um estudo 
de caso, de natureza quantitativa, os dados primários foram utilizados livros, artigos, revista e pesquisa 
eletrônica e os secundários foram coletados através de uma pesquisa de campo, tendo sido aplicado um 
questionário com 10 (dez) perguntas fechadas feitas aos próprios alunos. O período de tempo para a ex-
periência foi de dezembro de 2010 a janeiro de 2011. O resultado da análise foi representado em gráficos, 
tendo os dados tabulados na planilha do Excel versão 2003, que possibilitou avaliar o desempenho do 
curso que resultou numa avaliação negativa de qualidade. Conclui-se que a hipótese foi rejeitada, e ficou 
constado que o curso não oferta uma qualidade apropriada para os discentes.
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A contabilidade é uma ciência social, e por isso está sempre se modificando de acordo com a necessida-
de e conveniência da sociedade, tendo sua evolução baseada em três fases a manuscrita, a mecanizada e 
a informatizada. Na manuscrita, todos os seus registros eram feitos à mão, de forma escrita, depois veio a 
mecanizada, a qual se utilizou de maquinas de datilografia, e por fim veio a fase de informatizada que está 
atrelada a evolução da tecnologia, pois partir do processo de informatização na sociedade, a contabili-
dade também passou a usufruir de tal invento permitindo uma maior utilidade em seus resultados. Com 
isso, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as “novas atribuições” ao contador, em virtude 
das mudanças tecnológicas e sociais, tendo como objetivos específicos verificar o que é a tecnologia 
da informação, como essa tecnologia poderá ser aplicada a contabilidade e analisar a importância que 
a tecnologia da informação para a pratica da contabilidade. Fazendo-se uso de metodologia qualitativa, 
com a realização de uma revisão bibliográfica feita através de livros, trabalhos científicos, internet e 
documentos que abordem o assunto tratado, bem como uma pesquisa em campo através de um questio-
nário aplicado em quatro empresas sendo duas salineiras, uma do comercio e outra da construção civil. 
Essa pesquisa resultou na constatação de que realmente a tecnologia da informação possibilitou que o 
contador participasse de maneira mais ativa no processo decisório da entidade.
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A ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS ATRAVÉS DO 
PROCESSO DE “CARONA” NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O ENTE PÚBLICO
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Diante da busca por uma administração pública transparente, é de fundamental importância o uso dos 
processos licitatórios nas aquisições de bens e serviços. Como forma de tornar ágil o processo de 
compras públicas, surge dentro da modalidade concorrência e pregão, o Sistema de Registro de Preço. 
Ainda no intuito de agilizar e economizar nos processos licitatórios foi permitido à administração pública 
a utilização das Atas de Registro de Preços, por parte de outros órgãos e entidades públicas como não 
participantes das licitações. Popularmente conhecido como “carona”, esse modelo torna desnecessá-
rio a realização de um novo processo licitatório, já que beneficia-se da Ata do Sistema de Registro de 
Preço de outro órgão através de prévia consulta. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
demonstrar a utilização do “carona” através do Sistema de Registro de Preço como forma de proporcio-
nar economia e agilidade ao ente público. Para alcançar o objetivo proposto, adotou-se como critério 
metodológico pesquisas bibliográficas através de livros e artigos científicos. Como resultado a pesquisa 
mostrou que além de proporcionar economia, à utilização do “carona”, através do Sistema de Registro 
de Preço, também apresenta benefícios quanto à desburocratização na aquisição de bens e serviços por 
parte dos órgãos ou entidades públicas, pois na utilização de outras modalidades de licitação observa-
-se um maior nível de burocracia. Conclui-se, portanto, que para os gestores esta é uma ferramenta de 
bastante utilidade diante da necessidade de economia exigida a estes por parte da administração pública.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar os movimentos de educação e cultura que tiveram como base 
a Educação Popular, ocorridos antes da Ditadura Militar, sob a contribuição das ideias de Paulo Freire. 
O ponto de partida deste trabalho foi às discussões construídas na disciplina Educação Popular: Pers-
pectivas freiriana, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com a Educação Popular como 
opção político pedagógica. As pesquisas tiveram como referências teóricas as obras de autores como 
Fávero (1983); Goés (1991); Brandão (1987); Freire (1967). O objetivo é refletir sobre a educação popular 
evidenciando a sua importância para o debate reflexivo nos cursos direcionados a docência e, assim, 
perceber a necessidade de uma postura crítica reflexiva do professor, de dialogicidade, de respeito à 
diversidade e as singularidades a partir do pensamento freiriano. A metodologia é construída a partir da 
apresentação e análise de escritos de autores que discutem o ideal de Paulo Freire, principalmente, no 
que se refere às experiências na sala de aula onde estiveram presentes os conhecimentos sobre o méto-
do de alfabetização de Paulo Freire e os Círculos de Cultura Popular. Esperamos incentivar discussões 
sobre temas freirianos. Portanto, este trabalho é importante por se tratar de discussões e reflexões sobre 
movimentos de Cultura Popular que deram certo, como o caso de Angicos no movimento “De Pé no Chão 
Também se Aprende a Ler”. A parir destes acontecimentos e experiências que contribuíram para que o 
pensamento de Paulo Freire se consolidar-se, e começa-se a enfatizar o homem como ser social, trans-
formador de sua própria realidade. Este recorte histórico aqui apresentado é de fundamental importância 
para a construção de uma pedagogia mais humana, solidária e fortificada por laços de amor aos homens 
e mulheres no tempo presente.
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114 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 115
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

MÍDIA E POLÍTICA NO RN: AS POLÍTICAS DE CONCESSÕES DE RÁDIO E 
TELEVISÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – RESULTADOS FINAIS
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ÇÃO

Inserida no campo dos estudos da Comunicação Social, esta pesquisa analisa as concessões públicas 
de rádio e televisão no Brasil e suas implicações no Rio Grande do Norte, com foco nas relações que 
estas tem com os grupos político detentores das concessões e das forças políticas do Estado. Observa-
-se que no contexto das concessões de Rádio e TV, que muitas vezes políticos fazem parte do quadro 
de proprietários de tais emissoras, e que estes, utilizam estas mídias para a promoção da imagem de 
si e fecham o espaço das emissoras para aqueles que não adotam o seu ponto de vista. Essa realidade 
nos alerta para a necessidade de desenvolver um trabalho que mostre o quadro em que se encontram 
os setores midiáticos no Estado do Rio Grande do Norte, analisando suas relações com as políticas de 
concessões. Na primeira etapa da pesquisa (2009-2010), fizemos uso da pesquisa bibliográfica e do-
cumental para que pudessemos ter um embassamento teórico e histórico-documental adequado, além 
disto, foram aplicados questionários como técnica de coleta de dados com o objetivo de fazer um diag-
nóstico do perfil das emissoras de rádio e de televisão aberta no município de Mossoró-RN. Na segunda 
etapa (2010-2011), a pesquisa foi ampliada e passamos a aplicar questionários nas emissoras de rádio e 
tv da cidade do Natal-RN, capital do Estado. Com a análise dos dados obtidos, constatamos a vinculação 
de grande parte dos proprietátios dos veículos com grupos políticos locais, bem como a aglomeração 
de emissoras, uma vez que alguns pertencem a um só grupo, o que inviabiliza a democratização da 
informação. Estas relações diretas entre políticos e veículos de comunicação, especificamente em nosso 
estado, influenciam a produção de bens simbólicos que são reproduzidos por estes meios de comunica-
ção, exercendo assim, uma forma de poder sobre aqueles que destes meios dependem para se informar 
e formar suas opiniões. Desta forma, políticos que são detentores destes meios, reproduzem suas linhas 
de pensamento em larga escala, pensamentos que influem nos processos políticos eleitorais, fazendo 
com que estes mesmos políticos que possuem concessões permançam em cargos públicos.
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O presente artigo tem a finalidade de analisar as histórias em quadrinhos, gênero que tem apresentado 
ser um campo fértil para a pesquisa, tendo em vista os inúmeros trabalhos produzidos nessa área. Por 
se tratar de um gênero que além de trazer humor também traz reflexões pertinentes sobre a realidade 
social, trazendo em suas tiras discussões, temáticas relevantes que estimula reflexões aos seus leitores. 
Partindo desse princípio analisaremos a produção do escritor e cartunista argentino Joaquin Salvador 
Lavado (Quino), Mafalda, que por sua vez contempla em suas tiras várias temáticas importantes não só 
de seu país como do mundo todo, o que justifica a escolha da obra. Quino em sua obra consegue fazer 
vários questionamentos que possibilitam aos seus leitores além de pensar e, por sua vez a formar uma 
opinião critica sobre sua realidade. Entre os temas discutidos em suas tiras estão o papel da mulher, 
os novos arranjos que esse gênero estava passando especialmente na década de 60 e 70. Avaliando a 
importância que essa temática representa não apenas naquele momento, mas que ainda hoje estimula 
discussão, o presente trabalho objetiva analisar através da observação de algumas tiras selecionadas 
analisarem as diferentes posturas atribuídas as personagens Mafalda, Susanita e a mãe de Mafalda, 
que ilustram em seus papeis tanto a figura da mulher contemporânea quanto ainda a mulher mantedora 
dos ideais patriarcais. Utilizando para isso o método da análise do discurso, um campo da lingüística e 
da comunicação que analisa construções ideológicas sobre determinado discurso. Tendo em vista que 
pretendemos analisar as imagens, o texto e o contexto que os enunciados foram produzidos, procurando 
identificar os efeitos de sentidos durante a construção do discurso, que por sua vez não existe um sentido 
a priori, mas uma construção de sentidos. Para apoio teórico utilizaremos principalmente Orlandi (1999), 
e Bakhtin ( 2001). Através da análise discursiva realizada nas tiras de Mafalda é possível perceber que 
por meio dos diálogos da personagem com Susanita e sua mãe, o autor evidencia sua intenção de cri-
ticar o pensamento e o comportamento da sociedade de que faz parte. Nas tiras analisadas observa-se 
também a construção e desconstrução dos estereótipos sexistas e do modelo social imposto a mulher, 
além de críticas voltadas a questões sócio-políticas.
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O GATEKEEPER E A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA NO JORNAL GAZETA DO OESTE
MARIA ADRIANA NOGUEIRA
GEILSON FERNANDES DE OLIVEIRA
PÂMELLA ROCHELLE ROCHANNE DIAS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: MARCILIA LUZIA GOMES DA COSTA MENDES
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: COMUNICAÇÃO, IDEOLOGIA E PROCESSOS HISTÓRICOS

O presente artigo tem o objetivo de analisar o processo de produção da notícia, também conhecido 
como Newsmaking, que são os processos pelos quais as notícias são produzidas, que vão desde a sua 
fase embrionária até a sua etapa de confecção final, para isso, escolhemos o jornal gazeta do oeste, 
localizados no município de Mossoró do Estado do Rio Grande do Norte como lócus de pesquisa para 
ser analisado. Para a realização dessa pesquisa utilizamos como método e técnica, respectivamente, a 
etnografia e a observação participante, vista como técnicas fundamentais para a descrição, compreensão 
e interpretação de grupos humanos em espaços concretos. Visando obter informações e dados sobre 
as rotinas produtivas que operam durante o processo da construção da notícia. Partindo do principio do 
Newsmaking, observamos que a escolha das notícias não é feitas de forma aleatória, mas existe todo um 
processo de seleção realizado pela figura do Gatekeeper, indivíduos que possuem o poder de decisão de 
aceitar ou rejeitar a informação. Com relação aos critérios de aceitação ou não da informação, os Gateke-
epeer, usam os critérios de noticiabilidade, que normalmente estão ligados a fatos que geram impacto 
na população, normalmente quando envolve uma grande quantidade de pessoas envolvidas. Os critérios 
de noticias, por sua vez servem para nortear o trabalho jornalístico, tendo em vista que trabalham sob a 
pressão de tempo. Durante o rastreamento da notícia realizado no jornal Gazeta do Oeste pudemos ob-
servar que o contexto profissional-organizativo exerce uma influência nas escolhas realizadas pelos ga-
tekeepers. Identificamos também uma série de filtros que se dá no decorrer da construção das notícias, 
que diferente do que a teoria do espelho aborda que o jornalismo retrata fielmente a realidade, a constru-
ção da notícia ela passa por várias influências, realçando a teoria construcionista, no qual aborda que o 
jornalista possui participação ativa na produção da notícia e, portanto ele não é isento, mas está sujeito 
a influências que são apresentadas desde o momento da seleção da pauta, da fabricação a elaboração 
final. A notícia, portanto antes de ser publicada passa por uma série de acabamentos semelhante ao que 
acontece com a confecção de uma mercadoria, que passa por várias etapas durante a transformação da 
matéria prima ao produto manufaturado.
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Em decorrência do crescimento e adensamento populacional nos centros urbanos e proximidades, surgi-
ram e surgem tendências e necessidades naturais de expansão para outros locais dentro dos perímetros 
das cidades. Desta feita, o processo de especulação imobiliária pôde dar-se de várias formas, configu-
rando-se como a prática mais comum, como aquela em que investidores compram empreendimentos 
em áreas potencialmente valorizáveis, mantendo-os “esquecidos” por algum tempo, com o intuito de que 
sejam instalados ou melhorados os serviços públicos de infraestrutura básica e sejam implementadas 
novas edificações e construções em seu entorno, em suma, qualquer outra forma que promova a valo-
rização de áreas já ocupadas. Propiciando assim, o processo de especulação imobiliária, por meio do 
aumento na procura destes imóveis, com o seu consequente aumento exorbitante do preço. Este trabalho 
objetivou discorrer e apresentar a localização de novos empreendimentos habitacionais e os reflexos 
sócio-ambientais do processo de especulação imobiliária no ano de 2010 no município de Mossoró/RN. 
Nessa perspectiva é perceptível que vem ocorrendo um significativo crescimento no setor da construção 
civil no município, especialmente em unidades habitacionais verticais. É notório também que a cidade 
passa por uma grande renovação e revalorização na parte horizontal por meio de condomínios fechados 
e loteamentos. A investigação foi conduzida em duas fases: (a) levantamento bibliográfico e documental, 
e (b) pesquisa empírica por meio de visitas e observações in loco nos locais de implantação dos em-
preendimentos horizontais. Cabe ressaltar, que o setor imobiliário voltado à construção de condomínios 
fechados e loteamentos em Mossoró vislumbra uma fonte de ganhos, pois tem atraído investimentos 
locais, regionais e até nacionais, o que demonstra a viabilidade desse ramo imobiliário na cidade. Os 
prejuízos resultantes da especulação são muitos e abrangem tanto aspectos ambientais, sociais e econô-
micos. Conclui-se que, o processo de ocupação do solo urbano provocado pela especulação imobiliária 
acarreta em sérios impactos ambientais, que juntos interferem na qualidade ambiental do espaço urbano. 
Isto reforça a necessidade de um planejamento ambiental adequado anterior à instalação destes empre-
endimentos imobiliários, bem como de uma gestão ambiental integrada durante a sua operação, o qual 
tenha o envolvimento do poder público, privado e da comunidade local.
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REFRAÇÃO NEGATIVA EM TODOS OS ÂNGULOS BASEADA NA RESPOSTA DOS 
FÔNONS EM CRISTAIS NATURAIS UNIAXIAIS E SUPER-REDES SEMICONDUTORAS
RAIR MACÊDO DA SILVA
RENATO ESTEVÂM DA SILVA
RÍZIA RODRIGUES DA SILVA
ORIENTADOR: THOMAS DUMELOW
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

Atualmente, temos nos deparados com um novo conceito de propagação de ondas eletromagnéticas 
dentro de alguns meios, conceito esse conhecido com refração negativa. Consideramos alguns matérias 
adequados para a indução de refração negativa em todos os ângulos, submetidos a cumprimentos de 
onda no infravermelho distante, fazendo uso da resposta dos fônons nesses materiais. Consideramos 
ainda que a refração negativa ocorra quando, em passando entre dois meios, o raio incidente e o raio re-
fratado ficam no mesmo lado da normal da superfície. Adotamos o caso de um feixe de onda eletromag-
nética na polarização p incidente do ar em meio não magnético uniaxial cujo unieixo situa-se na direção 
z, normal a superfície. De particular interesse é a situação em que as principais componentes da função 
dielétrica possuem sinais opostos. O material mais comumente estudado que satisfaz esta condição é 
uma super-rede consistindo de camadas alternadas finas, essas estruturas são projetadas para exibir 
qualitativamente novos efeitos físicos. Neste caso o fenômeno está associado com a resposta dos fônons 
ou plasmons, dentro das regiões a certa freqüência. No caso em que estudamos, o efeito se dá devido à 
resposta dos fônons a partir da interação desse material com a radiação ao qual está sendo submetido. 
No entanto essa condição também é obtida em determinadas frequências nos cristais naturais uniaxiais. 
Em virtude disto usamos estes materiais adequados às condições para indução de refração negativa 
e os fazemos tema deste trabalho. A exemplo dos trabalhos experimentais realizados com cristais de 
quartzo, investigamos teoricamente o efeito da interação da radiação infravermelha distante com vários 
cristais naturais uniaxiais como, Safira e LiYF4, observamos ainda este mesmo efeito em super-redes 
de SiC/Si. Consideramos o uso da resposta de fônons nestes materiais, a fim de obter refração negativa 
no infravermelho distante mostrando cálculos dos tensores de permissividade, do ângulo de refração, 
da refletividade e da transmissividade. No caso de quartzo, também usamos alguns dados experimentais 
os quais comparamos com a teoria. Com base nesses resultados investigamos refração negativa nestes 
materiais.
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REFRAÇÃO NEGATIVA EM TODOS OS ÂNGULOS DEVIDO À RESPOSTA 
DOS FÔNONS EM CRISTAIS NATURAIS UNIAXIAIS SUBMETIDOS A 
CUMPRIMENTOS DE ONDA NO INFRAVERMELHO DISTANTE
RAIR MACÊDO DA SILVA
RENATO ESTEVÂM DA SILVA
RÍZIA RODRIGUES DA SILVA
ORIENTADOR: THOMAS DUMELOW
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

Atualmente o conceito de refração negativa está atraindo muita atenção dos pesquisadores. Esse fe-
nômeno é caracterizado pela mudança de velocidade da luz dentro do meio ficando assim do mesmo 
lado da normal os feixes incidentes e refletidos. O fenômeno da refração negativa de todos os ângulos 
ocorre se isso acontecer para todos os ângulos de incidência, positivos ou negativos. Estudos anteriores 
deste fenômeno concentrados principalmente no meio, mostram esse fenômeno alcançado quando o 
material tem a permissividade elétrica e permeabilidade magnética ambos simultaneamente negativas, 
porem na prática não é tão fácil alcançar essa condição. Um método mais simples de alcançar a refração 
negativa de todos os ângulos é a utilização de um meio anisotrópico, cujas principais componentes do 
tensor dielétrico possuem sinais opostos, com isso faz-se possível a elaboração de dispositivos sin-
gulares como superlentes, que melhoram a qualidade de resolução da imagem. Na faixa de freqências 
do infra vermelho, este fenômeno tem sido demonstrado experimentalmente em caso de superredes 
semicondutoras dopados, que se comportam como um meio uniaxial. No presente trabalho buscamos 
mostrar a corrência desse fenômeno na região do infravermelho distante, a refração negativa de todos 
os ângulos pode ser obtido usando o mesmo princípio com cristais naturais anisotrópicos. Usamos o 
fato de que a função dielétrica torna-se negativa em torno das freqüências dos fônons ópticos, e que, 
em cristais anisotrópicos, essas freqüências dependem da direção em que os fônons são polarizados. 
Nós investigamos nos cristal de quartzo em comprimentos de onda do infravermelho distante reflexão 
e transmissão de medições espectroscópicas que mostram um comportamento esperado, e mostram 
transmissão relativamente eficiente nas frequências em que as condições para ocorrencia do fenômeno 
são satisfeitas. Investigamos ainda teoricamente, a exemplo dos cristais de quartzo, cristais de fluoreto 
de magnésio, que também mostram uma boa eficiências nas regiões de interesse. Apartir desses resulta-
dos simulamos feixe gaussiano transmitido através dos cristais estudados nas regiões de ocorrencia do 
fenômeno e ainda mostramos a possibilidade de lentes de chapa que tem efeito similar ao da superlente.
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RESPONSABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL: ESTUDO DE CASO 
NA VICUNHA TÊXTIL S/A-UNIDADE I, LOCALIZADA EM MARACANAÚ-CE
MARAI APARECIDA NOGEIRA MARQUES
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
EDNA GUILHERME DOS SANTOS
DANIEL SEGUNDO XAVIER DA FONSECA
MARTHA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA
ORIENTADOR: ALAN MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A preocupação com o uso indiscriminado dos recursos naturais fez surgir na sociedade o dever de 
fiscalizar as atividades potencialmente poluentes, com isso foi atribuído às indústrias o conceito de 
maior fonte poluidora. A referida pesquisa tem como objetivo verificar a responsabilidade socioambien-
tal da Empresa Vicunha Têxtil S/A-Unidade I, localizada em Maracanaú-CE, bem como os processos 
produtivos que acabam por definir o manuseio das matérias-primas utilizadas. Quanto à metodologia, a 
abordagem da pesquisa classifica-se como quanti/qualitativa, a coleta de dados foi realizada por meio 
de pesquisa bibliográfica, documental e por meio de uma entrevista com a Analista Ambiental da referida 
empresa. A Vicunha é a maior indústria têxtil da América Latina, com mais de 40 anos de experiência no 
mercado. Para aperfeiçoar e inovar sua produção, a Vicunha Têxtil possui um moderno parque industrial, 
investindo em tecnologia e na capacitação de seus 8 mil profissionais. A empresa é também responsável 
por 50% da produção nacional de poliamida e 100% da produção nacional de fibras e filamentos de 
Rayon Viscose, processando 300 mil toneladas de matérias-primas por ano. O sistema de tratamento 
dos efluentes da empresa mostra-nos a possibilidade de busca pela produção sustentável, uma vez que a 
mesma constitui-se como uma atividade potencialmente poluidora, porém com o auxílio de profissionais 
capacitados e de tecnologias, é possível manter um crescimento menos agressivo e menos consumidor 
de matéria-prima. A Vicunha Têxtil também possui comprometimento social, a mesma conduz vários 
projetos nas áreas de educação, motivação, qualidade de vida, inclusão social, campanhas de cons-
cientização, de integração e de qualidade de vida. A Vicunha Têxtil S/A possui um Sistema de Gestão 
Ambiental há 10 anos e tem como princípios fundamentais a preservação do meio ambiente, a melhoria 
contínua de seu desempenho ambiental e o respeito à legislação aplicável às atividades da empresa. 
Possui também o Programa de reuso da água e o Programa de Educação Ambiental-PEA, que prevê a 
conscientização dos colaboradores em relação aos programas ambientais. Devido o potencial de co-
mercialização da empresa as certificações de qualidade e ambiental eram tidas como obrigatórias, pois 
o mercado internacional é muito exigente. Há na Empresa um procedimento de queima de combustível 
natural renovável que merece destaque e que tem modificado o sistema operacional da empresa e tem 
reduzido custos com combustíveis fósseis não renováveis em cerca de 50%, que é a queima da casca da 
castanha de caju, que são utilizadas em média 2,3 mil toneladas/mês, além de emitir 20% a 30% menos 
gases nocivos. O compromisso socioambiental da Vicunha Têxtil S/A reflete nos setores de produção da 
empresa, minimizando assim, o impacto ao meio ambiente.
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SANEAMENTO AMBIENTAL E SAÚDE: PERCEPÇÃO DOS 
MORADORES DO BAIRRO RINCÃO, MOSSORÓ-RN
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
MARAI APARECIDA NOGEIRA MARQUES
EDNA GUILHERME DOS SANTOS
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CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Saneamento ambiental trata-se do conjunto de infraestrutura de obras e serviços com o objetivo de 
alcançar índices cada vez maiores de salubridade ambiental, através do abastecimento de água potável, 
coleta, tratamento, disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos, gasosos e os demais serviços de 
limpeza urbana e por fim o manejo das águas pluviais. Sabe-se que a falta destes tipos de infraestrutura 
acarretam inúmeros problemas à saúde, em relação ao abastecimento de água a existência deste serviço 
assegura a redução e controle de diarréias, cólera, dengue, hepatites, etc. Com relação aos cuidados aos 
resíduos sólidos este serviço diminui a incidência de pestes, febre amarela, febre tifóide, dengue etc. 
Já a melhorias no sistema sanitário acarreta a redução de doenças de chagas, diarréias, verminoses, 
doenças de pele, entre outras. Já as melhorias nos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais 
diminui a incidência de doenças relacionadas com a dengue, diarreias, além de inúmeros transtornos, 
como enchentes e alagamentos. O objetivo deste estudo é fazer uma reflexão a respeito do saneamento 
ambiental e a sua efetividade para a promoção da saúde. Como metodologia a pesquisa foi composta 
por pesquisa bibliográfica, a partir pesquisas em revistas e artigos científicos na referida temática, bem 
como pesquisa de campo onde foi feito perguntas há alguns moradores do Bairro Rincão, Mossoró-
-RN, sobre quais são os principais problemas com relação ao saneamento existentes no bairro que 
deveriam ser solucionados com maior urgência. O estudo caracteriza-se como qualitativo e descritivo, 
sendo um estudo de caso. A partir das respostas dos populares, foi feita a análise sobre a percepção 
dos moradores do Bairro Rincão a respeito do saneamento ambiental e a relação destes problemas com 
a saúde. A realidade observada em campo e a partir das respostas elencadas pela população, no Bairro 
Rincão, este conjunto de serviços ainda não estão sendo oferecidos com total eficácia, isso se deve a 
falta da infraestrutura de esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais. Sabe-se o 
bairro é atendido pelo serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos, bem como dos serviços de 
abastecimento de água potável pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte-CAERN. 
Concluí-se que o fato do bairro não conter esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais faz com 
uma série de problemas de saúdes sejam percebidos por muitos moradores, entre as doenças citadas 
por eles estão: dengue, doenças de pele e diarréia. A falta de esgotamento sanitário acarreta problemas 
também como proliferação de vetores que causa doenças em seres humanos e animais, proliferação de 
moscas e insetos, etc. Já a falta de drenagem de águas pluviais faz com que a população sofra também 
com problemas com enchentes e alagamentos, inviabilizando o acesso a algumas ruas do bairro, casas 
são submergidas por águas de chuvas, entre outros problemas.
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TEOR DE ÁGUA E SEDIMENTOS DO BIODIESEL METÍLICO 
DE MORINGA OLEIFERA (LATIM)
DANIEL SEGUNDO XAVIER DA FONSECA
EDNA GUILHERME DOS SANTOS
VANESSA DA SILVA BEZERRA
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
ORIENTADOR: LUIZ DI SOUZA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O biodiesel é um combustível de queima limpa, derivado de fontes naturais e renováveis, como os óleos 
vegetais ou de gorduras animais. Ele surge como uma alternativa à dependência do petróleo e seus 
derivados, sendo formado de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtidos da 
reação de transesterificação de um triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, em geral metanol ou eta-
nol. Na busca de matérias-primas alternativas regionais para a produção de biodiesel, constatamos que 
a moringa oleífera, uma cultura que se adapta em várias condições edafo-climáticas e é tolerante à seca. 
A Moringa oleifera é uma árvore de pequeno porte, de crescimento rápido, que alcança 12m de altura e 
seu óleo é amarelo claro. Contudo não basta a planta produzir óleo, já que a qualidade do óleo influencia 
na qualidade do combustível produzido e a adição deste ao diesel só é possível se o mesmo estiver 
dentro dos padrões de qualidade exigidos. O trabalho realizado determinou o teor de água e sedimentos 
do biodiesel de moringa comparando os valores obtidos com os recomendados na legislação. A síntese 
do biodiesel foi realizada a frio durante 4 horas utilizando a razão óleo para álcool de 3:1, calculada 
através de uma média aritmética que leva em consideração a composição dos ácidos graxos presentes 
no óleo e o catalisador utilizado foi o hidróxido de potássio (KOH). Ao término da reação transferiu-se a 
mistura para um funil de decantação, com o intuito de separar as fases. Depois de 24 horas em repouso 
a glicerina foi removida do balão restando apenas os ésteres metílicos que em seguida foi lavado com 
água morna. Em seguida o biodiesel foi seco em uma estufa a 100 ºC para eliminar a umidade restante. 
A metodologia usada para a determinação do teor de água e sedimentos foi a descrita na ASTM D 2709. 
Para esse ensaio utilizou-se uma centrifuga BE-4004-28. Depois da centrifugação o volume de água 
e sedimentos foi lido diretamente no tubo e registrados como a porcentagem volumétrica da água e 
sedimentos da amostra. Os experimentos foram repetidos três vezes e o resultado foi expresso como a 
média aritmética das medidas. Os resultados mostram que o biodiesel de moringa está isento de água 
e sedimentos. Isto demonstra que o biodiesel não apresentou resíduo de água, tal resultado evidencia 
que o processo de lavagem do biodiesel foi bastante eficiente produzindo um combustível dentro dos 
padrões de qualidade estabelecido pela ANP (0,05%). Como o biodiesel apresenta certo grau de higros-
copicidade, o teor de água deverá ser monitorado durante o armazenamento. O biodiesel de Moringa se 
apresenta dentro das normas de qualidade para o teor de água e sedimentos. Tendo em vista que um alto 
teor de água e sedimentos pode prejudicar o funcionamento do das partes metálicas do motor.
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TEORES DE POLIFENÓIS ENCONTRADOS NOS FRUTOS DE 
BERINJELA (SOLANUM MELONGENA L.) DE DIFERENTES 
VARIEDADES SOB CULTIVO ORGÂNICO E CONVENCIONAL
RAMONY DE BRITO LINHARES
MARIA DE FATIMA BERTULEZA PEIXOTO
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MARIA DE FATIMA LOPES
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CURSO: OUTRO CURSO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os consumidores e mercados estabelecidos, demandam produtos mais saudáveis e que apresentem 
altos conteúdos de compostos benéficos que previnam enfermidades degenerativas e coronárias, neste 
sentido as hortaliças são uma fonte importante destes tipos de compostos,fundamentalmente devido à 
presença de antioxidantes, além das qualidades já atribuídas a estes frutos, o método de cultivo pode 
alterar os teores de vitaminas e sais minerais presentes em determinada cultura, assim como suas qua-
lidades medicinais, sendo o uso de fertilizantes naturais, além de ambientalmente correto,um indicativo 
de qualidade superior, que agrega valor a frutas e hortaliças.Este trabalho objetivou estimar a disponibili-
dade de polifenóis totais em frutos de berinjela, cultivados sob manejo orgânico e convencional, visando 
avaliar as qualidades nutracêuticas em diferentes variedades cultivadas em diversos lugares do mundo 
e utilizadas em programas de melhoramento genético com fins terapêuticos e também alimentares. A 
condução no campo foi feita introduzindo esterco bovino ao sulco de plantio para o tratamento orgânico, 
e adubos sintéticos, com aportes de nitrogênio(N) fósforo (P) e potássio (k), seguindo o manejo tradi-
cionalmente utilizado pelo produtor convencional. A classificação de acordo com a cor da pele foi feita 
de forma visual O conteúdo de polifenóis foi determinado pelo método Folin-Ciocalteu .O pH do sumo 
foi medido com um pHmetro digital.Os Resultados foram expressos graficamente. As variedades Cristal 
e Diamond apresentam teores superiores de polifenóis, independente do tratamento utilizado. As cores 
dos frutos de berinjela estão intrinsecamente ligados a presença de antioxidantes nos mesmo,devendo o 
consumidor dá preferência as variedades mais escuras
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ASPECTOS JURÍDICOS DA ADOÇÃO HOMOAFETIVA
GEORGIA HOLANDA RIBEIRO
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LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A adoção homoafetiva é um assunto bastante polêmico, principalmente pelo preconceito, fundado em 
valores religiosos e morais, sofrido pelas pessoas que externam sua homossexualidade. Por se tratar 
de uma questão de direitos humanos, transcendo os limites do nosso território, sendo do interesse de 
todos, indistintamente. O presente trabalho traz um estudo sobre a possibilidade de adoção por pa-
res homoafetivos no ordenamento jurídico pátrio, sob a ótica dos direitos humanos fundamentado nas 
construções doutrinárias e jurisprudenciais, bem como no princípio da igualdade consagrado no art.5º, 
“caput” da Constituição Federal. Busca-se aqui, considerando, ainda, alguns aspectos psicológicos re-
ferentes ao tema, despertar a consciência geral, esclarecendo o assunto, através do debate e da reflexão, 
a qual possa contribuir para mudanças legislativas, que legitimem a adoção por pares homossexuais, 
tornando desnecessária a apreciação da questão pelo Poder Judiciário. De fato, hoje, o Judiciário exerce 
importante papel, pois, suprindo a omissão de lei específica, vem reconhecendo a natureza familiar da 
união homoafetiva e, conseqüentemente, a adoção, através de decisões que se multiplicam nos diversos 
Tribunais de Justiça do país. Fez-se necessária, ainda, uma abordagem sobre a evolução dos modelos 
de família, que se transformou ao longo da história, formando novos arranjos, principalmente por deixar 
de ser considerada uma relação meramente patrimonial. Deveras, a doutrina moderna e a jurisprudência 
vanguardista definem a família pela presença de um vínculo de afeto, onde pode ser inserida, inclusive, 
a relação por pessoas do mesmo sexo. Destacou-se também o instituto da adoção, mostrando dados 
sobre os abrigos, o problema das adoções tardias, para se chegar ao cerne da questão, que será anali-
sada, sob a observância do princípio do melhor interesse da criança. Por fim, o presente estudo relatou 
a experiência de outros países, sobretudo os democráticos, que, buscando conferir dignidade à pessoa 
humana, especialmente ao homossexual, legalizou a adoção homoafetiva, obedecendo muitas vezes, 
uma gradação na concessão de direitos, que vai desde o reconhecimento da união estável ou do casa-
mento, para, finalmente ser permitido um direito, a adoção.
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A VIABILIDADE JURÍDICA E OPERACIONAL DA REDUÇÃO DA IDADE PENAL 
NO BRASIL E SUAS IMPLICAÇÕES NO COMBATE À VIOLÊNCIA
LUIZ ANDRÉ VERÍSSIMO PONTES
TARCIANNA JAMILLE DANTAS BRASIL
ORIENTADOR: ELISSANDRA BARBOSA FERNANDES FILGUEIRA
CURSO: DIREITO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A criminalidade praticada por adolescentes vem ganhando crescentes dimensões no Brasil. A população 
clama por medidas que ponham fim, ou amenizem o presente quadro de violência. Alguns acreditam que 
a solução estaria na redução da maioridade penal, movidos por um sentimento de impunidade gerado 
pelo tratamento diferenciado que o ECA dispensa aos jovens infratores. Este trabalho busca avaliar a 
possibilidade jurídica e a viabilidade operacional da redução da idade penal. Ainda, pretende analisar a 
eficácia dessa medida como forma de combate à violência. Diante desse contexto, surgiram as seguintes 
problemáticas: a redução da maioridade penal é possível juridicamente? Partindo-se do pressuposto da 
viabilidade jurídica, a redução seria viável operacionalmente? Uma medida normativa, como a redução 
do limite de imputabilidade penal, resolveria o problema da violência? Para a análise dos questiona-
mentos levantados, trabalhamos com pesquisa teórica instrumentalizada pelos métodos observacional 
e estatístico. Percebeu-se que o Brasil adotou o sistema aberto de direitos e garantias fundamentais, 
não os restringindo ao rol do artigo 5º de nossa Lei Maior. Assim, verificamos que o artigo 228 da 
Constituição em vigor traz o limite de inimputabilidade aos 18 anos como uma garantia individual dos 
adolescentes infratores, e tal norma, por força de seu artigo 60, § 4º, inciso IV, representa cláusula pétrea. 
Números oficiais do Sistema Penitenciário Nacional revelam que existia, no primeiro semestre de 2009, 
um grande déficit de vagas. Segundo dados do relatório da CPI do Sistema Carcerário, o custo médio de 
criação de uma vaga no Sistema Carcerário Brasileiro representa um valor considerável. Cruzando-se o 
déficit com o valor necessário para abertura de uma vaga, chegamos à vultosa quantia que o Estado teria 
que despender, em tese, para igualar o número de presos ao número de vagas. Assim, percebemos que 
uma medida que agrave o quadro de nosso Sistema Penitenciário, trazendo para esse universo milhares 
de jovens que cumprem, hoje, medidas sócio-educativas seria inviável do ponto de vista operacional. 
Concluímos pela impossibilidade jurídica da redução da maioridade por entendermos que o artigo 228 
da CF-88 contém garantias individuais e, portanto, deve ser guarnecido pela proteção das cláusulas 
pétreas. Também entendemos pela inviabilidade prática dessa medida, pois demandaria a criação de 
um considerável número de vagas no já deficitário Sistema Penitenciário Brasileiro. A redução da idade 
penal não demonstra ser suficiente para resolver o problema da criminalidade, que está ligado a fatores 
sociais. Os investimentos do Poder Público devem priorizar medidas de estruturação social que confiram 
eficácia na aplicação dos preceitos do ECA, em detrimento de reformas que aumentem o número de en-
carcerados no país. Assim, combateríamos a criminalidade juvenil em suas raízes, além de efetivamente 
ressocializar o adolescente infrator.

Palavras-chaves: Idade Penal. Redução.Inviabilidade.



126 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 127
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

UMA ABORDAGEM SOBRE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 
ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO/RN
RAIMUNDO ALANO BARRA MONTEIRO
HUGO AZEVEDO RANGEL DE MORAIS
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
FAUSTO PEREIRA NETO
ORIENTADOR: ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A contabilidade é uma ciência que visa o estudo e a análise da situação econômico financeira das ins-
tituições. Nesse sentido, vem se tornando cada vez mais necessária no cenário financeiro global, uma 
vez que o estudo dessa ciência acarreta uma série de informações bastante importantes para tomada de 
decisões, no que se refere a situação do patrimônio. Com isto o trabalho condensa que a Lei 101 de 04 
de maio de 2000, traz para o cenário público brasileiro, e para a Contabilidade Pública a importância de 
se ter uma lei que estabeleça normas de finanças públicas, voltadas para os interesses comuns de uma 
sociedade. O estudo objetiva-se de maneira geral, analisar se a Prefeitura Municipal de Severiano Melo/
RN cumpre com o Princípio da Transparência a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo como objetivos 
específicos, verificar quais os meios utilizados para a efetivação do principio, identificar possíveis razões 
ou motivos para o não cumprimento e sugerir medidas para possibilitar a real utilização do principio da 
transparência da lei de responsabilidade fiscal. A hipótese teve como base que a Prefeitura Municipal 
de Severiano Melo/RN, não cumpre satisfatoriamente com o Principio da Transparência. A metodologia 
utilizada foi de natureza qualitativa e descritiva sendo um estudo de caso, os dados primários foram 
livros, artigos, revistas, documentos eletrônicos e periódicos, os secundários foram coletados através 
da pesquisa de campo, tendo sido aplicado uma entrevista estruturada com 10 perguntas, sendo elas 
semi-abertas ao contador da prefeitura municipal de Severiano Melo/RN. O resultado da análise foi 
adquirido através do questionário devidamente respondido, ficou constatado que o Princípio da Trans-
parência da Lei de Responsabilidade Fiscal não é de conhecimento da população. Conclui-se que a 
hipótese foi confirmada, e ficou claramente entendido que o principio da transparência no Município de 
Severiano Melo/RN, não é cumprido de forma satisfatória, uma vez que, a população não tem acesso e 
nem conhecimento das informações advindas, pelo chefe do Poder Executivo. Portanto, seria necessária 
uma interação maior por parte da população, e pelos governantes, para que os mesmos possam expor 
seus desejos, e vontades no que se referem prestação de contas, arrecadação de receitas, de despesas 
e elaboração de orçamentos.
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POLÍTICA COMERCIAL COMO INSTRUMENTO IMPORTANTE 
PARA AS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS
JANIO ALEXANDRE DE ARAUJO
THAMMY IVANTES MARCATO
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA MELO
JONILDA MARIA ATAYDE CAVALCANTI
ORIENTADOR: RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA
CURSO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

A existência do comércio internacional nos moldes do livre comércio sofre interferências governamentais 
por meio do instrumento denominado Política Comercial, em que são introduzidas ações artificiais que 
possibilitam ou incrementam as exportações, ou a redução nas importações, ou ambos. A política co-
mercial é conferida apenas ao ente governamental, podendo assim traçar metas e ajustes no balanço de 
pagamentos de sua nação, contudo outros entes são importantes influenciadores da política comercial, a 
exemplo as empresas multinacionais, empresa comercial exportadora (Trading Company), organizações 
internacionais, interesses políticos, resto do mundo e, logicamente, a sociedade civil, pois o governo 
quando emprega a política comercial, precisa-se refletir a necessidade da população nacional, influen-
ciando no desenvolvimento do nível do bem-estar social. Para a implementação da política comercial em 
um determinado país é recomendável o aprofundamento nas várias outras práticas comerciais formula-
das no mundo globalizado, necessitam averiguar as mais diversas pressões exercidas, comercialmente 
falando e conhecer a harmonia de regras nas negociações e das parcerias entre as economias, contudo 
tais países precisam ao final fazer sua própria política comercial, ou seja, aplicar medidas cabíveis com a 
realidade a qual a nação esta situada, tornando-se a identidade comercial favorável. As práticas comer-
ciais notadamente mais empregadas são: tarifas elevadas nas importações e quotas fixas de importação 
(volume máximo de produtos a serem exportados), discriminação de preços entre outras. O objetivo do 
estudo está motivado no esboço das políticas comerciais adotadas ultimamente no comercio internacio-
nal, suas implicações nas relações econômicas internacionais, assim como, ressaltar os pontos negati-
vos e positivos desse instrumento tão importante para o processo de negociação dos países, entretanto 
ainda incipiente nos estudos acadêmicos. Trata-se de uma pesquisa que tem como ponto de partida o 
uso de revisões bibliográficas, estudos de casos em alguns governos nacionais e internacionais e na 
verificação de acordos bilaterais, organizações internacionais vinculadas e ao comercio internacional. 
O estudo mostrou que na conjuntura econômica internacional, alguns governos locais ainda projetam 
sua política comercial nos vieses do protecionismo, acarretando em muitos casos o não direcionamento 
para as boas fases de negociações internacionais, porém isso não que dizer que toda intervenção prote-
cionista é inviável. Podemos constatar igualmente, que os órgãos internacionais como a OMC e o G-20, 
deverão auxiliar os países nos motes de cunho econômico, visto assim a lógica cooperação a qual as 
economias dos países precisam aderir.
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SEGURANÇA PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA NO EXERCÍCIO 
DAS PROFISSÕES: OPERADOR DE TELEMARKETING
MARIA HELMA DA PENHA SILVA
IRIS BEZERRA LIMA DE MARIA
MARIVANIA SAVIA FERNADES GURGEL
CLARISSE DE MEDEIROS
FRANCISCA ERIVANIA ARRAIS FORTALEZA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O operador de telemarketing é o profissional que desenvolve atividades através de sistemas de telemá-
ticas (tecnologias informatizadas de telecomunicação, inclusive a telefonia), objetivando ações padro-
nizadas e contínuas de marketing. No exercício da profissão, receber e fazer contatos com potenciais 
consumidores para venda de produtos ou serviços, elucidação de duvidas, solicitação de informações, 
prestação de serviços técnicos especializados, realização de pesquisas, realização de cobrança, cadas-
tramento de clientes, são atividades triviais. Tais atividades exigem uma diversidade de habilidades como 
ótima dicção, boa entonação e audição, ser bem articulado, simpático, objetivo, além de extremamente 
paciente e cordial, fatos extremamente difíceis, uma vez que os usuários ou clientes destes serviços 
possuem grande carga de estresse, e se o serviço for um call center (central de atendimento ao consumi-
dor), além do estresse há a insatisfação. Apesar de possuírem roteiros e scripts planejados para captar, 
reter ou recuperar clientes, o profissional deve assumir sempre uma posição de alerta para, mediante a 
resposta e receptividade do cliente, poder alterar a conversa, adotar uma nova estratégia, sem, contudo, 
fugir do script. Alie-se a isto o dever de cumprir metas em prazos extremamente apertados e como 
produto uma das carreiras profissionais limitadas em curtos prazos de tempo. Os riscos ergonômicos 
são os mais perceptíveis, por isso, os mais discutidos e aplacados. As disposições dos mobiliários, 
equipamentos, e condições no ambiente, estão diretamente ligadas a várias doenças ocupacionais como 
LER (lesões por esforços repetitivos) ou distúrbios ósteomusculares. O indivíduo vê-se retirado de sua 
estrutura temporal natural (pressão da fila, ritmo elevado, poucas pausas, isolamento) levando-o à fadi-
ga e males do sono. Gera ainda insatisfação profissional, em especial devido à chamada “latitude deci-
sória” pela falta de controle sobre a tarefa (rigidez da organização do trabalho), fraseologia padrão e falta 
de oportunidade de tomar decisões individuais e coletivas. Tudo culmina num elevado número casos de 
doenças de base emocional, como estresse, síndrome do pânico, depressão, ansiedade e doenças pro-
venientes da queda do sistema imunológico como alergias, gripes, dores de estômago, dores de cabeça. 
Em busca da qualidade de vida destes profissionais a aplicação de normas, como a NR 17, que visa a 
estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofi-
siológicas dos trabalhadores, forneceriam uma boa base para minimizar os impactos negativos. Mesmo 
sem o formalismo da aplicação de uma NR, o mapeamento dos principais riscos e aplicação métodos 
corretivos poderiam melhorar significativamente a saúde e bem estar desta categoria profissional movida 
pela tecnologia mas que vive em condições de masmorras medievais
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
ANA ALICE CAVALCANTE CÂMARA
HELDER CAVALCANTE CÂMARA
PRISCILLA TATIANNE DUTRA
JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA
SUENIA DE LIMA DUARTE
CURSO: OUTRO CURSO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: COMUNICAÇÃO, IDEOLOGIA E PROCESSOS HISTÓRICOS

As tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes em nossa sociedade, nesse 
sentido, nós professores, devemos nos deter a esses novos avanços conhecendo-os, compreendendo-
-os e vivenciando-os para que sejamos intermediadores críticos desses novos recursos para garantir a 
democratização do acesso a essas tecnologias, que é algo indispensável para democratização do saber 
e, consequentemente para formação humana. A partir dessas discussões procurou-se neste trabalho 
discutir as possibilidades do uso das tecnologias de informação e comunicação enquanto possibilidade 
pedagógica nas escolas. Considerando esta intenção, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, dialogan-
do a partir de temáticas que possibilitariam iniciar um entendimento a respeito dessas novas tecnologias 
como meio de ensino-aprendizagem. Dessas discussões, podemos constatar que as tecnologias de 
informação e comunicação abrem um leque de possibilidades para uma prática pedagógica “inovadora” 
e que intenciona democratizar tais tecnologias a todos, contudo ainda foge um pouco da nossa realidade, 
pois ainda existe uma grande dificuldade de acesso a estas, principalmente quando se trata de formação 
de professores. Vale salientar que, se houver uma preparação adequada, a prática pedagógica poderá dá 
um avanço significativo e os professores poderão possibilitar ao aluno aprendizagem de saberes tecno-
lógicos numa atuação crítica, reflexiva e problematizadora, de maneira que ele entenda e não apenas use.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PERCEPTIVA DE FORMAÇÃO DOCENTE
ANA PAULA DE SOUSA ENEAS
VENILZA MEDEIROS DE SOUZA
RAIMUNDA MARIA MARQUES DE AZEVEDO
ORIENTADOR: MÁRCIA REGINA FARIAS DA SILVA
CURSO: CST EM GESTÃO AMBIENTAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS E CULTURAIS

A prática da educação ambiental (EA) como estratégia de mudança de valores em relação ao tratamento 
com o ambiente se deu com o movimento ambientalista que começou a se constituir de forma mais efeti-
va a partir da década de 1960. Mas, foi somente em 1977, na Conferência de Tbilisi, que a EA foi discutida 
pela primeira vez em uma dimensão planetária. Desde então, busca-se a superação de problemas emer-
gentes, como a questão ambiental, que exige mudanças profundas na concepção de mundo, fazendo-se 
necessário repensar a importância de se trabalhar a EA no âmbito escolar. A presente pesquisa buscou 
identificar as práticas de EA de dois grupos de professores do ensino fundamental da rede pública do 
município de Areia Branca/RN, numa perceptiva de formação docente. A escolha das escolas se deu em 
virtude serem localizadas em áreas distintas da malha municipal, uma na zona urbana e a outra na zona 
rural. A primeira reunião para apresentar a proposta da ação foi em novembro de 2009. Identificou-se 
que ações de EA já tinham sido desenvolvidas em ambas as escolas, contudo não haviam dado con-
tinuidades as mesmas. Foram propostas as realizações de três oficinas e duas visitas a campo para a 
formação da docência, que tiveram início no segundo semestre de 2010. A primeira oficina ministrada foi 
a de fabricação de materiais didáticos e brinquedos, por meio de materiais recicláveis, com o objetivo de 
estimular a conscientização ambiental de educadores e alunos para a prática da reutilização e reciclagem. 
A segunda oficina realizada foi a de confecção de jogos matemáticos fabricados a partir da reutilização de 
materiais. Após a conclusão das referidas atividades, teve início a oficina de elaboração de projetos, os 
educadores foram divididos em 2 (dois) grupos de trabalho (GTs) para traçarem a estrutura dos projetos 
de educação ambiental de suas respectivas escolas. As visitas a campo foram desenvolvidas em agosto 
de 2010, os docentes tiveram a oportunidade de visitar o aterro controlado do município, como também 
à Associação Social dos Amigos Protetores e Simpatizantes Ambientais de Areia Branca (ROTATIVA). 
Dessa forma, essas atividades possibilitaram aos docentes uma melhor compreensão da temática am-
biental local. Como implementação dos projetos elaborados durante a terceira oficina, foram realizadas 
nas escolas gincanas ecológicas. Realizou-se ainda, uma eleição entre os discentes para a formação do 
Grupo Ambientalista Escolar (GAE), com o intuito de que estes sejam multiplicadores de boas práticas 
ambientais. Por fim, destaca-se a importância dos trabalhos de EA coletivos, nessa perceptiva de forma-
ção docente, com vista à formação de cidadãos conscientes, em relação ao trato com o meio ambiente, 
vindo à melhoria na qualidade socioambiental.
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SEGURANÇA PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA NO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO CABELEIREIRO
KAMILA RAYANA DE LIMA PRAXEDES PEREIRA
LILIANE ROUSE DE SOUZA
TARCISIO NOGUEIRA DO COUTO JUNIOR
PATRICIA KALIANY FREITAS DO COUTO
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

A origem da profissão de cabeleireiro se perde no tempo. Achados arqueológicos, como pentes e nava-
lhas de pedra, datam da pré-história. Acredita-se que foi no Egito, a cerca de cinco mil anos, que a arte 
de cuidar dos cabelos, profissionalmente, iniciou-se. Na Grécia antiga surgiram os primeiros “salões” 
em Atenas, com os Kosmetes (Embelezadores de Cabelo). Desde então a profissão foi evoluindo, com a 
modernidade, as tecnologias e o culto a beleza física, tornando-se mais especializada e técnica. Segundo 
a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil é 
o quarto maior consumidor mundial de produtos para beleza, conta com muitos profissionais atuantes, 
mas ainda carece de regulamentação, o que abre espaço para pessoas despreparadas e sem compro-
misso, atuar como cabeleireiros. Sem regulamentação, compromete-se ainda a integridade física de 
clientes e profissionais, e em conseqüência a qualidade de vida dos mesmos, o que é um contra-senso. 
Valores como ética e transparência na relação com clientes, parceiros, colaboradores, são essenciais 
para valorizar o “produto” final de seus trabalhos: a auto-estima. Esta busca pelo melhor tem levado os 
profissionais a entrarem em novas áreas, como a segurança no trabalho. O cabeleireiro lida diariamente, 
direta ou indiretamente com produtos químicos, com a possibilidade de reações e contaminação tanto 
para si, para o cliente e até mesmo ao meio ambiente (através do descarte indevido de materiais). Existe 
o risco físico do manuseio de ferramentas cortantes como lâminas e tesouras. Sem regulamentação, 
não existe padrões para horário e carga de trabalho, o que leva a discrepâncias e inconstância, que em 
última instância resulta em risco ergonômico levando a inúmeros casos de distúrbios ósteomusculares 
(por má postura), lesões articulares (devido a movimentos repetitivos) e problemas circulatórios (horas 
contínuas de pé), bursite (braços e os ombros estão sempre elevados) entre outros. O profissional fica 
exposto a ruídos temporários e constantes, originados do secador, das conversas, sons ambientes como 
tv e música. Com este breve levantamento pode-se constatar a urgência de um estudo mais aprofundado, 
com levantamento de dados de campo e principalmente elencar os riscos ambientais que o profissional 
esta exposto no exercício da profissão. Exposto isso tornar-se mais emergencial a regulamentação pro-
fissional bem como a implementação de normas de segurança, conforto e qualidade de vida específicas 
ao exercício da mesma.
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SEGURANÇA PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA NO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DA DIARISTA DOMÉSTICAS
KAREN KELLY GOMES CAMARA
MARIA SILVANIA NOLASCO
MARIA ZILVANILDA SOUSA ARAUJO
SIZYA EMANUELLA BEZERRA RIBEIRO
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Através do projeto de lei nº 160/2009 as Diaristas que prestarem serviço por mais de dois dias por sema-
na poderão ter o vínculo empregatício reconhecido. Esta lei é tida como o marco regulatório da profissão 
de diarista. Entretanto o termo diarista vem justamente do exercício realizado em um dia por semana, a 
cada 15 dias e ou em dias esporádicos num mês, a depender do contratante. Contudo a responsabilida-
de, e a capacidade de trabalho esperada, destas profissionais é sempre equiparada à doméstica regular, 
com salário e rotina de trabalho bem definida. Um dos grandes limitantes é a remuneração do serviço. 
Com a remuneração sendo efetuada diretamente à profissional, sem os vínculos e obrigações emprega-
tícias, torna-se responsável pela consolidação das responsabilidades fiscais, pagamentos de impostos 
e recolhimento das contribuições à previdência, o que muitas vezes não ocorre: a necessidade imediata 
faz a profissional utilizar o valor integral do seu pagamento no consumo de bens e quitação de taxas e 
serviços. Percebe-se que estas profissionais não recebem um amparo que lhes permita discernir sobre 
a importância futura da contribuição social, como o direito à aposentadoria. Possuem ainda a instabili-
dade, pois se a ausência de vínculo gera a sensação de liberdade e plenitude profissional, gera também 
a incerteza do dia seguinte, o pouco poder de escolha (pois vê-se obrigada a aceitar serviços dos mais 
diversos em condições nem sempre adequadas) e a incapacidade de planejamento a longo prazo. Por 
outro lado, a pressão pela execução perfeita e rápida do serviço conduz a doméstica a práticas que 
colocam em risco a sua integridade física. O uso de EPI’s é praticamente zero, o contato com produtos 
químicos é constante, além de riscos físicos, como nas corriqueiras cenas de diaristas debruçadas ou 
sobre patamares buscando formas de limpar janelas. Além destes à ainda fatores como a violência sexual 
ou mesmo o assédio moral, aos quais as mesmas constantemente são testemunhas ou mesmo vítimas. 
Todos estes fatores influenciam diretamente na qualidade de vida destas profissionais, sendo, portanto 
potenciais alvos de campanhas e valorização, qualificação e humanização para garantir-lhes uma vida 
segura, saudável, estável, com direito a cultura, lazer, respeito e futuro.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA: UMA ANÁLISE DA 
PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DE MOSSORÓ/RN
HOZANA RAQUEL DE MEDEIROS GARCIA
ZORAIDE SOUZA PESSOA
ORIENTADOR: MÁRCIA REGINA FARIAS DA SILVA
CURSO: CST EM GESTÃO AMBIENTAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os processos de industrialização e de urbanização provocaram um crescimento populacional, o qual 
as cidades não estavam preparadas para comportarem. Nessa direção, esta pesquisa objetivou analisar 
os principais problemas socioambientais do município de Mossoró/RN, com o intuito de apresentar um 
diagnóstico das áreas que necessitam de atenção especial de modo a fornecer subsídios para a formula-
ção de políticas públicas,no âmbito social e ambiental.A pesquisa foi desenvolvida durante o período de 
julho de 2009 a abril de 2011. Como procedimento metodológico aplicou-se 159 questionários semies-
truturados com perguntas abertas e fechadas, realizou-se também, observações in loco e um registro fo-
tográfico dos bairros estudados; ademais, foram registradas as conversas informais com os moradores, 
em caderno de campo. Estudou-se os bairros: Abolição IV, Alto da Conceição, Alto de São Manoel, Belo 
Horizonte, Boa Vista e Santa Delmira. Verificou-se que cidade de Mossoró apresenta diferentes níveis 
de degradação socioambiental do meio urbano. De acordo com as entrevistas realizadas, 22,64% dos 
ouvidosafirmaram existir sistema de esgoto sanitário nos bairro que residem, um percentual considerado 
pequeno, o que indica a existência de um déficit na rede sanitária da cidade. Quanto ao abastecimento de 
água, os dados indicam que 45,28% da população ouvida avaliam que a concessionária de água possui 
bom desempenho em relação ao abastecimento de água. Porém, tal dado apresenta uma contradição, 
ao considerar que quando questionados sobre a qualidade dos serviços prestados pela concessionária, 
mais da metade dos entrevistados apresentam insatisfação no que se refere à ausência de saneamento, 
ao abastecimento e a regularidade. Cabe ressaltar que essa lacuna vem sendo solucionada, por meio 
de um Projeto de Ampliação da Rede de Abastecimento de Água no município. Em relação à deposição 
inadequada dos resíduos 71,06% participantes afirmaram que colaboravam com a coleta da prefeitura e 
27,04% contribuíam com a coleta da prefeitura e a coleta seletiva. Todavia, ainda é possível se observa-
dos nos bairros pesquisados a formação de lixões, como por exemplo, Santa Delmira e Belo Horizonte.
Observou-se nos bairros pesquisados um elevado índice de violência com um percentual de 61,93%. 
Conclui-se que há uma deficiência na infraestrutura de Mossoró, proveniente de um crescimento desor-
denado e acelerado que apresentam as cidades brasileiras de porte médio nas últimas décadas. Essa 
constatação aponta para a necessidade de formulação de políticas públicas, voltadas para o planejamen-
to e a gestão urbana, com vista ao desenvolvimento de programas e projetos relacionados à educação 
ambiental, ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos e dos recursos hídricos, de programas de 
inclusão social, voltados para a ocupação e a geração de renda.

Palavras-chaves: Planejamento Ambiental. Políticas Públicas. Urbanismo.
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RASTREAMENTO DA NOTÍCIA: TEORIA E PRÁTICA NO JORNAL O MOSSOROENSE
GEILSON FERNANDES DE OLIVEIRA
PÂMELLA ROCHELLE ROCHANNE DIAS DE OLIVEIRA
MARIA ADRIANA NOGUEIRA
ORIENTADOR: MARCILIA LUZIA GOMES DA COSTA MENDES
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: COMPLEXIDADE CULTURAL, LINGUAGEM E PROCESSOS DE COMUNICA-
ÇÃO

Uma das críticas mais recorrentes aos cursos de jornalismo, e aos teóricos desta área é que grande 
parte do seu corpus teórico não se aplicaria na prática, na produção cotidiana da notícia, na busca pela 
informação. Contudo, enganam-se aqueles que pensam e veem o jornalismo desta forma. A presente 
pesquisa, que utilizou como método a observação participante, e como técnica de coleta de dados a apli-
cação de entrevistas semi-estruturadas, teve como objeto de estudo o jornal impresso O Mossoroense, 
o mais antigo da cidade de Mossoró – RN, e um dos mais antigos do país. Assim sendo, foi possível 
constatar que as teorias da comunicação e do jornalismo se aplicam, de forma efetiva, nas rotinas produ-
tivas do veículo investigado, a partir do rastreamento de todo o processo de produção da notícia, desde 
a gênese da mesma até a sua veiculação. Teoria da ação política, do espelho, organizacional, critérios de 
noticiabilidade, gatekeeper, estas são algumas das teorias que na prática são confirmadas, e que provam 
que a atividade jornalística vai bem além do simples domínio de técnicas. Ao observarmos o percurso 
da notícia rastreada analisamos ainda os filtros existentes no fazer jornalístico, uma vez que o produto 
final – a notícia – é resultante da passagem em diversos filtros, onde são definidas abordagens, impor-
tância, e recortes que serão dados. Amparamo-nos para o estudo aqui apresentado, dos conceitos de 
reconhecidos teóricos do campo da pesquisa em comunicação e em jornalismo, tais como Mauro Wolf 
(2005), Nelson Traquina (2001), Pereira Júnior (2006), entre outros.

Palavras-chaves: Teoria. Prática. Jornal o Mossoroense.

TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDO: RELAÇÕES 
ENTRE FICÇÃO E RECONHECIMENTO
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GEILSON FERNANDES DE OLIVEIRA
MAKCION MULLER RODRIGUES LEITE
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ÇÃO

As telenovelas do horário das 20h da Rede Globo caracterizam-se como sendo uma das produções de 
maior audiência e sucesso no Brasil, as mesmas tem duração de 6 a 9 meses, dependendo do sucesso 
junto aos telespectadores, e geralmente trazem personagens que se assemelham à pessoas reais. Na 
programação diária, é a telenovela que, em grande medida, preenche o espaço de entretenimento e cultu-
ra da televisão brasileira. Diante deste quadro, é inevitável pensar nas relações que se estabelecem entre 
os seguintes elementos: televisão e receptores, contexto-cultural e discurso televisivo, cotidiano e tele-
novela, real e imaginário, e todos entre si, e em outras relações. O objetivo geral da pesquisa é analisar 
os efeitos de sentidos produzidos pela telenovela no processo de recepção televisiva. Especificamente os 
objetivos visam: verificar quais os elementos presentes nas relações entre ficção e realidade e identificar 
quais questões abordadas nas novelas geram um maior reconhecimento por parte do público estudado. 
A pesquisa é orientada teórica e metodologicamente pelo Modelo das Multimediações, ancorado pela 
reflexão teórica no campo dos Estudos Culturais em Comunicação Latino-americanos, a partir das óticas 
de Jesús Martín-Barbero e Nestor Garcia Canclini, que convergem para o debate sobre as identidades 
culturais diante do fenômeno da comunicação mediada. Esses estudos versam também, que o contexto 
cultural é fator importante tanto para a constituição das audiências como para o processo de recepção, 
compreendendo este último, a partir de eixos afetivos e subjetivos, presente nas interações, sobretudo 
familiares e sociais. Para a realização dessa pesquisa, optamos como objeto empírico de análise, a pri-
meira telenovela das 21h da Rede Globo Insensato Coração, que retrata temas considerados polêmicos e 
de interesse social, que possibilitam estabelecer relações entre o real e o ficcional.

Palavras-chaves: Telenovela. Recepção. Produção de sentidos.
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PODER E MÍDIA: UMA ANÁLISE DO PERSONAGEM ZÉ 
PEQUENO DO FILME CIDADE DE DEUS
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LINHA DE PESQUISA: COMUNICAÇÃO, IDEOLOGIA E PROCESSOS HISTÓRICOS

Este trabalho se propõe a analisar, por meio do personagem Zé Pequeno do filme “Cidade de Deus”, as 
duas principais formas de poder ainda exercidas na sociedade contemporânea, que são o poder obtido 
por meio da força física, e o poder exercido através da persuasão, sendo este último amplamente utiliza-
do pela Mídia. O referido personagem foi escolhido por possuir um relacionamento estreito com essas 
formas de poder, além do desejo desenfreado de possuí-las. O principal intuito é analisar como a Mídia, 
por meio do produto cinematográfico, expõe essas formas de poder ao público, sendo ela atualmente 
considerada por alguns autores como o quarto poder. Para tanto, o presente artigo se baseia no conceito 
de microfísica do poder de Michel Foucault (2006), uma vez que os próprios teóricos de Comunicação 
utilizam seu pensamento acerca do assunto. Segundo o autor, quando se pensa na mecânica do poder, 
pensa-se em sua forma capilar de existir, no ponto em que o poder encontra os indivíduos e atinge 
suas atitudes, discursos e sua vida cotidiana. Além de Foucault foi utilizado o pensamento de Canetti 
(1986) em seu livro “Massa e Poder”, e o de Gomes (2003) com sua obra “Poder no Jornalismo”. De 
acordo com Gomes (2003), enquanto mostram, as mídias disciplinam pela maneira de mostrar e por isso 
elas controlam pelo próprio mostrar. Por meio dos estudos, tendo no personagem de Zé Pequeno uma 
representação da sociedade, buscamos identificar de que forma se dá a busca por possuir poder, seja 
por meio da força, ou, pelo desejo de visibilidade, compreendendo que isto é algo que atrai o indivíduo 
comum da sociedade, que é capaz de cometer atrocidades, algumas em função de sua relação com a 
mídia, que ao exercer seu poder, leva-o a acatá-lo sem ao menos construir um pensamento crítico com 
relação a essa obediência. Desta forma fazendo-o acreditar que é mantenedor do poder, pelo simples 
fato de estar inserido na esfera midiática. Observamos, ainda, por meio do personagem Zé Pequeno, que 
a mídia cinematográfica exibe de forma clara a submissão do indivíduo mais fraco para com o mais forte, 
no caso do poder exercido pela violência, e também o deixar-se seduzir pela esfera midiática, criando 
para si o desejo de possuir visibilidade e inserir-se nesta.

Palavras-chaves: Poder. Mídia. Personagem Zé Pequeno.

ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA PROSPECÇÃO DE NOVOS ALUNOS: O CASO UNP
ALAN CARLOS PAIVA
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CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROP.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: MARKETING

Trata-se de um estudo sobre as estratégias de marketing na prospecção de novos alunos: o caso unp. 
Onde procura-se identificar as estratégias desenvolvidas pela Universidade Potiguar (UnP) campus 
Mossoró e sua importância no processo de conquista de novos alunos. Procura-se ainda, analisar como 
se estrutura o setor de marketing da UnP, elencando as ações de marketing desenvolvidas, e a importân-
cia do setor UnP Orienta na captação de novos alunos. A utilização da Universidade Potiguar como objeto 
de estudo partiu do desejo de se analisar uma empresa de grande porte no cenário norte rio grandense e 
identificar a partir deste estudo a participação do marketing no sucesso desta grande empresa. O método 
utilizado para concretização da pesquisa será o estudo de caso, por se tratar de uma análise caracte-
rizada pelo aprofundamento no objeto de estudo, possibilitando uma análise mais detalhada do caso 
estudado. Serão utilizadas ainda, as técnicas de análise documental, pesquisa bibliográfica, entrevistas 
e observação não participante. Espera-se como resultados deste estudo a obtenção de informações que 
sustentem a grande importância de uma estruturação maior dos setores e ações de marketing cada vez 
mais presentes nas organizações. Ao final do estudo espera-se concluir que o setor de marketing é um 
dos pilares de uma empresa e que sem ele, esta não consegue se sustentar em um mercado cada vez 
mais acirrado e competitivo, podendo ser em muitos casos o fator decisivo para o sucesso ou fracasso 
de uma organização.

Palavras-chaves: Estratégias de marketing. UnP Orienta.  Alunos.
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GAP KIDS UMA ANALISE DE SEUS DISCURSOS DE ADULTIZAÇÃO
JORGE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR
ORIENTADOR: MARCILIA LUZIA GOMES DA COSTA MENDES
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROP.
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LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM E DISCURSO

No contexto histórico, a infância sempre ficou em segundo plano, esse quadro somente começa a mudar 
a partir da criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e de suas agências apenas posteriormente 
a Segunda Grande Guerra, com a criação de tratados e legislações internacionais. Usarei duas definições 
de diferenciação da infância. A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a de Postman (1999). 
O ECA considera infância o período que vai dos zero aos doze anos de idade. Já Postman ao traçar um 
marco histórico para o aparecimento da infância diz que ela surge com o aparecimento da prensa tipográ-
fica, pois ela possibilitou a separação entre quem era capaz ou não de ler. Essas definições serão usadas, 
pois são atuais com o cenário da contemporaneidade. Neste trabalho, será feito a análise das campanhas 
publicitárias da parceria entre GAP Kids e Stella McCartney em busca de traços que indiquem o pro-
cesso de adultizaçao infantil nas imagens a serem analisadas. Alguns dos fatores que levaram a escolha 
da GAP Kids foi por se tratar de uma linha da GAP, gigante do varejo norte americano com visibilidade 
mundial; pelas parcerias com grandes estilistas, estratégia muito utilizada pelas grandes magazines para 
aumentar suas vendas; outro fator esse um pouco curioso foi as denuncias de trabalho infantil na Índia, 
sofridas pela GAP, e o paradoxo que esse episódio acarreta, o de crianças fazendo roupas para crianças 
. Como suporte teórico, serão utilizados os trabalhos de Ariès (1981), Sampaio (1999). A metodologia a 
ser utilizada será de análise de discurso, usando as discussões de Orlandi (1996), para tentar identificar 
nas imagens analisadas se há ou não processo de adultização infantil. Como esse trabalho ainda esta em 
fase de conclusão o que podemos adiantar é que nas imagens analisadas as crianças aparecem como 
uma miniaturização dos adultos.

Palavras-chaves: Publicidade. Infancia. Adultização.

CONSUMO TELEVISIVO X ESCOLA: ANÁLISE DO CONSUMO TELEVISIVO DE 
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ORIENTADOR: JUCIEUDE DE LUCENA EVANGELISTA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
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ÇÃO

Este trabalho é a segunda versão do projeto A Televisão na Escola, onde tivemos como principal foco 
a análise do consumo da televisão e a mediação por parte de professores de quatro escolas do ensino 
médio público e privado de Mossoró-RN. O presente projeto pretende dar continuidade a esse estudo, 
ampliando agora os seus sujeitos pesquisados, passando a ter como principal objetivo pesquisar o con-
sumo televisivo entre estudantes das mesmas escolas em que aplicamos a pesquisa com os professores 
para conhecer as mediações que são realizadas entre a educação e a cultura midiática que se processam 
no ambiente escolar. Dessa forma a pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira compreende a 
pesquisa quantitativa, que será realizada através da aplicação de questionários com os estudantes das 
mesmas escolas em que pesquisamos os docentes do ensino médio, com o intuito de diagnosticar o 
consumo televisivo desses jovens estudantes; a segunda etapa será realizada por meio do cruzamento 
e análise das informações produzidas pela pesquisa realizada junto aos professores com os resultados 
obtidos sobre o consumo da televisão por parte dos alunos. Este trabalho é composto por dados parciais 
da pesquisa, tomando como base os dados referentes à Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho. Através 
dessa análise esperamos compreender e interpretar como ocorrem os processos de mediação entre a 
cultura escolar e os meios de comunicação de massa no ambiente escolar, para que assim possamos 
refletir como esses meios podem dialogar com a educação formal.

Palavras-chaves: Comunicação. Educação. Televisão.
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MÍDIA E BELEZA
HERBENA CELIS XAVIER COSTA
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

Mídia e Beleza – CST em Estética e Cosmética A mídia vem impulsionando o mercado da beleza, tornan-
do-o sempre mais atrativo e divulgando novas fórmulas, métodos cirúrgicos e tratamentos de beleza a fa-
vor da saúde e bem-estar pessoal, tornando a estética e suas várias áreas de atuação, em um instrumento 
de bem comum. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo discutir a influencia do marketing e 
da mídia de massa, principalmente a televisiva, na formação de estereótipos e padrões estéticos e seus 
reflexos sobre o autoconceito (a auto-percepção), a auto-estima e a mitificação do corpo no contexto so-
cial. Esta pesquisa é bibliográfica, pois se baseou em documentos já escritos sobre a temática proposta 
como livros, artigos e periódicos. O material para a pesquisa foi coletado entre os meses de agosto e 
novembro de 2010. O que foi possível se perceber foi que a mídia exerce o poder de influenciar a mente 
das pessoas; atinge tanto homens como mulheres que são infelizes com sua aparência e mais propensos 
a buscarem maneiras de se livrar do que consideram serem imperfeições físicas; o corpo é considerado 
o ponto de referencia que o ser humano possui para reconhecer e interagir com o mundo; o padrão do 
corpo perfeito imposto pela mídia chegou a um ponto tão prejudicial a saúde que as consequências em 
nome da aparência vão além das cirurgias plásticas desnecessárias que também geram transtornos 
como bulimia, anorexia, vigorexia e ortorexia entre outros. A estética e cosmética tem surgido como al-
ternativa para uma melhor qualidade de vida e manutenção da jovialidade por muito mais tempo, através 
dos tratamentos faciais e corporais que além de proporcionar inúmeros benefícios físicos , atuam tam-
bém no psicológico trazendo bem –estar e relaxamento. A conclusão a que foi possível se chegar é que a 
mídia e a beleza andam juntas e o mercado aumenta cada vez mais, atingindo mulheres e homens e está 
sempre mais atrativo, mostrando soluções estéticas para as pessoas que querem mudar ou aperfeiçoar 
suas curvas em cirurgias ou procedimentos estéticos. No entanto, os cuidados com o corpo não devem 
ser de forma tão intensa e ditatorial como se tem apresentado nas últimas décadas, mas que as pessoas 
devem respeitar os limites do seu próprio corpo e a si mesmo. UNIVERSIDADE POTIGUAR – UnP CST 
em ESTETICA E COSMETICA MIDIA E BELEZA MOSSORO RN - 2011 HERBENA CELIS XAVIER DARLLE 
DANIELA DE OLIVEIRA F. SOUZA ROSEMERE SILVA
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Ao considerar a Bacia Hidrográfica como unidade de gestão ambiental, se prevê um comitê para geren-
ciamento desse recurso, onde cada indivíduo integrante do referido comitê conhece todas as situações 
que envolvem a utilização desse recurso natural. Objetivou-se nessa pesquisa analisar fatores que pro-
vocam a discussão referente à Transposição do Rio São Francisco. Quanto aos métodos, à abordagem 
da pesquisa classifica-se como qualitativa, a coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa biblio-
gráfica e documental. Observou-se mediante o embate político-administrativo existente no processo de 
transposição do Rio São Francisco, existe também o embate socioambiental, pois para se efetivar um 
projeto dessa magnitude, se faz é necessário analisar todos os impactos que o mesmo possa provocar. 
Segundo o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente-RIMA, foram detectados 44 possíveis impactos, 
dentre os mesmos, 11 são positivos e 12 negativos. Constatou-se que os impactos positivos citados 
referem-se a um aumento da oferta hídrica, geração de empregos, maior oferta de água para abasteci-
mento urbano e rural, diminuição do risco de seca, melhoria da qualidade da água nas bacias receptoras, 
melhoria na saúde e dinamização da economia regional, sendo que para cada impacto, existem medidas 
compensatórias. Essas medidas resumem-se a: campanhas para combater o desperdício de água, bem 
como para promover a conservação dos recursos naturais, apoio técnico para as comunidades ao longo 
dos canais, campanhas de Educação Ambiental, contratação de mão-de-obra local, monitoramento de 
hospedeiros e vetores de doenças e programas de monitoramento. Para entender a finalidade desse 
projeto, que possui um alto custo para os brasileiros, se faz necessário detalhá-lo minuciosamente, para 
que não haja obscuridades, seus impactos positivos parece-nos bastante confortáveis, porém é impres-
cindível analisar se os mesmos também não fazem parte de um processo sazonal. A polemização que 
permeia a execução do projeto de transposição deve-se ao fato de a população que usufrui dos recursos 
de bacias doadoras terem o receio de ficar com o ônus dessa obra. Independente de questionamentos, 
as obras estão sendo feitas então veremos se os impactos serão amenizados. A Transposição do Rio São 
Francisco constitui um paradoxo, tanto para o governo da União, como para a sociedade civil, de um 
lado uma minoria da sociedade reconhece a audácia do projeto, principalmente pelas condições atuais 
do Rio São Francisco, que necessita de uma revitalização, e por outro lado há certa pressão do governo, 
que segundo os mesmos, o projeto trata-se de uma integração e não de uma transposição, segundo os 
mesmos, não há alternativa para se pensar e tentar amenizar as ações da seca no nordeste brasileiro. 
Contudo, resta à população do nordeste setentrional policiar o poder público para que não sejam negli-
genciados pela falta de assistência.

Palavras-chaves: Recursos Naturais. Gestão de Recursos Hídricos. Impactos ambientais.
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REFORMA DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU: 
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BONNIE VILAS BOAS SLAVIERO
HERBERT MAX DA SILVA
JANIO ALEXANDRE DE ARAUJO
KAYO ROBERTO MENDOÇA DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: TATIANA GEHLEN MARODIN
CURSO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

No imediato pós Segunda Guerra Mundial as nações vencedoras do conflito propuseram a criação do 
que seria um dos órgãos mais regulador e intervencionista das Nações Unidas, o Conselho de Segu-
rança. Suas atribuições em síntese são a de garantir a paz, recomendar ações preventivas à Assembléia 
Geral da ONU e prover a resolução de conflitos que assolam a Comunidade Internacional. O Conselho 
de Segurança é composto por quinze países signatários e rotativos, contudo apenas cinco são membros 
permanentes (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia). Esses países possuem o poder de 
veto, cuja possibilidade de não inclusão ou execução de certas temáticas da segurança internacional, 
deverão passar pelo crivo desses cinco membros permanentes. Porém, após a Guerra Fria, várias nações 
ditas emergentes ou não vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, alegam que deveriam possuir uma 
maior participação no Conselho de Segurança, devendo haver a alteração do poder de veto e a maior 
distribuição das decisões entre as nações signatárias, sendo cabível então a reforma do Conselho de 
Segurança. O que pode-se ver é o surgimento de um grupo de países pleiteadores de assento permanen-
te, o chamado (G-4) composto por Alemanha, Brasil, Índia e o Japão. Seus argumentos são as notórias 
contribuições de cunho diplomático, financeiro e militar para com a ONU e os critérios de localização ge-
ográfica de cada país. O trabalho ocupa-se em discutir as consequências e a resignificação do Conselho 
de Segurança, bem como evidenciar os argumentos dos países defensores do movimento de renovação, 
principalmente o Brasil, fazendo assim, o aparato crítico do que seria vantajoso e desvantajoso para 
todos. Para a realização do estudo foram utilizadas revisões bibliográficas, apreciações das resoluções 
vinculadas a ONU, documentos provisórios e discursos dos principais membros do Itamaraty. O estudo 
revelou que o Conselho de Segurança da ONU precisa adequar-se a nova configuração da Comunidade 
Internacional. As nações devem objetivar-se a um recomendável limite de viabilidade de sua adesão 
como membro permanente do órgão, pois o que ocorre ainda é a relação assimétrica entre países do 
próprio continente. Averiguou-se também, que o tema reforma é ainda passível de muita discussão. O 
Itamaraty deverá fazer uma cobertura de caráter nacional, buscando assim adaptar-se ao processo de 
negociação no mote do poder de decisão.
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TEORIA CONSTRUTIVISTA DAS RELAÇOES INTERNACIONAIS: ANOTAÇÕES 
SOBRE UM NOVO DEBATE DA COMUNIDADE INTERNACIONAL
JANIO ALEXANDRE DE ARAUJO
ORIENTADOR: ANDRÉ LEMOS ARAÚJO
CURSO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

O estudo das Relações Internacionais está amparado por várias teorias de cunho social, teorias essas 
que tem como função, contribuir na compreensão de premissas básicas da comunidade internacional, 
a exemplo as questões de soberania, anarquia, guerras, ordem mundial entre outras. As abordagens 
de tais teorias buscam também prover bases científicas e aferição em alguns processos decisórios no 
Estado-nação e na sociedade civil, criando assim um verdadeiro norteamento dos atores internacionais. 
Contudo generosa parte dos analistas das Relações Internacionais ainda estão pré-determinados em 
buscar teorias tradicionais, como o Realismo Político e Idealismo Político, esquecendo, naturalmente 
de ressaltar o debate entre teorias mais contemporâneas e atualizadas. É nesse novo debate que pode-
mos observar a insurreição da Teoria Construtivista das Relações Internacionais, importantíssima para 
fazermos questionamentos dos temas da política exterior. Seu surgimento nos estudos das Relações 
Internacionais está registrado no imediato anos 90, partindo da premissa que o mundo é protagonizado 
por permanentes construções sociais, ou seja, não deverá ter certa imposição ou predeterminismo nas 
decisões, entretanto isso não quer dizer que o mundo deverá ser desprovido de regras,limites ou até criar 
a cultura de anarquia internacional, pelo contrário as regras servem para hegemonizar as relações entre 
nações, justificar atos e atenuar assimetrias decorrentes do processo de integração. Outro ponto defen-
dido pelos construtivistas é a negação da antecedência ontológica da relação entre estrutura e agentes, 
pois esses dois instrumentos de análise passam por uma contínua e permanente co-construção. Por 
hora, os construtivistas das Relações Internacionais tentam explicar a aplicabilidade da teoria na análise 
dos discursos, visto assim a ocorrência da virada lingüística a qual os debates atuais deverão ser dono. 
O centro de interesse da pesquisa está voltado para o debate da Teoria Construtivista nos estudos das 
Relações Internacionais, assim como enaltecer as visões dos vários autores que debruçaram sobre a im-
portância do assunto e na quebra de paradigmas e metodologias às vezes pouco mediáticas. Realizando, 
também a reflexão acadêmica de qual rumo deverá almejar os estudos internacionais. Foram realizadas 
revisões bibliográficas, que procuravam sempre concentrar as principais visões dos autores de teorias 
das Relações Internacionais, houve igualmente, consulta de websites especializado na temática. O es-
tudo mostrou que a Teoria Construtivista das Relações Internacionais foi um afago para os órfãos de 
teorias que apesar de dominantes, não haviam acompanhado o tempo e os fatos socioeconômicos a qual 
a Comunidade Internacional advém, provocando visível desgaste do debate internacional. É constatada, 
igualmente, a existência de múltiplas visões entre os autores da teoria, o que causaria tênues convergên-
cias e por que não dizer várias formas de construtivismo.

Palavras-chaves: Teoria Construtivista. Relações Internacionais. Comunicades virtuais.
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SEGURANÇA NO TRABALHO DO PODOLOGO
ANTONIO HITALLO DE ALMEIDA
FRANCISCA MEIRE DA SILVA
ARÍLIA KÉZIA DA SILVA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: BIOTECNOLOGIA APLICADA À SAÚDE

Quando o primeiro Homo-Sapiens retirou um espinho encravado na planta do pé, nascia a Podologia. 
O termo podólogo é destinado ao profissional que estuda os pés, especializa-se na anatomia, fisiologia, 
biomecânica e podopatias e como profissão foi regulamentada em 1957, passando a ser reconhecida 
como atividade afim da medicina em 1968. Podendo também ser denominado de podiatra, este profis-
sional está habilitado a tratar e prevenir problemas nos pés, como unha encravada, calo, calosidade, 
ressecamento excessivo, fissuras, micose assim como também para aplicar técnicas de relaxamento 
como banho de parafina, argiloterapia, reflexologia podal, dentre outras. Ao tratar dos pés proporciona 
equilíbrio, capacidade de locomoção, e ainda os torna mais aptos a resistir a calcados inadequados, 
pisos irregulares e demais demandas do cotidiano. Em uma cultura que a beleza é muito valorizada, 
cuidar dos pés vai além da beleza aparente indo a funcional, constatando que estética andam de braços 
dados com a saúde e por que não com qualidade de vida e segurança. Na história, são comuns os re-
latos dos cuidados com os pés, do Egito do Rei Amenofis IV, que mantia em seu palácio colaboradores 
responsáveis de cuidarem dos pés da nobresa e seus soldados após batalhas, até mesmo aos relatos 
bíblicos, nos momentos em que o próprio Jesus participa constantes vezes da limpeza dos pés. Com a 
evolução e a aquisição de conhecimentos cada vez mais específicos, a podologia tem encontrado grande 
reconhecimento e consequentemente maiores responsabilidades, não se preocupando somente com os 
pés de seus pacientes mas também com os resíduos produzidos no exercício da profissão bem como 
com a exposição a que o profissional a estes materiais. Sendo da área da saúde, a podologia é geradora 
de resíduos solido do tipo biológico e químico, ambos com potencial contaminante. É indiscutível a 
necessidade da utilização de descartáveis (lâminas e agulhas) para segurança do paciente e do próprio 
profissional, sendo a luva de procedimento como um EPI indispensável, bem como a esterilização dos 
instrumentos permanentes, como tesouras e alicates. O podólogo vê-se ainda diante de situações sofre 
risco físico (objetos cortantes e perfurantes), ergonômico e bioquímico (exposição a medicamentos, 
produtos químicos e microorganismos). Alguns estudos sobre a profissão são consensuais ao enfatizar 
a importância da profissão, mas ao mesmo tempo apontam inúmeros casos de acidentes, sendo por-
tanto uma área ainda disponível para a aplicação dos conhecimentos em biotecnologia e na criação de 
normativas para o seu bom desempenho, seja do ponto de vista da biosegurança como da segurança 
no trabalho.

Palavras-chaves: Podologia. Biosegurança. Biotecnologia.

CONFLITOS DE PRINCIPIOS CONTITUCIONAIS NO 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
ROMULO SAVIO DE PAIVA
ORIENTADOR: JONAS FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO
CURSO: DIREITO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

Este trabalho discutirá sobre o conflito de princípios que há durante um pedido de suspensão de se-
gurança. O mandado de segurança permite que um indivíduo impetre em juízo exigindo a garantia no 
exercício de um direito líquido e certo, este dispositivo resguardado pela constituição não poderá ser 
prejudicado. Há muito tempo se tem conhecimento que o Direito prima pelos interesses da coletividade, 
a fim de se manter a ordem, mas tem também todo o cuidado para não ser imperioso e injusto. Eis o 
motivo de alguns remédios constitucionais, como exemplo, o mandado de segurança tem por finalidade 
resguardar o direito líquido e certo de um indivíduo que tenha sido lesado por abuso ou negligencia do 
Estado. Mas também é necessário observar que embora esse indivíduo tenha o seu direito assegurado, 
este não poderá prejudicar os interesses da coletividade, para isso existe a suspensão de segurança, 
instituto que susta os efeitos da liminar ou sentença proferida por juízo a quo por aquela posição causar 
grave lesão a ordem, saúde, segurança e economias públicas. Quando aplicamos um instituto que bate 
de frente com um dispositivo constitucional indagamo-nos sobre a constitucionalidade desse e nos nor-
teamos através dos princípios, deparando-nos com um conflito aparente de princípios. Mas como aplicar 
o Direito quando os próprios princípios se conflitam? O grande foco desta pesquisa será encontrar uma 
posição segura sobre a forma e o tempo de aplicação corretos da suspensão de segurança sem que fira 
algum principio resguardado pela Constituição de 1988.

Palavras-chaves: Suspensão. Segurança. Princípios. Constituição.
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POSSE EM NOME DE NASCITURO
ROSIANE EUGENIA MUNIZ MARINHO
ORIENTADOR: VANIA GOMES BRITO DIÓGENES
CURSO: DIREITO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

É tido como nascituro o fruto da concepção humana que está no ventre materno se desenvolvendo atra-
vés da subordinação umbilical. Sua origem pode ser por meio natural, resultante do relacionamento entre 
um homem e uma mulher, ou através de reprodução assistida homóloga ou heteróloga. A Posse em nome 
de nascituro é a ação cautelar que garante os direitos desse, onde o Código Civil em seu art. 2º do Código 
Civil de 2002 ratifica que “a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida; mas a 
lei põe a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro”. Diante de divergências doutrinarias e com in-
teresse em observar à parte legítima a propor tal medida cautelar é o que se faz pertinente nosso estudo, 
o presente trabalho foi realizado através investigações doutrinárias e legislação. Doutrinadores afirmam 
que tal ação é de natureza voluntária do ponto de vista técnico por não atender ao requisito “Periculum 
in mora”, mas é salvo lembrar que tal ação tem o objetivo de resguardar o direito de quem irá nascer, 
devendo sim estar no rol das medidas tidas como cautelares. É legitimo o ingresso da ação por parte 
da mulher que esteja em seu ventre o nascituro, e deverá, por meio de exame médico, comprovar sua 
gravidez, o Ministério Público poderá fazer parte de tal ação, como prevê o artigo 81 do CPC, atuando ou 
não como requerente, deverá está presente no processo, para fazer o reconhecimento e verificando qual-
quer possibilidade de nulidade do ato, já o pai, quando vivo, também poderá propor tal medida. Quando 
tratamos de herdeiros que disputam à herança, esses têm legitimidade passiva, quando houver doação 
em favor de prole eventual, diz o artigo 542 do Código Civil. Uma vez, nascido com vida, o nascituro será 
o real interessado passando ao pólo ativo, representado por sua mãe, que só não será sua representante, 
se vier perder o poder de família. Com o interesse de resguardar os direitos do filho que irá nascer é 
que se pode concluir que à mãe desse só será legitima enquanto esse estiver em com ele em seu ventre.

Palavras-chaves: Posse. Nascituro. Legitimidade.

EMPREENDER EMPREENDENDO, O CASO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
ANDREA MOURA DA COSTA
CURSO: CST EM MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE

Numa enquete anual o Governo Federal e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de apoio às Micro e pequenas 
empresa) fazem o balanço do programa Empreendedor Individual. O empreendedor Individual ou EI é a 
figura jurídica criada pela Lei Complementar 128/ 08 resultado da ampliação da lei complementar 123/06 
que visa formalizar os profissionais que trabalham por conta própria com receita bruta anual de até R$ 
36 mil reais. Esse programa contabiliza mais de 1milhão de adesão no curso de 22 meses. Essa forma-
lização dos profissionais autônomos leva o Governo Federal, a SEFAZ e o SEBRAE a conhecerem quem 
são estes profissionais, o que fazem e onde estão para assim juntos criar politicas publicas adequadas 
a esse publico, como o da redução da contribuição previdenciária de 11% para 5%. Nos demostraremos 
nesse trabalho os pontos de avanço do programa, as reflexões estratégicas montadas no intuito de ajudar 
os EI a integrar reflexões gerenciais para se desenvolver. Esse trabalho é resultado de uma pesquisa de 
campo junto aos empreendedores individuais, 40 entrevistas foram feitas a partir de um questionário 
semiaberto, permitindo a descrição do processo gerencial pelo Empreendedor Individual, no qual ele 
descreve como ele administra sua empresa, a partir da descrição da sua pratica, isso o conduz a rever 
suas praticas na busca de melhorias. Esse diagnostico levanta deficiências no processo de gerencia-
mento da empresa e para melhor gerencia-la o EI tera que se capacitar, colocar em praticas dicas dadas 
pelo consultor, buscar informações junto as intituições credenciadas e que podem ajuda-lo a crescer.

Palavras-chaves: Empreendedor individual. Micro-Empresa. Praticas.
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SEGURANÇA NO TRABALHO DAS COSTUREIRAS 
PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA
TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO
AILA CARLA SILVA DE SOUSA
ALANIA CAROLINE SILVA DE SOUSA
GILVANICE SILVA DE SOUZA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A qualidade de vida é um conceito ligado ao bem estar e desenvolvimento humano, algo fundamental a 
esse desenvolvimento, dede os tempos primórdios, é o trabalho este dignifica o homem e o caracteriza 
como ser civilizado. Fatores como bem estar físico, mental, social, intelectual; dependem dentre outros 
fatores das condições de trabalho. O dia 25 de maio é destinado a homenagear uma das profissões mais 
antigas e fundamentais para a humanidade, mas assim como a data é pouco difundida, também é a valo-
rização desta profissão: A costureira. Esta é a profissional que opera ferramentas de costura, construindo 
ou consertando vestuário e utilitários de acordo com a demanda da clientela. Apesar de muito antiga e 
todo os avanços tecnológicos as adaptações realizadas ao longo do tempo pouquíssimo foi feito em rela-
ção a segurança e qualidade do trabalho das mesmas. Atualmente existem muitas costureiras prestando 
serviço para grandes industrias têxtil, entretanto a maioria são profissionais liberais, sendo responsável 
pelo seu horário, não padronizando uma rotina de trabalho muitas vezes não respeitando o seu próprio 
limite físico. Afim de identificar possíveis padrões do perfil das costureiras autônomas realizou-se en-
trevista com costureiras da cidade de Governador Dix-sept Rosado-RN, onde pôde-se observar vários 
pontos críticos como riscos ergonômicos, físicos e acidentes. A grande maioria trabalham sem descanso 
e em locais inadequados, a repetição de movimentos dos ombros, braços, punhos, mãos e dedos, em 
função da demanda operacional. A grande maioria queixou-se de LER e lombalgia, seguida por dores 
cervical e dorsalgia, e mesmo assim continua no exercício da profissão por ser a única ou a principal 
fonte de renda da família. O ruído constante da maquina de costura não só é potencialmente danoso a au-
dição como provoca distanciamento do convívio familiar. Outro ponto importante registrado na pesquisa 
foi o seu isolamento, por ser uma profissão que possui maior procura em épocas festivas a jornada de 
trabalho dobra ou triplica nesta época fazendo com que as mesmas se sintam cansadas para aproveitá-
-las e costumeiramente não interagindo com a sociedade. A condição de autônoma normalmente não é 
regularizada de modo que a profissional torna-se excluída de processos essenciais como aposentadoria 
por tempo de sérico forçando-a ao trabalho sem perspectiva de paras. Diante dos fatos, torna se impor-
tante incluir estas profissionais em programas de capacitação para orientá-las sobre a importâncias da 
adoção de praticas que melhorem sua condição e atem mesmo de produção conseqüentemente uma 
melhor qualidade de vida.

Palavras-chaves: Qualidade de vida. LER/DORT. Costureiras.

TECNOLOGIAS PARA A REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – CLASSE D
ELIZABETH FREITAS DE SOUZA
ALEXANDRE ANDRADE DE FREITAS
DANIEL DUTRA MELO
NARJARA DA SILVA DIAS
ROGERIO CAMELO DE MESQUITA
ORIENTADOR: JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA
CURSO: CST EM GESTÃO AMBIENTAL/MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os resíduos da construção civil são classificados em quatro categorias: Classe A, B, C e D. Os resíduos 
de Classe D são considerados perigosos, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles conta-
minados oriundos de obras em clínicas radiológicas, hospitais, instalações industriais, etc. O manuseio 
correto dos resíduos é de responsabilidade dos geradores. Segundo a Resolução N°307 do CONAMA, 
Lei Federal específica para resíduos da construção civil, é preciso que os geradores de resíduos adotem 
de diretrizes e critérios, especificamente as do Conselho de Meio Ambiente, para que estes resídu-
os sejam descartados de forma adequada, de modo que não prejudique a saúde humana e do meio 
ambiente. Diante dessa realidade, este trabalho foi desenvolvido, com a intenção de orientar sobre o 
uso e descarte dos resíduos de Classe D, como também alternativas para a sua melhor utilização, e as 
formas de se reciclar tais produtos. O desenvolvimento do setor da construção civil em Mossoró-RN 
é um grande responsável pelo aumento dos entulhos gerados na cidade, e dentre eles os de Classe D. 
Os resíduos de Classe D não podem ser dispostos em ambiente de aterro sanitário domiciliar, e apenas 
em locais protegidos por lei, que é o caso dos Centros de Reciclagem, para recepção, armazenamento, 
processamento ou transferência. O conhecimento de como utilizar a prática dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar), são fundamentais para o desenvolvimento dos interesses da construção civil, aliados ao 
manuseio correto dos resíduos de Classe D, trazendo benefícios ao meio ambiente. A empresa que visa 
à qualidade ambiental torna-se exemplo de ações mais sustentáveis, promovendo uma melhor qualidade 
de vida para a população.

Palavras-chaves: Reutilização. Reciclagem. Classe D.
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SE O CLIENTE NÃO COMPRA A CULPA É SUA: UM ESTUDO DOS DISCENTES DA 3NA 
DO CURSO DE MARKETING DA UNIVERSIDADE POTIGUAR – CAMPUS MOSSORÓ-RN
FERNANDA KALINE LOPES PINHEIRO
JOSÉ ALCIMAR PINHEIRO
CURSO: CST EM MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MARKETING

O estudo foi realizado na Universidade Potiguar – UNP, no campus Mossoró, por meio de um vídeo que 
mostra como certas situações podem ser evitadas causando assim uma menor perda dos seus clientes. 
Com o objetivo de provocar uma reflexão em torno de um vídeo que tinha como tema “Se o cliente não 
compra a culpa é sua”, Valmir Pilares, onde o autor aborda de maneira critica a forma com que as pessoas 
tratam seus clientes, o tempo que não dispensam aos mesmos e assim trazendo uma insatisfação. Obje-
tivando entender a opinião do autor, trazendo para o nosso cotidiano algumas alternativas para as falhas 
existentes. Para a metodologia do trabalho foi realizado uma discursão com os discentes da 3NA do 
curso de Marketing onde foi exposto o ponto de vista do grupo que apresentava sempre indo de encontro 
ao tema proposto. Ressaltasse que o mesmo afirma que antes de tudo, devesse compreender a diferença 
entre Atendimento e Tratamento. Outros assuntos interessantes são os paradigmas de vendas como: “O 
cliente tem sempre razão – Não, ele tem sempre as suas razões, cada cliente tem seus motivos pelo qual 
reclama”, “O Cliente é chato – O cliente não é chato ele quer simplesmente ser atendido diferente dos 
outros”, “Marketing é coisa de grandes empresas – marketing é coisa de grandes empresários. Marketing 
é o nome do jogo, é uma forma de sobrevivência”, “Não trocamos mercadorias aos sábados – Temos 
que entender que ele estará retornando a empresa”, “O bom vendedor já nasce pronto – O prestador de 
serviços, aquele que atende as necessidades dos clientes”, “Em time que está ganhando não se mexe – 
um time que vence muda sempre, a busca do progresso”, “Quem vende uma empresa são os vendedores 
– Não, quem vende, vende desde o cafezinho até o diretor da empresa”, “Não existem mais vendedores 
como antigamente – O vendedor que conhecia o cliente pelo nome, só não existe porque não deixamos”, 
“Nós queremos os vendedores de hoje, mas com o cuidado dos de antigamente”, “O meu produto se 
vende sozinho - Se não agregar qualificação do bom atendimento ele não sobreviverá”. Paradigmas 
esses que temos que mudar porque o momento é de mudanças.

Palavras-chaves: Atendimento. Tratamento. Mudanças.

GERAÇÃO X E Y: O COMPORTAMENTO DAS EMPRESAS NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
IARA NAYANE TEIXEIRA DA SILVA
ORIENTADOR: GILBERTO VALE JÚNIOR
CURSO: CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MOSSORO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

No decorrer dos anos as organizações têm apresentado constantes mudanças em seu quadro empresa-
rial. Essas alterações podem ser observadas a partir das metodologias por elas adotadas no desempenho 
de suas atividades, que vem sendo constantemente modificadas através do advento de tecnologias que 
surgem a todo instante. Com o desenvolvimento da tecnologia e a adoção das mesmas, as empresas 
passaram a enxergar a necessidade de possuir dentro do seu quadro funcional pessoas capazes de 
lidar com as modificações de um mundo globalizado. O surgimento de novas gerações faz com que 
determinados indivíduos lidem com essas “novidades” com mais facilidade que outros, contribuindo 
também, na maioria dos casos, para o desaparecimento e advento de alguns valores. E como lidar com 
essas modificações (tecnologia, pessoas, valores, opiniões, etc.)? As empresas necessitam de capital 
intelectual com capacidade de adaptação para esse mundo de mudanças, mas também que mantenham 
valores como senso de responsabilidade, compromisso e em alguns casos subserviência. Essas são 
características presentes em duas gerações, X e Y, porém, infelizmente encontram-se divididas entre 
uma e outra. O objetivo desse trabalho é mostrar os diferentes tipos de comportamentos presentes nes-
sas duas gerações, bem como a necessidade que as empresas possuem no que diz respeito aos valores 
que ambas podem agregar à organização e se encontram-se preparadas para a adaptação tanto das 
mudanças quanto aos novos valores. A metodologia aqui adotada foi a revisão bibliográfica, baseada em 
pesquisas de fontes como resumos, dissertações, artigos científicos e revistas. No decorrer da pesquisa 
constatou-se que a geração Y encontra-se preparada para lidar com o surgimento de novas tecnologias e 
desenvolvimento das organizações. É notório que essa é conhecedora de sua habilidade, aproveitando-
-se do seu diferencial para alcançar espaço no mercado de trabalho, entretanto observa-se que ela deixa 
a desejar no que diz respeito a compromisso, muitas vezes abandonando uma organização para buscar 
espaço em outra que pode oferecer-lhe maior status. Já a geração X, conforme ficou visto, não possui 
capacidade de absorver de forma rápida e fácil as informações do desenvolvimento tecnológico, contu-
do, é dotada de valores que visam o comprometimento com a organização ao vestir a camisa da empresa. 
Dessa forma, é importante que as organizações estejam preparadas para lidar com os perfis de ambas 
as gerações, adotando métodos capazes de valer-se das mesmas contribuindo para o desenvolvimento 
organizacional.

Palavras-chaves: Geração X. Geração Y. Conflito de gerações.
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O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 
(TICS) NO ENSINO À DISTÂNCIA (EAD)
JACIRA DE SOUZA OLIVEIRA
AURINEIDE MARTINS DE LIMA
GERUZA FRANCISCA DA SILVA
JUVENAL GOMES DE SALES NETO
REGINA LÚCIA NOVAIS DA SILVA OLIVEIRA
ORIENTADOR: FRANCISCO IGO LEITE SOARES
CURSO: CST EM GESTÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nos últimos anos a sociedade tem passado por grandes avanços tecnológicos e científicos. Tais avanços 
tem se refletido, continuamente no contexto educacional, ocasionando o surgimento de novas moda-
lidades de ensino, dentre as quais, o ensino à distância (EAD). Apesar dessa modalidade não ser tão 
recente, somente nos dias atuais tem ganhado espaço no contexto educacional brasileiro. Portanto, 
o principal objetivo do artigo em tela é evidenciar a importância dessa modalidade de ensino, como 
um processo de inserção e ainda como um modelo de ensino-aprendizagem que vai ganhar cada vez 
mais consistência no ensino. Para tal, implementou-se a metodologia do tipo descritiva com base em 
informações bibliográficas extraídas de livros, revistas especializadas, artigos científicos, e em sites da 
internet. Como resultado verificou-se que inicialmente o EAD estava voltado basicamente para o ensino 
técnico ou a qualificação profissional, no entanto, nos últimos anos percebe-se uma adesão substancial 
ao ensino superior, até mesmo com uma exigência do próprio Ministério da Educação - MEC. Assim, 
tomando-se por base, um levantamento recente do próprio MEC, os cursos não presenciais cresceram 
quase 20 vezes entre 2002 e 2009, saltando de 46 para 844 o número de graduações em porcentagem. 
O “boom” representa 1, 834% de crescimento em 07 anos. Observou-se ainda, que a procura dos estu-
dantes também cresceu, ou seja, em 07 anos subiu de 40, 7 mil matriculados em 2002 para 838, 1 mil em 
2009, um aumento de 2, 059%. Outra mudança significante que ocorreu na estrutura dessa modalidade 
diz respeito aos recursos didáticos, pois há alguns anos o EAD utilizava como suporte didático material 
impresso e as fitas de áudio ou de vídeo, que eram distribuídos através de correspondência. Atualmente 
o processo de ensino aprendizagem se dá por meio dos recursos digitais, como CD e DVD, e acima de 
tudo das plataformas virtuais através do uso da internet. Com base no descrito, no âmbito das mudanças 
impostas pelo processo de globalização, essa nova forma de aquisição do conhecimento representa a in-
serção das TICs no contexto educacional, o que ocasiona novas perspectivas para o ensino. Além disso, 
tal modalidade altera a ênfase tradicional dada aos conteúdos escolares, na qual o professor repassa aos 
alunos conhecimentos e saberes como única visão de mundo. Nestes termos o EAD quando realizado de 
forma devida, além de diminuir as desigualdades, promove a disseminação do conhecimento.

Palavras-chaves: Educação. Tecnologia. Ensino a Distância.

(IN) SUSTENTABILIDADE A “SERVIÇO” DE TODOS: ESTUDO 
DE CASO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
JOILSON MARQUES FERREIRA FILHO
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
PAULO CEZAR FILHO
ORIENTADOR: RAMIRO GUSTAVO VALERA CAMACHO
CURSO: CST EM GESTÃO AMBIENTAL/MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O bem estar comum das gerações presentes e futuras de modo que todos vivam em harmonia com a 
natureza, economicamente satisfeitos e com equidade social garantida tem sido definido como susten-
tabilidade. Mas, esse modelo parece estar longe de ser fato consumado em uma sociedade onde os 
“interesses” individuais ou de grupos isolados ainda prevalecem e acabam comprometendo o que por 
lei é de fato direito de todos. Exemplo disto é o alto índice de excluídos sociais e os inúmeros crimes 
ambientais que empresas continuam a cometer sob os olhos de uma legislação, que no artigo 2o. da Lei 
6.938/81, elenca que “a política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País, condições ao desen-
volvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana...”. Nessa ótica desenvolveu-se o presente trabalho no município de Apodi, localizado no Estado 
do Rio Grande do Norte, na microrregião da Chapada do Apodi, mais especificamente no Bairro Lagoa 
Seca e áreas fronteiriças a Lagoa do Apodi, com o objetivo de conhecer ambientes aquáticos, identificar 
as principais fontes e tipos de poluição, observar e compreender seus efeitos sobre a população. Foi 
realizada uma visita in loco, que foi dividida em duas etapas: a primeira no Bairro Lagoa Seca e a segunda 
na Lagoa do Apodi na área do centro da cidade. Na ocasião foi possível observar o ambiente e aplicar 
junto à comunidade um questionário, elaborado com perguntas abertas e fechadas, visando detectar a 
falta de saneamento básico e ambiental, além da presença maciça de resíduos sólidos. Por se tratar de 
uma área de fácil acesso, o fluxo migratório do campo para o bairro é crescente, ocasionando assim di-
versos problemas ambientais urbanos. O problema mais alarmante é falta de coleta de esgotos, onde os 
efluentes domésticos, industriais, hospitalares são jogados diretamente na Lagoa agravando-se com a 
presença de vetores e do mau cheiro. Diante da problemática vigente na região visitada, conclui-se que é 
necessária uma maior preocupação por parte do poder público com relação a qualidade de vida da popu-
lação lá residente, que como detectado, vivem em situações precárias de infraestrutura domiciliar, saúde 
e instabilidade econômica. É notória a ausência de projetos voltados para as questões ambientais, bem 
como a falta de conhecimentos por parte da população que em alguns casos estavam satisfeitíssimos 
com a realidade local. Vale salientar que é preciso todo um processo de sensibilização e conscientização 
no tocante a problemática local vigente. Diante disso a Educação Ambiental é um importante instrumento 
para a mudança de comportamento do ser humano frente a essa problemática ambiental.

Palavras-chaves: Apodi. (In) Sustentabilidade. Educação Ambiental.
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MOTIVOS DA ESCOLHA, PERCEPÇÕES E PERSPECTIVAS DE 
ALUNOS DO CURSO DE MARKETING DA UNP-MOSSORÓ
JOSÉ HUMBERTO DE AMORIM
RAIVANILDO MOURA DE ANDRADE
REGINALDO PAIVA NETO
ORIENTADOR: ANA KARINA SANTOS DE SOUZA QUEIROZ
CURSO: CST EM MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MARKETING

Na última década os cursos de graduação tecnológica com seu formato compacto, com menor duração 
em relação aos outros cursos superiores tradicionais, vêm crescendo em todo país, pois surgiu a ne-
cessidade nas indústrias e comércios de mudarem sua filosofia no ambiente interno e a visão diante do 
mercado mais exigente, fazendo com que os colaboradores e as pessoas procurem se especializarem em 
áreas mais especificas como a do Marketing, para organizar e adaptar-se a nova realidade e também com 
as alterações das condições de ensino, estes tem despertado interesse em alunos de idades e classes 
sociais das mais variadas, que aparentemente, buscam uma qualificação que proporcione um ingresso 
imediato no mercado de trabalho. Esta pesquisa tem o objetivo de reconhecer os motivos da escolha, 
a percepção/satisfação quanto ao curso e as perspectivas profissionais sobre a carreira escolhida dos 
alunos do curso de Marketing da Universidade Potiguar - UNP Mossoró/RN. Para os procedimentos 
metodológicos para coleta de dados, foi aplicado um questionário composto por dez questões fechadas 
na escala de likert. Sendo uma amostra de quarenta alunos, dividido por período, representada por dis-
centes dos dois anos do curso, que corresponde a quatro séries, Constata-se que a maioria dos alunos 
pesquisados: quando foi questionado sobre a área de atuação dos respondentes, 55% tinham como 
área de atuação profissional, o comércio; b) 72% possuíam interesse área do Marketing, c) 49,5% foram 
influenciado por alguém próximo, sugestões dos gestores, parentes e amigos; d)51,5% optou pelo curso 
baseado na experiência de trabalho e garantias futuras de ser um profissional qualificado; e) 90% dos 
respondentes avaliaram positivamente quanto ao desenvolvimento das competências pelo curso que 
freqüentam; f) 91% se sente preparada para a carreira profissional; e g) 52% tem uma visão otimista em 
relação ao futuro na carreira escolhida.
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FIDELIDADE E RENTABILIDADE DE CLIENTES
LIDIA NAYARA LOPES FERNANDES
ORIENTADOR: MICHAEL CHARLES DA COSTA
CURSO: CST EM MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE

O presente artigo relata uma nova realidade no comportamento dos clientes. Como processo metodo-
lógico foi utilizada a pesquisa bibliográfica, consultando autores como Kotler, Philip(2009) Madruga, 
Roberto(2006). Disputados pelas empresas os clientes tornaram-se verdadeiros “narcisistas” e querem 
sentir-se “únicos”, “exclusivos”. Identificar que a tendência do marketing atual é a valorização do cliente. 
Conhecer , entender e compreender clientes é uma grande vantagem competitiva, um investimento indis-
pensável. Para isso é necessário levantar informações e utilizá-las em práticas distintas para o público 
específico, saber que valor adotar para cada um no planejamento de marketing ao influenciar a organiza-
ção e os produtos. As pessoas querem se sentir exclusivas, para isso nada melhor do que tratá-las como 
únicas, redescobrindo o que realmente importa, onde está o valor da empresa para o cliente. Produtos 
não se vendem sozinhos, a concorrência se encontra mais presente no cotidiano das empresas e na dis-
puta do consumidor e se para uma organização o importante é atingir metas, com a visão focada somente 
para lucros sem respeito com seus clientes, estes irão atrás de valorização, de lugares que os façam se 
sentirem especiais e levem a sério suas reclamações e desejos. Os clientes que saem satisfeitos falam 
bem, mas no dia do aniversário não recebem nenhuma atenção. Mas ao atrasar o pagamento recebem 
ligação, são chamados pelo nome, tem a data de nascimento confirmada. Atenção por mais simples que 
seja deve ser um processo cíclico, pois a melhor forma de cultivar clientes é recompensá-los por serem 
clientes. Ter um bom relacionamento é fundamental para a criação de um elo. Sua manutenção deverá 
ter base na confiança, pois fidelidade não se compra, conquista-se.Podemos perceber que o cliente é o 
verdadeiro patrimônio da empresa. O aumento da satisfação e a longevidade do relacionamento indicam 
o sucesso das estratégias.
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O SGA COMO FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
EM EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
NARJARA DA SILVA DIAS
MARIA ALISSANDRA MARTINS GOMES
FRANCISCA DANIELE DA SILVA
RAMONY DE BRITO LINHARES
LUIZ BARRETO DA SILVA
ORIENTADOR: ARYELLA CARNEIRO ARAUJO
CURSO: CST EM GESTÃO AMBIENTAL/MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os recursos ambientais têm sido extensivamente explorados pela humanidade, porém, a questão am-
biental tornou-se objeto de estudo e preocupação em razão de um quadro problemático, no que diz 
respeito ao bem estar ambiental. Diante disto, destaca-se o setor da construção civil, entre as empresas 
que utilizam em excesso os recursos naturais. A preocupação com o esgotamento destes recursos e a 
gravidade dos danos ambientais causados por este segmento, caracterizadas como processo de trans-
formação da natureza intenso e sistêmico, cujos impactos ambientais extrapolam os limites físicos dos 
empreendimentos imobiliários e das pequenas construções. Este trabalho objetiva abordar o planeja-
mento das atividades da construção civil sob o prisma da sustentabilidade, levando em consideração 
métodos construtivos e meios de produção relacionados entre si e com o meio ambiente de forma harmô-
nica e saudável. A implantação do Sistema de Gestão Ambiental como ferramenta para o planejamento 
em empreendimentos da construção civil frente ao novo cenário mundial, no que se diz respeito à sus-
tentabilidade mostra como a empresa pode melhorar seu desempenho ambiental. E desta forma melhorar 
sua imagem, dar maior satisfação aos clientes e conquistar novos mercados. O comprometimento com 
esta Política ambiental é uma resposta ao meio ambiente e sociedade onde sua organização reduzirá os 
resíduos gerados pela construção como também os impactos negativos por ela produzidos. O estudo 
identifica que é possível implantar o SGA nas organizações facilitando a expansão do setor. E a situação 
das empresas em relação à questão ambiental ganha competitividade ao mercado, cria credibilidade aos 
clientes e indica novos valores ambientais. Como também aumenta sua eficiência e se insere na nova 
economia mundial.
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A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE 
AGROTÓXICOS E SUA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: UM 
ESTUDO DE CASO NO IBAMA DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
RENATO CARVALHO DA SILVA
HUGO AZEVEDO RANGEL DE MORAIS
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
CURSO: CST EM GESTÃO AMBIENTAL/MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A logística reversa é em suma uma grande alternativa de preservação, o que a faz se conciliar perfeita-
mente com os preceitos descritos na norma constitucional, os quais visam um meio ambiente saudável 
para as presentes e futuras gerações. Diante deste cenário a pesquisa teve como objetivo geral descobrir 
como o empreendedor poderia ser penalizado pelo IBAMA/Mossoró (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis) quando não faz a logística reversa de embalagens de agrotó-
xico. Tendo como resposta provável que o empresário é responsabilizado e punido com multas quando 
não cumpri com os deveres de fazer corretamente os devidos procedimentos ao meio ambiente. O tra-
balho teve como propósitos analisar as penalidades do não cumprimento da logística reversa. Identificar 
os princípios que norteiam o respeito ao meio ambiente e ainda conhecer o trabalho do IBAMA nas em-
presas e seus métodos de aplicações. A pesquisa quanto a metodologia é do tipo descritiva e de natureza 
qualitativa. Tratando-se de um estudo de caso, o período da analise realizou-se entre os meses de Abril á 
Dezembro de 2010, para obtenção dos resultados foi aplicado um questionário de perguntas abertas ao 
chefe do estabelecimento contendo 10 (dez) questões, as quais foram destinadas a coleta de dados, que 
foram analisadas as respostas para que possibilitassem mostrar a realidade geral das características e 
acontecimentos no estudo. Conclui-se que a suposição inicial foi aceita, visto que o empresário quando 
não respeita o meio ambiente é punido com multas e responde nas esferas de responsabilização (civil, 
penal e contábil), dessa forma causando inevitavelmente um reflexo negativo no seu patrimonial social.
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SEGURANÇA EM AMBIENTES ELEVADOS PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA
MIKARLA RODRIGUES
ANTONIA ROMINA AQUINO BATISTA
FRANCISCA EDNALVA DE BRITO
DAIANA NAJARA DA SILVA
LILIANY RAKIELY BRAGA DA CUNHA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Com o desenvolvimento acelerado das cidades, a valorização dos terrenos e o crescimento imobiliário, 
tem-se exigido de Engenheiros e Arquitetos, projetos que usem ao máximo cada metro quadrado. Uma 
das técnicas mais comuns são as construções com mais de um pavimento, tanto casas com primeiro 
andar como edificações multi-residenciais com dezenas de andares. A principal conseqüência desta 
estratégia é levar as pessoas para alturas maiores e fazendo surgir a necessidade de transporte das 
pessoas até estas alturas. Nas casas a escada prioritariamente é a solução óbvia e tradicional, nos edi-
fícios além das escadas, os elevadores são utilizados. as escadas devem seguir a padrões de tamanho 
e altura dos degraus (devem ter no mínimo 0,17 m de altura e 0,27 m de largura e a largura mínima deve 
ser é de 1,90 m e deverá ter patamar de descanso), bem como possuir piso antiderrapante, sem arestas 
vivas, além de corrimão em altura adequada para apoiar a subida e descida das pessoas. Nos casos de 
escadas tidas como de emergência (escadas de apoio a elevadores) não deve haver empecilhos à livre 
circulação e devem ser instaladas portas corta-fogo. Para os elevadores convém observar as rotinas de 
manutenção e outros aspectos de segurança contidos na nbr 13994 (que trata de elevadores de passa-
geiros). As janelas, mesmo as do pavimento térreo, devem possuir guarnições e proteção para limitar 
a passagem de pessoas e objetos do interior para o exterior da edificação. Telas de proteção são espe-
cialmente recomendadas em residências com crianças e animais. Trancas são essenciais para limitar a 
abertura das mesmas e em alguns casos a instalação de gradil tanto oferece resistência à intrusão como 
minimiza a possibilidade de quedas de pessoas. Deve-se ainda evitar a alocação de vasos de plantas ou 
outros objetos que, sob a ação do tempo, possam cair e abater-se sobre pessoas, animais ou veículos. 
nos edifícios condominiais raramente são identificadas mapas de risco, rotas de fuga e áreas de escape, 
bem como os condôminos não são informados sobre procedimentos a serem executados em momentos 
de emergência, como rotina de evacuação ou formas eficientes de usar extintores de incêndio. O fato é 
que muitas das normas aplicadas nos ambientes corporativos e outras existentes sobre metodologias e 
técnicas de construção, se aplicadas corretamente nos ambientes residenciais, seja em casas, seja em 
edifícios, podem minimizar os acidentes e melhorar a qualidade de vidas de seus residentes.
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: A TUTELA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DO ADOLESCENTE INFRATOR E SUA EFICÁCIA
TARCIANNA JAMILLE DANTAS BRASIL
LUIZ ANDRÉ VERÍSSIMO PONTES
ORIENTADOR: ELISSANDRA BARBOSA FERNANDES FILGUEIRA
CURSO: DIREITO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, ancorado nas diretrizes da moderna Doutrina 
da Proteção Integral, introduziu no Brasil os novos conceitos de criança e adolescente, que passaram 
de meros coadjuvantes – legislação anterior – a protagonistas do processo judicial. Contudo, a eficá-
cia social almejada pelos preceitos normativos do referido Estatuto, não vem sendo atingida de forma 
satisfatória. Paralelo a isso, a sociedade enfrenta problemas crescentes com atos de violência e crimi-
nalidade, praticados, inclusive, por adolescentes. Assim, tornam-se patentes embates nos meios social, 
acadêmico, doutrinário e jurisprudencial acerca das possíveis soluções para a temática. Este trabalho 
pretende analisar a atual e concreta implementação do ECA no Brasil, fazendo uso do método indutivo, 
vez que partiu-se da análise estatística da situação do adolescente infrator na cidade de Mossoró, bem 
como pelo uso da análise estrutural, considerando-se aspectos quantitativos e qualitativos por meio de 
pesquisas em arquivos e entrevistas com profissionais da área. Evidenciaram-se as seguintes proble-
máticas: A criminalidade juvenil é um problema de ordem meramente normativa, ou está relacionada 
com desequilíbrios sócio-estruturais? Qual o grau de eficácia dos preceitos normativos do ECA quando 
o adolescente infrator cumpre a medida sócio-educativa? O Estado deve atuar de maneira ativa na tutela 
da situação do adolescente infrator, face aos seus direitos fundamentais, após o cumprimento da referida 
medida? Viu-se que a criminalidade juvenil mantém relação com aspectos tais como, famílias desestru-
turadas, baixos índices de escolaridade, desigualdade e exclusão sociais, demonstrando que o problema 
não se restringe ao aspecto legal. Em Mossoró, constatou-se que os preceitos do ECA não atingem a 
eficácia almejada devido a problemas de ordem técnica, principalmente relacionados com a estrutura 
dos estabelecimentos que são encarregados da aplicação das medidas sócio-educativas. Acreditamos 
ser imprescindível uma maior fiscalização dos estabelecimentos que trabalham com a aplicação das 
medidas sócio-educativas no intuito de melhor promover a compatibilidade de sua tarefa com os direitos 
fundamentais dos jovens infratores. Concluímos que o Estado deve atuar de forma positiva na reintegra-
ção do adolescente infrator ao convívio social, através do acesso a cursos de capacitação educacional e 
profissional, promovendo políticas que facilitem o seu ingresso no mercado de trabalho.

Palavras-chaves: ECA. Direitos Fundamentais. Eficácia.
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TECNOLOGIA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE ADITVOS 
SINTÉTICOS E DE ORIGEM VEGETAL
MANUELLA PEREIRA DA SILVA
TAMIRES RUTINÉIA DOS SANTOS
LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO
BRENNA KAROLYNA DOS SANTOS SILVA
ARTHUR VINÍCIUS DE ARAUJO MEDEIROS
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No mercado automotivo o que observa-se hoje, principalmente no momento de comprar um automóvel, 
seria analisar o custo e o benefício que o produto poderá oferecer ao cliente. Em cima desse propósito, 
gerou-se uma linha de pesquisa na produção de substâncias que realizassem uma função de manuten-
ção, proteção, lubrificação e que ao mesmo tempo não influenciasse no aspecto físico-químico do com-
bustível presente no motor do carro. A essas substâncias, dá-se o nome de aditivos sintéticos e aditivos 
de origem vegetal, que são elementos capazes de manter a vida útil do motor mais durável. Este projeto 
visa de forma objetiva, estabelecer a relação direta existente entre os dois tipos de aditivos, motores au-
tomotivos, e como o mesmo pode afetar no meio- ambiente, uma vez que, aditivos, combustíveis e motor 
de carros, ambos evoluem juntos, pois o aditivo dependerá do tipo de combustível utilizado, para que 
haja harmonia no sistema seja alcançada.Dessa forma,enfatizar a tecnologia utilizada na produção dos 
diversos aditivos,o modo de interagir quimicamente com o combustível, seja ele, álcool, gasolina, óleo 
diesel etc, a forma como comporta-se no meio- ambiente, levando em consideração sua origem e para 
qual finalidade foram produzidos e suas principais finalidades, já que variam conforme sua função,a for-
ma como os motores automotivos reagem direta ou indiretamente com os aditivos,todos esses eventos 
são causados pelos aditivos. As características, químicas e físicas dos aditivos são focos desse projeto.

Palavras-chaves: Tecnologia. Aditivos. Meio-Ambiente.

A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA – HISTÓRICO E DESAFIOS
ALTAMIRA TAISA SOARES SANTOS
KAMILLA THUANY DE MORAIS RIBEIRO
MARCILIO ESTEVAM DE ARAUJO
ORIENTADOR: MARCILIO ESTEVAM DE ARAUJO
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL

A petroquímica caracteriza-se pela atividade industrial de produção de derivados de petróleo, normal-
mente a partir da separação dos componentes do petróleo por processos físico-químicos. A indústria 
petroquímica cresceu vertiginosamente tornou-se mais desenvolvida pela necessidade de substitutos 
mais lucrativos e eficientes e principalmente pro ser uma fonte abundante de compostos químicos. Con-
sidera-se o mercado petroquímico como sendo o segmento da indústria pesada que se destaca como 
um dos maiores catalisadores da diversificação e fortificação industrial de um país. Este artigo abordara 
a situação da indústria no mundo com um foco para o Brasil e sua origem, o artigo apresentara uma 
síntese da criação da Petrobras ao surgimento das primeiras, a sua importância para economia brasileira, 
e suas perspectivas. O presente artigo tem o objetivo de expor as mudanças ocorridas na indústria petro-
química e os desafios enfrentados por esse setor. Tendo como embasamento teórico um levantamento 
bibliográfico realizado através de consultas em livros, artigos e publicações periódicas sobre a indústria 
petroquímica, seu histórico e os desfio que esse setor enfrenta. Este artigo consegue nos mostrar de uma 
maneira macro a introdução do mercado petroquímico e o impacto deste numa determinada economia, 
e assim apresentar a distribuição das empresas no sector petroquímico, e sua situação atual na vertente 
logística e da estrutura de mercado, abordando também as causas em certos casos que levam a estru-
turação do mercado, e a justificação da intervenção do estado na definição do mercado destacando sua 
importância para a economia.

Palavras-chaves: Indústria. Petroquímica. Economia.
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INSPEÇÃO DE DUTOS E GASODUTOS ATRAVÉS DE PIGS
FRANCISCO DIOGENES FELIPE NETO
ELIZA KAROL MORAIS CALADO
JOSEVAL ALVES DA SILVA JUNIOR
ORIENTADOR: JEANE MEDEIROS MARTINS DE ARAÚJO
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ENGENHARIA DE POÇO

Os Pigs são ferramentas de inspeção importantes na indústria petrolífera, capazes de detectar e localizar 
pequenos vazamentos em oleodutos e gasodutos. Hoje, diversos dutos brasileiros são equipados com 
eficientes sistemas de detecção de vazamentos, porém ainda não são capazes de detectar pequenos va-
zamentos causados por lentos processos de corrosão. A tecnologia de inspeção de dutos mais utilizada 
mundialmente é a de Pigs instrumentados. O pig é lançado dentro do duto e percorre toda sua extensão 
identificando defeitos como amassamentos e corrosão. As operações de Pig fazem parte de uma prática 
realizada para a preservação da condição interna de um duto, as quais visam remover acúmulos de 
depósitos, como parafina e resíduos de corrosão e de fases líquidas (como condensado acumulado) no 
interior do duto; monitorar as condições das paredes internas e externas do mesmo, quanto à ocorrência 
de processos corrosivos. Este trabalho é de caráter informativo e tem como objetivo pesquisar e informar 
a comunidade acadêmica da área de petróleo e gás, as ferramentas utilizadas para manutenção e limpeza 
de dutos e gasodutos.O trabalho foi focado em base teórica consistente e revisões bibliográficas e elenca 
os vários modelos de Pigs e suas funções. Pigs são equipamentos que, inseridos dentro do duto, viajam 
por toda a sua extensão, impulsionados pela própria vazão do fluido podendo executar uma grande va-
riedade de funções, como, Limpeza, separação de produtos, ou remoção de água, estes são chamados 
Utility Pigs. Como também fornecer informações das condições da linha (por exemplo, localização de 
amassamentos e ovalizações, detecção de vazamentos ou pontos onde há redução da espessura de pa-
rede do duto) Smart Pigs.A estrutura mecânica de um Pig é composta por uma cápsula cilíndrica apoiada 
entre dois suportes de borracha. Dentro da cápsula estão os circuitos eletrônicos e as baterias do Pig. 
Os suportes de borracha mantêm a cápsula centralizada na tubulação. A pressão do fluido atua sobre o 
suporte traseiro e impulsiona o Pig ao longo do duto. Há vários tipos de Pigs, entre eles o ultrassônico 
que possui uma grande quantidade de cabeçotes que fazem a medição direta de espessura do duto de 
maneira a varrer toda a circunferência do mesmo. O tipo de pig mais comum para inspeção de defeitos 
de corrosão é o Pig de perda de espessura (ou perda de massa) que é capaz de detectar e dimensionar 
pontos em que há redução da espessura de parede do duto e informar com boa precisão a localização 
destes defeitos, chamado Pig de fluxo magnético, um Pig em processo de pesquisa, e de engenharia de 
ponta é o Pig geométrico ou palito, este Pig utiliza um novo sensor geométrico de alta resolução (sensor 
palito) para fazer a inspeção interna de dutos de tamanhos variados.Na maioria dos casos, esses PIGs 
instrumentados (magnéticos, ultrassônicos ou palitos) são utilizados para verificar a existência de trin-
cas ou perda de material por corrosão.

Palavras-chaves: Dutos. Corrosão. Manutenção.

ESTUDO DE CASOS APLICADOS AO TRATAMENTO DE 
EFLUENTES ORIUNOS DA INDUSTRIA DO PETRÓLEO
JOÃO PAULO MELO RIBEIRO
MARIANGELA CONCEIÇÃO PINHEIRO CARLOS
RAISSA DINIZ IBIAPINA
THALYTHA THATYANE MEDEIROS DA SILVA
HUGO DELLEON DE PAIVA TEIXEIRA
ORIENTADOR: FRANKLIN SILVA MENDES
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: TRATAMENTO DE EFLUENTES

Na produção petrolífera há uma significativa quantidade de efluentes que são separados do óleo através 
de diversos métodos. A finalidade destes métodos de separação é o condicionamento dos efluentes 
oleosos às especificações vigentes na resolução CONAMA N° 430/2011, onde o teor máximo de óleos 
e graxas para óleos minerais é de 20 mg/L. O tratamento de efluentes na indústria petrolífera é uma 
prática necessária, principalmente se o destino final for o descarte no meio ambiente, tendo em vista o 
alto volume gerado, bem como sua composição complexa, chegando mesmo a conter em alguns casos 
material radioativo. A água separada do óleo passa por novos tratamentos para que ocorra a retirada da 
máxima concentração de hidrocarbonetos ainda emulsionados para, posteriormente, ser feito o descarte 
no mar, ou ainda a utilização para reinjeção em poços de petróleo como método de recuperação. Dentre 
diversas técnicas existentes, as que vêm despertando maior interesse no tratamento de efluentes ole-
osos são: eletroflotação, foto-fenton, e a utilização de biomassa (Ex.: bagaço da cana). A eletroflotação 
consiste na redução do teor de óleo e graxas contidos na água a níveis adequados a legislação. Nesta 
técnica as partículas são flotadas através de micro bolhas geradas no próprio sistema ou por processo 
externo, facilitando assim, a redução da carga orgânica particulada. O processo foto-fenton utiliza raios 
luminosos como fonte de radiação UV. Este método é utilizado na degradação dos componentes orgâni-
cos presentes nas águas produzidas em campos de petróleo. Finalmente tem-se a bioadsorção através 
do bagaço da cana que é considerada uma tecnologia de tratamento de grande importância por ser 
uma biomassa utilizada na remoção do teor de óleo e graxa, ser de baixo custo de aquisição e elevado 
desempenho. Neste trabalho, os referidos processos de tratamento de efluentes são avaliados para se 
executar uma comparação técnico-científica e econômica, a fim de se ressaltar o melhor sistema para a 
indústria petrolífera.

Palavras-chaves: Tratamento de efluentes. Descarte.  Meio Ambiente.
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SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO EXERCÍCIO 
DO OFICIO DE VENDEDOR AMBULANTE
ALINE CHAGAS SAMPAIO
LUZIA GUEDES SARAIVA
DIANA PRINCE DE SOUSA E SILVA
MONALLYZA GALDINO VARELA DE MORAIS
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O ofício de comercializar bens e materiais nas ruas, nas feiras e em lugares públicos de maior mo-
vimento, reporta à antiguidade, onde não existiam estabelecimentos comerciais formais e a forma de 
comercializar seus bens era oferecê-los em bancas ou de porta em porta. Em alguns casos saiam de 
suas cidades para oferecerem os produtos em outras cidades, os chamados caixeiros-viajantes. O nome 
camelô surgiu nas ruas de Paris/França, onde era oferecido aos que passavam pelas vias públicas, um 
tipo de tecido feito com pele de camelo, muito apreciado por ser extremamente macio, brilhante e ofere-
cer excelente proteção contra o frio rigoroso das noites de inverno, o “khmalat”, como sua pronuncia era 
um pouco difícil, começou-se a simplesmente procurar pelo camelot, e por fim a atribuição de camelô 
denominando também os ambulantes (este último termo este vindo exatamente de sua instabilidade de 
endereço comercial). No Brasil, com as regulamentações e leis do comércio, este passou a ser classi-
ficado como informal ou clandestino, e com estes atributos vem todas as complicações que a situação 
ilegal pode oferecer. A informalidade, vantajosa à primeira vista (devido ao não pagamento de impostos, 
seja na aquisição de mercadorias, nas tributações exigidas por toda atividade comerciaria, pela ocupação 
de espaço público sem curtos de aluguel e outras tarifas ou até mesmo na irregularidade trabalhista), 
não permite a estabilidade o planejamento e os benefícios assegurados aos trabalhadores legalizados. 
Tal situação, leva o praticante a conviver em tensão constante, posto que sua irregularidade é coagida 
pelas autoridades governamentais/policiais, que procura combater esta prática entre outros motivos 
pela comercialização de material contrabandeados e de qualidade duvidosa ou então produtos piratas/
falsificados, infringindo diversas leis e normas vigentes, ou pela oferta de alimentos, na grande maioria 
sem higiene mínima. Neste contexto, estas pessoas, vivem à margem da sociedade, acumulando, não só 
a irregularidade de uma falsa profissão, mas todos os riscos ocupacionais que a mesma pode ocasionar: 
biológicos, por estar em exposição constante ao meio; Ergonômicos, pela condição ilegal, faz com que 
muitos carreguem consigo seus produtos, para evitar fiscalização, transportando-as em grandes malas, 
sacolas, além de seu limite físico; Físicos e acidentes pelas intempéries e condições ambientais como o 
trânsito de veículos e ainda adiciona carga psicológica, de alerta constante e instabilidade econômico-
-social. Apesar de intenso, este mercado é marginalizado e clandestino sem amparo legal nenhum. Faz-
-se extremamente urgente o esclarecimento, tanto dos clientes que estimulam o exercício como do prati-
cante, e em especial criar-se programas governamentais que retirem esta grande parcela da sociedade da 
ilegalidade, dando-lhes seguridade social, estabilidade econômica, minimizando os riscos profissionais 
e gerando qualidade de vida.

Palavras-chaves: Camelô. Direito a segurança. Saúde trabalhista.

SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO DO PROFISSÃO DE FRENTISTA
VINICIUS BARBOSA CAMPOS
EVERTON MEDEIROS DE OLIVEIRA
ANTONIO ELANO DE LIMA SOUSA
JAKELINE DOMINGOS
MIQUEIAS OLIVEIRA SOUSA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Frentista é termo utilizado para designar pessoas que executam atividades numa “frente de trabalho”, 
mas costumeiramente aos atendentes de postos de combustíveis que trabalham na operação das bom-
bas de abastecimento, na troca de óleo ou na calibragem de pneus. Trata-se de uma profissão de alto 
risco, principalmente se não houver treinamento adequado e uma boa infra estrutura. A atividade re-
quer extensos períodos de exposição física a mudanças climáticas, fortes odores, contato com produtos 
químicos, susceptibilidade a violência urbana (são os primeiros a serem abordados em nas ações de 
bandidos e mal feitores), O exercício da profissão requer treinamento constante para lidar com ma-
terial inflamável e procedimentos como primeiro socorros, mas estas capacitações costumeiramente 
são insipientes, por não ocorrer, ocorrer com pouca freqüência ou sem carga horária e/ou conteúdos 
mínimos aceitáveis. A utilização de EPIs é mínima ou inexistente, nem clientes, nem proprietários e 
tampouco os frentistas tem o uso de equipamentos de proteção como necessário à atividade. O uso de 
roupas apropriadas para proteção do corpo está sendo substituídas por fardamentos simples, muitas 
vezes camisetas, sem nenhum adicional de proteção, devido ao calor ou custo, e ainda há a ocorrência 
de postos que exploram o corpo feminino na profissão, sujeitando a exposição do mesmo como forma 
de atrativo para o posto e conseguintemente deixando em risco a frentista, incluindo aí mais um risco: o 
do assédio sexual. Outro ponto importante é a tendência dos postos ofertarem outros serviços, através 
de lojas de conveniência ou promoções sazonais, que ao atrair mais clientes, atraem para as áreas de 
abastecimento crianças, fumantes, idosos, pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas, que trafegam 
entre os veículos, muitas vezes aglomerando-se ou formando pequenos grupos o que aumenta o risco 
para todos os presentes. Por fim, o frentista não possui perspectivas de crescimento profissional ou 
evolução funcional, fazendo com que o emprego quase sempre seja visto como uma profissão temporá-
ria, não recompensando o esforço pelo aprimoramento ou pelo exercício profissional mais responsável. 
Um posto de abastecimento de combustível é um ambiente que necessita de extrema atenção, devido ao 
risco inflamável, pela variedade de químicos existentes (gasolina, diesel, biodiesel, gás, óleos,...) e para 
prover um serviço com qualidade e segurança faz-se extremamente necessário um plano de ação que 
minimize riscos e proporcione melhor estabilidade e qualidade de vida aos profissionais frentistas, o que 
infelizmente, não ocorre com freqüência.

Palavras-chaves: Frentista. Risco. Qualidade de vida.
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SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NA PROFISSÃO DE GARÇOM
ORLEUDO DE SOUSA BEZERRA JUNIOR
NATALY SUIANY SANTIAGO DE SOUZA
THAÍZA LORENA BARBOSA FERNANDES
DANIEL DYCKSON LIMA MAIA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

O profissional responsável por atender e servir os clientes em bar, café ou restaurante, anotar seus 
pedidos, servi-los, apresentar e receber a conta e, após a saída do cliente, retirar os restos de alimento 
e utensílios da mesa e limpá-la, de modo que outra pessoa possa ocupá-la, normalmente recebe o 
nome garçom. A profissão de garçom é uma das que mais fazem parte da cultura popular (sendo in-
clusive protagonistas freqüentes do anedotário e de músicas), atuando em eventos e festas atendendo 
e garantindo que clientes ou convidados estejam satisfeitos com os produtos e serviços oferecidos. 
Dentre as habilidades requeridas ao profissional encontram-se agilidade, raciocínio rápido, capacidade 
de observação, paciência, capacidade de organização, flexibilidade, disponibilidade de horário, simpatia, 
pró-atividade, responsabilidade, equilíbrio físico e mental, noção de espaço, entre outras específicas 
para certos casos, como dominar outros idiomas em cidades de grande fluxo turístico. Com tantos 
pré-requisitos, costumeiramente o mercado de trabalho ainda apresenta uma grande carência de obra 
qualificada, com formação específica, em especial pela ausência de um padrão mínimo de treinamento 
técnico e da falta de ambientes específicos para este tipo de treinamento. Em muitos casos as empresas 
findam por adotar como único critério de contratação a exigência de experiências anteriores, levando ao 
impasse de deixar de contratar alguém qualificado pela inexperiência ou contratar alguém experiente, 
mas sem uma formação formal. As empresas do setor de alimentos e bebidas passam hoje por grandes 
transformações, onde a expressão “o cliente tem sempre razão” é lema e nesse cenário, a figura do gar-
çom é de fundamental importância, pois é o ponto de contato da empresa com o público e um dos pontos 
de garantia de fidelidade do cliente. Assim além de todas as atividades funcionais agrega-se a lidar com 
o público, extremamente difuso, e muitas vezes com o estado mental alterado pelo álcool. A tensão da 
necessidade de agradar, a exposição a objetos cortantes e perfurantes ou de manuseio arriscado (como 
pratos e garrafas), a exposição a diferenças de temperatura (cozinhas quentes e salões refrigerados), as 
horas a fio em pé e andando constantemente, com poucos momentos de descanso, até a remuneração 
irregular (que depende muitas vezes de comissões ou gorjetas) e até mesmo os horários de trabalho (se 
trabalha no momento em que todos descansam ou divertem-se) leva estes profissionais a condições de 
estresse contínuo, aumentando os riscos de acidentes e a diminuição da qualidade de vida. A passar a 
exigir profissionais mais qualificados o mercado deve passar também por uma reformulação onde os 
cuidados mínimos do ser humano “por trás” do profissional, possa ser valorizado. Dentre estes cuidados 
os préstimos do profissional de segurança do trabalho são essenciais.

Palavras-chaves: Garçom. Qualidade de vida. Segurança.

QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA PARA O EXERCICIO DA FUNSÃO DE VIGIA
GILDÊNIA PATRICIA MEDEIROS DE FREITAS
LUANA NAIANA FERREIRA
ALAN CARLOS DA SILVA
DANIELLY RAQUEL CARLOS DE MOURA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

É evidente a importância do reconhecimento de cada profissão, cada uma há seu tempo e loco possui 
uma função primordial que deve ser dignificada. Este fato, vem ocorrendo com maior freqüência com 
as profissões de segurança, devido o aumento da violência, os elevados índices de furto e roubos, 
destacando os seguidos por assassinato, têm preocupado a população e influenciado na alteração seu 
comportamento, e esta tem procurado cada vez mais, alternativas que visem à segurança pessoal ou pelo 
menos amenize a idéia de suscetibilidade, crescendo a demanda por serviços profissionais e ate mesmo 
amadores de vigilância, entretanto existe o habito de confundir a profissão de vigilante com a de vigia, a 
começar pelo reconhecimento real de suas atribuições. Os vigias exercem trabalhos de vistoria, senti-
nelas, sem a exigência de capacitação técnica ou qualificação profissional, com funções mais brandas e 
de modo menos ostensivo, não há exigências de treinamentos específicos possuindo apenas função de 
notificação e não de agir proativamente na contenção da ação criminosa e não obrigatoriamente possuem 
porte de arma. Já a exercício do Vigilante, tem função mais abrangente, tem profissão regulamentada e 
funções regidas pela Lei 7.102 /83, que dispõe seus deveres e direitos inclusive trabalhistas. O mesmo 
presta serviços de segurança com atribuições específicas, assemelhada ao policiamento, de natureza 
parapolicial. Não cuidar dessas diferenças é não se prevenir quanto a possíveis passivos trabalhistas, 
mas principalmente atribuir funções e responsabilidades indevidas e conseqüentemente a idéia de uma 
falsa segurança para o contratante e pressão aos vigias. O vigia propriamente dito, aquele contratado 
para a função de observar e fiscalizar um local, seja de uma casa, um estabelecimento, rua ou bairro, 
possuindo atribuição na grande maioria das vezes de vigília, eis daí o surgimento do nome do exercício. 
Alem de todas as obrigações atribuídas indevidamente, a falta de amparo legal, principalmente traba-
lhista, os riscos físicos que são submetidos, este prestador de serviço ainda sofre as conseqüências de 
alterar sua rotina com longas noites de vigília que podem, se não bem administradas, prejudicarem sua 
saúde. Podemos concluir, que esta, como inúmera outras prestações de serviços, devem ser amparadas, 
regulamentadas e principalmente divulgada amplamente a população suas reais funções, estes equivoco 
por mais banais que possam parecer ira influencias plenamente na qualidade de vida destes trabalha-
dores.
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PROJETOS ELÉTRICOS: ESTUDO DAS EXIGÊNCIAS DA 
NR – 10.3 E O CUMPRIMENTO DESTAS
BENEDITO EMANUEL SALES DA SILVA
KESIA VALERIA DA SILVA GALDINO
ALISSON LEANDRO DE MOURA
ALDERICO XAVIER DE SOUSA FILHO
MARIA DE FATIMA DE MELO DANTAS
ORIENTADOR: CASSANDRA NAIFF DO AMARAL
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

Mossoró encontra-se em grande desenvolvimento socioeconômico. A cidade há pouco tempo ganhou 
um shopping Center e uma grande loja do Atacadão, do grupo Carrefour. Mossoró teve também um 
grande crescimento no setor de construção civil, a boa fase do setor pode ser percebida com o número 
de canteiros de obras encontradas na cidade, principalmente no segmento imobiliário, com a construção 
de vários prédios residenciais. Todo esse crescimento requer instalações elétricas por projetos elétricos. 
Houve vários acidentes em Mossoró devido às más instalações elétricas, como divulgado em vários 
jornais e telejornais locais. Esses acidentes levaram a pesquisar se as empresas comerciais dessa cidade 
possuem suas instalações elétricas conforme as exigências das normas NBR 5410 e a NR 10. Pra isso 
foi desenvolvida uma pesquisa empírica de campo, explanatória e discursiva, aleatória, com as lojas e 
comércios da cidade de Mossoró. Com o estudo e a pesquisa realizada foi possível perceber que nas 
empresas comerciais existem eletricistas e projetos elétricos, mas boa parte dos funcionários das em-
presas não sabe se esses projetos estão de acordo com as normas, não sabem o que é a NR 10 E também 
não tem acesso às plantas. Com isso, conclui-se que os funcionários não recebem informações a esse 
respeito e nem foram treinados, por isso desconhecem os riscos. Mas é válido lembrar que a NR-10 em 
seu item 8 obriga a todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente a receber treinamento sobre 
riscos decorrentes da eletricidade, e também sobre primeiros socorros e combate a incêndio. E também 
que a NR-10 é uma lei e deve ser fiscalizada. Há necessidade, então, de treinamento para esses funcioná-
rios, ou pelo menos palestras sobre os riscos da eletricidade para que eles possam adquirir informações 
e se conscientizarem dos tais riscos que a eletricidade pode oferecer.

Palavras-chaves: Eletricidade. Cuidados. Conhecimento.

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
ISANELIA LEITE DE OLIVEIRA VALE
ORIENTADOR: CACILDA ALVES DE SOUSA VICTOR
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE

A escolha profissional é umas das mais importantes dentre as tantas que o indivíduo realiza em sua vida. 
São várias as razões que motivam a escolha de uma profissão, dentre elas a possibilidade de destaque 
social, a influência familiar, a questão salarial, as perspectivas do mercado, entre outras. Atualmente a 
carreira de professor não é muito atrativa, ao ser vista pelo lado econômico, porém, percebe-se que os 
cursos de licenciatura continuam sendo procurados e cursados, podendo ser acrescentado, que mesmo 
em cursos de bacharelados e tecnológicos existe a perspectiva da ação docente. Amplia-se cada vez 
mais a exigência de que os professores universitários obtenham os títulos de mestre ou doutor. No 
entanto, é questionável se esta titulação, do modo como vem sendo realizada, possa contribuir efetiva-
mente para a melhoria da qualidade didática no ensino superior. A presente pesquisa tem o objetivo de 
Identificar a importância da formação didático-pedagógica para o professor universitário e como isto 
pode influenciar o corpo discente, assim como, conhecer a importância das técnicas utilizadas frente às 
mudanças e métodos de ensino, e entender por que nem sempre a conquista da maior titulação nos cur-
sos de pós-graduação por parte do professor, significa necessariamente, melhoria na qualidade docente 
na visão do aluno. A pesquisa de caráter bibliográfico utilizou como embasamento a opinião de alguns 
autores como ZAIDEN, FREIRE, WERNECK, LOWMAN, CASTANHO, entre outros que se dedicaram a 
investigar os comportamentos docentes como um todo. A mesma justifica-se pela necessidade de se 
refletir enquanto profissional educador, da importância de ser não só dominador dos conteúdos discipli-
nares, mas, conhecedor dos discentes enquanto cidadãos complexos e únicos em suas particularidades 
humanas.
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PLANEJAMENTO E ROTINA ADEQUADA DE UMA COZINHA 
PROPORCIONAR SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA
ELIANA BARBOSA DE SOUZA
CLAUDIO DE CARVALHO BRITO
FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA
AIRTON PEREIRA
ELIANE MOURA DE OLIVEIRA FREITAS
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A cozinha é um dos lugares mais importantes da casa, onde o alimento é armazenado e/ou produzido, 
além de ser local de reuniões familiares e convívio com amigos. Entretanto estatísticas apresentam como 
cômodo onde ocorrem muitos acidentes e alguns até fatais. A desatenção e o desconhecimento aos 
riscos são corriqueiros e os grandes culpados pela maioria dos acidentes. Apesar de aconchegante, a 
cozinha possui um arsenal de perigos que devem ser considerados e evitados. As estratégias para um 
ambiente seguro inicia no planejamento da infraestrutura, como o cuidado com área mínima (4m2), 
largura mínima (1,5m), portas e janelas sem acesso direto para quartos e banheiros. É importante termos 
um projeto em total conformidade com os aspectos Normativos (ABNT) de segurança e de qualidade, 
a exemplo dos projetos de instalações hidráulica (NBR 10072 e 5626) e elétrica (NBR 5010), projeto de 
Impermeabilização (NBR 9575), sistemas de ventilação (NBR 14518), instalações de caixa de gordura 
(NBR 8160), Iluminação de interiores (NBR 5413) dentre outros. Para os móveis ha especificações (NBRs 
14033, 14034 e 14518). Devido à presença de água, umidade e grande quantidade de matéria orgânica 
proporcionam meio ideal para a proliferação de organismos patogênicos, podendo contribuir inclusive 
para a contaminação de alimentos a serem consumidos. O cuidado com os alimentos deve ser presente 
na aquisição, condicionamento, armazenamento, preparo e consumo, seguindo normas essenciais de 
higienização. Neste sentido a geladeira foi revolucionária (permite a conservação por mais tempo) mas 
também é uma armadilha se usada indevidamente pode ser o ambiente propicio para micro-organismos. 
Já no preparo, os fogões facilitam o processo de cozimento dos alimentos mas o manuseio inadequado 
gera índices alarmantes de acidentes, em como queimaduras e casos extremos explosão. Estes perigos 
demandaram a criação de diversas regras e dispositivos de segurança específicos para o manuseio 
destes equipamentos de cozinha. A inspeção deve ser rotineira em todos os eletrodomésticos (liquidifi-
cadores, batedeiras, filtros, dentre outros), e normas específicas para cada caso estão disponíveis, como 
a certificação de Botijão de GLP (NBR 8460) de sua mangueira (NBR 8613) e do regulador de pressão de 
GLP (NBR 8473). Além destes riscos “modernos” outros tantos são históricos, como a presença de ob-
jetos cortantes e perfurantes (facas e garfos), passíveis de quebra (copos, xícaras e pratos), ou pesados 
e duros o suficiente para causar contusões (panelas). O fato é que as normas existem, em quantidade e 
qualidade suficiente, cobrindo as dimensões da segurança, conforto e qualidade de vida.

Palavras-chaves: Cozinha. Segurança. Organização.

PETRÓLEO E GÁS: RISCOS E DOENÇAS QUE ACOMETEM 
OS TRABALHADORES DESTE SETOR
FRANCISCA MIGUELANDIA PAIVA SANTINO
BARTOLOMEU OLIVEIRA DA SILVA
GIRLEYDE DANTAS NOGUEIRA
ORIENTADOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: BIOTECNOLOGIA APLICADA À SAÚDE

A última década foi marcada por uma série de acontecimentos no Brasil e no mundo que comprovaram 
a supremacia estratégica do Petróleo e sua importância econômica. É visível a evolução a produção 
nacional de combustível, na qual os derivados do petróleo e gás natural desempenham papel de grande 
relevância no crescimento econômico do país. A descoberta das reservas na linha do pré-sal irá movi-
mentar o mercado do setor trabalhista no Brasil e no mundo. Este setor apesar dos investimentos em 
saúde e segurança ainda apresenta altos índices de acidentes e doenças ocupacionais, necessitando 
de estratégias de gestão em segurança no trabalho que possam minimizar, reduzir e eliminar os riscos 
relacionados a prestação de serviços. Este artigo tem por objetivo descrever genericamente quais os 
riscos que os trabalhadores do setor estão expostos, bem como as doenças relacionadas e avanços 
tecnológicos no controle dos riscos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, que 
se utilizou de revisão bibliográfica em livros e periódicos em base de dados online. Com intuito de in-
vestigar parâmetros da saúde ocupacional do referido setor. Esta pesquisa enfatiza riscos de acidentes 
nas atividades de perfuração, extração, produção, manuseio de equipamentos, máquinas, peças; riscos 
ambientais considerando os agentes químicos uma vez que o petróleo e o gás são constituídos por hidro-
carbonetos (CH4 – Metano, C3H – propano) e não-hidrocarbonetos (H2S – gás sufrídrico, COS – sulfeto 
de carbolina) substâncias tóxicas e inflamáveis, agentes físicos tais como ruído, vibração, radiações não 
ionizantes e riscos biológicos. Dentre os riscos abordados o agente químico é o mais prejudicial à saúde 
e integridade física do trabalhador do ramo petrolífero, devido sua ação no organismo humano, que 
podem causar lesões mediatas ou imediatas, a depender da composição, concentração, via de penetra-
ção e tempo de exposição. A gestão em segurança no trabalho precisa enfatizar uma urgente mudança 
paradigmática incentivando uma cultura prevencionista que supera a mera utilização de equipamentos 
de proteção individual e coletiva, e que se responsabiliza pela saúde e segurança dos seres humanos.
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PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: ESTUDO COM OS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA ELÉTRICA NAS EMPRESAS DE MOSSORÓ
WANESSA SANTOS DA LUZ
DÁRCIA CARNEIRO DOS SANTOS
PRISCILLA MONALISA OLIVEIRA DA COSTA
CINDY RIANE SILVA SANTOS
JOZENEIDE FRANCO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: CASSANDRA NAIFF DO AMARAL
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

Este artigo foi feito embasado em pesquisas de campo realizadas junto a eletricistas das empresas da 
cidade de Mossoró, onde o propósito foi responder a pergunta que se segue: as empresas que possuem 
eletricistas como empregados na cidade de Mossoró estão cumprindo suas obrigações referentes ao 
adicional de periculosidade? Com o resultado analisou-se se os empregadores pagavam o adicional 
de periculosidade aos eletricistas empregados. Outros fatores importantes necessários para pesquisa 
referiam-se ao uso correto de EPI’s e EPC’s e as ações preventivas e aos riscos que os trabalhadores 
estão expostos quando realizam suas atividades laborais. Quanto aos empregadores, se estavam cientes 
das responsabilidades contidas na NR 10. Este trabalho foi realizado para levar conhecimentos para a 
sociedade sobre os riscos que as pessoas estão expostas quando realizam atividades elétricas. Tais 
riscos podem causar acidentes graves inclusive fatais, porém se forem tomadas ações preventivas de 
segurança esses acidentes podem ser evitados. Vários acadêmicos da área podem se beneficiar com 
os conhecimentos adquiridos com esta pesquisa, pois o assunto ainda é pouco difundido entre os es-
tudantes. Quanto aos profissionais da área que ainda têm dificuldades sobre o assunto, este trabalho 
esclarecerá riscos associados à profissão, as responsabilidades da NR 10 e o recebimento do adicional 
de periculosidade. A pesquisa foi feita diretamente com eletricistas da área do consumo e da distribuição 
de energia elétrica através de um questionário com poucas questões subjetivas e outras objetivas que 
compreendia dados pessoais dos profissionais, dados técnicos e dados da empresa capazes de gerarem 
conteúdo para responder as indagações. O resultado da pesquisa foi satisfatório, pois foram obtidas 
informações sobre o conhecimento e o recebimento do adicional de periculosidade, a qualificação dos 
profissionais, os acidentes que já sofreram ou presenciaram, as atividades de risco e os riscos inerentes 
a estas atividades. Pôde-se concluir que os eletricistas do consumo e da distribuição regidos pela CLT 
recebem o adicional de periculosidade. O índice de acidentes observado foi baixo, porém se os profis-
sionais recebessem treinamentos de uso correto de equipamentos de proteção, de medidas preventivas 
e técnicas de controle de acidentes esse índice seria menor. Muitos profissionais desconhecem seus 
direitos, não sabem diferenciar EPI’s de EPC’s, além disso, muitos empregadores não cumprem seus 
deveres contidos na NR 10.
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A APLICAÇÃO DA LEI 9605/98 AOS CASOS DE MAUS TRATOS AOS 
ANIMAIS UTILIZADOS EM VAQUEJADAS NO NORDESTE BRASILEIRO
ABELARDO PIRES MAIA NETO
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

A vaquejada é um elemento cultural presente no nordeste brasileiro desde muito tempo, há registros 
históricos de uma atividade muito parecida com a mesma datada do ano de 1810. Contudo, se tem 
notícias dos primeiros registros de informações sobre este esporte no ano de 1874. O estado do Rio 
Grande do Norte é tido como o berço desta atividade, mais precisamente no Seridó na cidade de Currais 
Novos, onde tudo se deu início nos tempos do coronelismo. A partir deste costume se deu início ao que 
conhecemos hoje como vaquejada. Nos dias de hoje, a prática da vaquejada tomou dimensões maiores 
encontrando regulamentação pela Lei 10.220, de 11 de abril de 2001, e perdeu seu objetivo maior que 
era reagrupar o gado, sendo atualmente grandes eventos destinados ao lucro e manifestação da cultura 
Nordestina, tornando-se alvo de críticas por parte dos defensores dos direitos dos animais que alegam 
maus-tratos a estes. A nossa pesquisa discorrer sobre a aplicação da Lei 9605/98 de crimes ambientais 
nos casos de maus tratos aos animais utilizados nas vaquejadas no Nordeste brasileiro em face da se-
gurança constitucional do respeito as especificidades e identidades culturais? Para a revisão doutrinária 
partimos da leitura das obras: A vaquejada nordestina e sua origem de Luis Câmara Cascudo (1976) e 
Maus-tratos contra animais: a importância da repressão jurídica de Fernando Capez (2011), julgados, 
jurisprudências e entrevistas com promotor do meio ambiente e organizadores de vaquejadas. Tendo em 
vista que o Direito Ambiental nos últimos tempos vem ganhando excepcional notoriedade, não somente 
em nosso país como em todo mundo, fruto das crescentes campanhas de conscientização ambiental. Já 
que a vaquejada faz parte da tradição do povo nordestino e vai de encontro direto ao dispositivo da lei 
que versa sobre crimes ambientais e que nos é de conhecimento em relação a alguns casos em que o 
Poder Judiciário tomou medidas necessárias em face da prática da vaquejada. Desta forma, pretende-se 
procurar um meio de intercalar cultura e ordenamento jurídico pátrio, para que possamos harmonizar 
estes e verificar se a prática da vaquejada no Nordeste brasileiro fere a Lei 9605/98.
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A EFETIVIDADE DO DIREITO AO LAZER AS CLASSES SOCIAIS NO ACESSO AOS 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO CORREDOR CULTURAL DE MOSSORÓ
WLYSSES JOSE FILGUEIRAS FERNANDES
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O lazer como direito fundamental que consiste, invoca para seu cumprimento, ademais, que o Estado 
viabilize as políticas públicas necessárias ao bem estar social, como centros de restabelecimento da 
saúde, parques, segurança – tendo em vista que a falta desta inviabiliza o lazer – educação, e princi-
palmente o trabalho, o qual proporciona os recursos imprescindíveis à mantença da pessoa humana. A 
nossa pesquisa teve como objetivo discorrer sobre a efetivação do direito ao lazer a todas as classes 
sociais no tocante ao acesso aos equipamentos públicos do corredor cultural de Mossoró-RN? O recur-
so adotado foi a revisão doutrinária das categorias: lazer, direitos sociais, minorias e afetação de bens 
públicos, recorrendo-se a leitura das obras: Direito ao lazer nas Relações de Trabalho de CALVET (2006); 
Lazer e Cultura Popular de DUMAZEDIER (2001) e Lazer e minorias sociais de MELO (2003). Também 
realizamos sondagens sobre o projeto do Corredor Cultural e Processos junto a Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Mossoró. Em termos históricos a origem do lazer está associada a Revolução Industrial, 
que é considerada para alguns o marco inicial da abordagem e concretização do lazer. Investiga-se ainda 
o conceito de lazer, ponderando-se os mais difundidos, tomando em consideração as suas particulari-
dades em virtude de não serem assentes os conceitos expendidos pelos estudiosos do tema. Detém-se 
ainda da análise do lazer do prisma do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual tem travado 
querela em prol da concretização dos direitos da pessoa humana, inclusive o direito ao aludido lazer, 
tendo em vista que direito social consagrado no âmbito dos direitos fundamentais de segunda dimensão 
ou geração. Atenta-se para o fato de que o presente direito, por estar agasalhado na Carta Magna como 
direito fundamental, está também revestido do manto da eficácia instantânea ou imediata, prerrogativa 
esta dos aludidos direitos ditos fundamentais. Contrapõe-se ainda a característica de direito humano 
ao lazer ao argumento do Estado da reserva do possível, o qual tem sido utilizado pelos entes políticos 
como forma de se esquivarem de suas responsabilidades constitucionais de levarem a efeito o interesse 
de todos, mormente as políticas públicas, que viabilizam a concretização do direito ao lazer. Por fim, 
debruçam-se sobre análise de dados colhidos pelas vias de entrevista realizada indagando-se algumas 
pessoas, ponderando-se as afirmações prestadas por aquelas que são beneficiadas pelos aparelhos do 
corredor cultural de Mossoró-RN e, de outro turno aqueles que apontam que existem descriminação 
e preconceitos tendo em vista que são partícipes do grupo dos vulneráveis ou minorias, que não tem 
acesso ao corredor cultural em virtude de situação econômica, social e política. Infere-se, ao final, que 
o corredor cultural não tem sido usufruído por todos, tendo em vista que o acesso é limitado pelas con-
dições de classe social.
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A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO COMO BASE DAS 
AÇÕES NACIONAIS E DOS ORGANISMOS MULTILATERAIS
ADELSON MARTINS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O crime organizado é atualmente uma das preocupações mais pujantes das polícias e da Justiça no 
mundo inteiro ao se considerar a amplitude e o contexto atual das organizações criminosas com fito de 
lucro. As novas tecnologias, as facilidades de locomoção, comunicação, e um grande número de utili-
dades proporcionado pelo estágio civilizatório hodierno, são largamente utilizados por indivíduos que 
tem por escopo burlar o sistema jurídico para consecução de seus objetivos com um mínimo de risco 
de serem apanhados ou descobertos. Ademais, a corrupção pela via financeira e pela violência são seus 
recursos mais utilizados. A nossa problemática de pesquisa parte da seguinte questão: quais as princi-
pais ações nacionais e multilaterais de precaução e combate ao crime organizado? Nessa perspectiva, o 
artigo realizar-se-á, inicialmente, através da leitura das obras: A sociedade em Rede de Emanuel Castells 
(1999); Globalização: as conseqüências humanas de Zigmunt Bauman (1999) e a tese de doutorado O 
crime organizado transnacional e as redes criminosas: presença e influência nas relações internacionais 
contemporâneas de Guilherme Cunha Werner (2009). Pesquisa documental das principais políticas na-
cionais e tratados multilaterais disponíveis nos sites da ONU, FBI, InterPol, Europol, OEA, Comissões da 
Câmara e do Senado Federal. E encaminharemos via e-mail um modelo de questionário com questões 
abertas e fechadas a representantes dessas organizações. Nesse ponto o artigo versa sobre as principais 
modalidades do crime organizado transnacional, tais como, Lavagem de dinheiro, tráfego ilícito de dro-
gas, falências fraudulentas, fraudes em seguros, pirataria, tráfego de pessoas, tráfego de armas, crimes 
através da rede de computadores e identifica os principais tratados multilaterais de combate ao crime 
organizado transnacionalizado, entre eles a Convenção de Palermo e as políticas de prevenção, combate 
e repressão da Interpol, Europol e as ações nacionais.

Palavras-chaves: Crimes Transnacionais. Políticas Multilaterais. Crime organizado.
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A INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS CURSOS DE DIREITO OFERTADOS 
PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IESS DE MOSSORÓ-RN
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ALVES
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

Diante da relevância da questão Ambiental em meio a sociedade, sendo um dever de todos a proteção 
do meio ambiente. A Constituição Federal de 1988, com a finalidade de informação e conscientização de 
cada individuo para um posicionamento sobre a preservação e a conservação do meio ambiente, con-
ciliando o direito ao gozo dos recursos oferecidos pela natureza e o dever de proteger e contribuir para 
o mesmo de forma sustentável, para isso, inseriu a educação ambiental como disciplina obrigatória no 
Ensino Superior. A problemática em questão gira em torno de como está sendo adotada e implementada 
a prerrogativa Constitucional de inclusão da disciplina de Educação Ambiental nos cursos de Direito 
ofertados pelas IES existentes na cidade de Mossoró/RN. A partir dessa problemática, o objetivo dessa 
pesquisa é analisar como a implantação da Educação Ambiental nos cursos de Direito das IES de Mos-
soró estão acontecendo, o que diz as Diretrizes Educacionais para o ensino superior no que concerne 
a EA nos cursos de Direito, O auxílio para a elaboração desse artigo foi encontrado em pesquisas de 
campo e doutrinas da área jurídica. Foram realizadas entrevistas com os diretores dos cursos de Direito 
das Instituições de Ensino Superior existentes na cidade de Mossoró que ofertam o curso de Graduação 
em Direito, a saber: UERN, UFERSA, MATHER CRISTI e UnP, com professores que ministram a disci-
plina de Direito Ambiental e alunos que estão cursando as disciplinas correlatas a educação ambiental, 
com o intuito de conhecer suas percepções diante da disciplina. Diante dos estudos, constata-se que a 
inclusão da disciplina como um direito fundamental, atribui a todos o dever de preservação e proteção 
ao meio ambiente, sendo a implementação da disciplina de grande importância para o curso e a socie-
dade quando da mudança de comportamento e pensamento ecológico, contribuindo significativamente 
para a conscientização ambiental, que é a real finalidade da base constitucional, no que concernem as 
entrevistas realizadas, a Educação Ambiental no Ensino Superior se insere de forma positiva, sendo um 
marco inicial no que toca a mudança de comportamento, nascendo a partir de então uma sociedade mais 
justa e equilibrada, apesar da carência em relação ao incentivo pedagógico e capacitação profissional 
para com o corpo docente. A discussão da temática ambiental também é realizada de forma transversal 
através de outras disciplinas. Conclui-se na maioria das IES existentes na cidade introdução da educação 
ambiental ocorre de forma obrigatória e em disciplina específica, como Direito Ambiental, mesmo que em 
momentos ou períodos diferentes.
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A presente realidade do país demonstra que há uma evidente diferença de discernimento dos jovens de 
hoje em comparação com os jovens de décadas atrás, isso se deu provavelmente em função de um maior 
acesso à informação, seja através dos meios de comunicação, como a televisão, internet ou até mesmo 
da própria evolução da sociedade. E esse nível de maturidade psíquica nos adolescentes da atualidade 
tem alcançado um grau tal de discernimento e de capacidade de compreender as consequências de seus 
atos antes mesmo do atingimento da maioridade penal, que no Brasil atualmente ocorre aos 18 anos de 
idade. Isto é, o adolescente que pratica ato criminoso não pode ser responsabilizado criminalmente, sen-
do caso de aplicação de medidas sócio-educativas, que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
são: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 
inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. No intuito de di-
minuir a deliberada delinqüência juvenil, protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, existem 
diversas propostas de redução da maioridade penal e todas têm como norte, a responsabilização dos 
atuais menores infratores de modo mais severo do que as ditas medidas sócio-educativas, reduzindo 
assim medidas protetivas em excesso. O presente trabalho se propõe a analisar a redução da maioridade 
penal, fundamentando-se para tanto, em doutrina abalisada, nas áreas do direito e da psicologia, bem 
como apresentação de dados estatísticos da realidade criminal do país. Foi vislumbrado que a maturida-
de dos jovens torna-se mais precoce a cada geração, tornando inapropriado o uso exclusivo do critério 
biológico para a responsabilização dos jovens por seus atos criminosos, tendo como solução à redução 
da idade concernente a imputabilidade penal.
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A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DAS UNIÕES ESTÁVEIS HOMOAFETIVAS
EUCLIDES JACOME MARCELINO SOUZA
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ
UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA
APESAR DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS EXISTIREM DE FATO, NÃO EXISTIAM NO PLANO DO DIREITO 
OU DOS EFEITOS JURÍDICOS, JUSTAMENTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE NORMAS QUE RECONHE-
ÇAM E REGULEM ESSE TIPO DE UNIÃO. DIANTE DE TAL OMISSÃO LEGISLATIVA, FICOU À CARGO 
DO JUDICIÁRIO O SUPRIMENTO DESSA LACUNA, ISTO É AFIRMADO, JUSTAMENTE EM RAZÃO DE 
LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE CATEGORICAMENTE QUE A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA 
APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. QUANDO O TEXTO AFIRMA 
QUE A LEI NÃO EXCLUIRÁ, É IMPORTANTE FRISAR QUE SE REFERE TAMBÉM QUE A AUSÊNCIA DE 
LEI NÃO ENSEJARÁ A EXCLUSÃO DA APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO À LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO, 
ISTO PORQUE NÃO ADOTAMOS NO SISTEMA PÁTRIO O NON LIQUET, PRECISAMENTE PORQUE DE 
ACORDO COM A LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS BRASILEIRAS QUANDO A LEI FOR OMISSA, O 
JUIZ DECIDIRÁ O CASO DE ACORDO COM A ANALOGIA, OS COSTUMES E OS PRINCÍPIOS GERAIS DE 
DIREITO, NÃO PODENDO SE EXIMIR DE DAR UMA RESPOSTA JURISDICIONAL QUANDO PROVOCADO. 
A PRESENTE PESQUISA TEM COMO OBJETIVO ANALISAR A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 
DAS UNIÕES ESTÁVEIS HOMOAFETIVAS MESMO EM FACE DA CARÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE A 
MATÉRIA, E PARA TANTO FORAM REALIZADAS PESQUISAS DOUTRINÁRIAS, E JURISPRUDENCIAIS, 
INCLUSIVE ANALISADO COM PROFUNDIDADE O RECENTE JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. FOI CONSTATADO QUE NO QUE PESE A 
CARÊNCIA LEGISLATIVA, AS UNIÃO HOMOAFETIVAS POR SE BASEAREM NOS MESMOS PRINCÍPIOS 
SOCIAIS E AFETIVOS DAS RELAÇÕES HETEROSSEXUAIS, COMO TAMBÉM POR SE BASEAREM EM 
RELAÇÕES DE AFETO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE RECÍPROCO ENTRE SEUS MEMBROS, UM PROJETO 
EM COMUM, DURADOURO E COM O PROPÓSITO DE SE ESTABELECER UNIDADE FAMILIAR, DEVEM 
TER TRATAMENTOS ANÁLOGOS, POSSUINDO OS MESMOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES GARANTI-
DAS AS UNIÕES ESTÁVEIS HETEROSSEXUAIS, TAIS COMO A MEAÇÃO, O DIREITO DE ADOTAR E 
O DIREITO A SUCESSÃO DO COMPANHEIRO. PORTANTO, ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA 
EVIDENCIOU-SE QUE OS DISPOSITIVOS QUE RECONHECIAM A UNIÃO ESTÁVEL SOMENTE ENTRE 
HOMEM E MULHER, EXCLUINDO AS PESSOAS DE MESMO SEXO, FORAM ELABORADOS POR UM 
LEGISLADOR DIFERENTE E NUMA SOCIEDADE DIFERENTE DA ATUAL. O DIREITO DEVE ACOMPA-
NHAR OS NOVOS CONTEXTOS E REALIDADES SOCIAIS, A SOCIEDADE EVOLUIU, A FAMÍLIA EVOLUIU 
E A LEGISLAÇÃO PRECISA ACOMPANHAR ESSA EVOLUÇÃO. NEGAR TUTELA JURÍDICA A UNIÃO 
HOMOAFETIVA SERIA UMA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, UMA 
VIOLAÇÃO A ERRADICAÇÃO DA MARGINALIZAÇÃO, E PRINCIPALMENTE UMA VIOLAÇÃO A PRO-
MOÇÃO DO BEM DE TODOS. NÃO DEVENDO MAIS SUBSISTIR EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO, QUAISQUER FORMAS DE PRECONCEITOS BASEADOS NA ORIGEM, NA RAÇA, NO SEXO, 
NA COR, NA IDADE OU NA PREFERÊNCIA SEXUAL, E PARA TANTO SE FAZ URGENTE A EDIÇÃO DE 
LEGISLAÇÃO RECONHECENDO A UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR, SOB PENA DO 
PRÓPRIO LEGISLATIVO ESTAR FERINDO PREMISSAS QUE ELA MESMA SE DISPÔS A DEFENDER.
PALAVRAS-CHAVES: UNIÃO ESTÁVEL. HOMOAFETIVIDADE. LEGISLAÇÃO.

A MITIGAÇÃO DO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NA LEI DE ARBITRAGEM
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CURSO: DIREITO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O princípio do duplo grau de jurisdição tem como escopo a possibilidade de provocar um reexame da 
matéria apreciada e decidida em primeiro grau, quando esta demonstrar ser errada ou injusta e, apesar 
de não estar estabelecido explicitamente pela Carta Magna, pode ser vislumbrado em vários dispositivos 
ao longo da Lei Maior, entre eles na própria organização do poder judiciário. Partindo dessa premissa, 
procuraremos ressaltar a importância de tal principio no ordenamento jurídico, bem como analisar sua 
inobservância na lei 9.307/96 (lei de arbitragem). Para um melhor enfoque sobre o tema foram realizadas 
revisões bibliográficas de renomados autores do ramo do Direito Processual Civil. A lei de arbitragem é 
um procedimento por meio do qual as partes de maneira voluntaria, estabelecem através de uma conven-
ção, um árbitro buscando a pacificação de lides atuais e futuras. A sentença arbitral produz os mesmos 
efeitos da sentença proferida pelo poder judiciário, mas essa decisão arbitral não é passível de recurso, 
ensejando uma divergência na doutrina em relação a constitucionalidade dessa lei, principalmente em 
virtude da ausência do Principio do Duplo Grau de Jurisdição, no decorrer de seu texto legal. Uma parte 
minoritária da doutrina manifesta-se concisamente pela inconstitucionalidade da lei em epígrafe, pois a 
grande liberdade dada ao árbitro para decidir traria uma insegurança jurídica, no que pertine ao fato da 
decisão não poder ser reapreciada por um órgão superior. No entanto, a grande maioria dos doutrinado-
res afirmam que a lei é constitucional, justificando-se principalmente na iminência de que o procedimen-
to é facultativo e não obrigatório, dando uma margem de liberdade aos litigantes para a escolha de tal 
procedimento. Portando concordamos com maioria doutrinaria, além do mais por ser um procedimento 
facultativo, nada obsta que as partes ao estabelecer à arbitragem convencionem pela existência de um 
tribunal arbitral de segundo grau, objetivando um reexame da matéria discutida e decidida, em caso de 
inconformismo da decisão do árbitro de primeiro grau.
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A POSSIBILIDADE DA ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS
JULIANNA DANTAS ALENCAR REIS
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No Brasil, como em praticamente todos os países do mundo, há uma nítida tentativa de negar a existência 
dos vínculos afetivos homossexuais, o que gera um sistema de exclusão permeado de preconceito. Essa 
atitude predominante na sociedade acaba por inibir o legislador de normatizar situações que fogem dos 
estereótipos de moralidade. Omite-se para não afrontar os segmentos conservadores, temendo uma 
estigmatização que não combina com seus fins políticos e eleitoreiros. Tal postura acaba se refletindo 
também na esfera jurídica. O Poder Judiciário, ainda acanhado e conservador, nega-se a emprestar 
visibilidade a situações alvo do repúdio social, sob o fundamento de falta de previsão legal, pois os 
magistrados sentem-se impedidos de conceder direitos ou reconhecer obrigações quando as deman-
das discutim vínculos homossexuais, com isso, o instituto jurídico da adoção não fica expressamente 
permitido em relação a eles. Portanto, o presente trabalho, tem como objetivo analisar a possibilidade 
jurídica da adoção por entidades familiares homoafetivas. Para alcançar o objetivo proposto optou-se, 
portanto, por trabalhar com pesquisa bibliográfica. Apesar da omissão legislativa no tocante à permissão 
da adoção por casais homossexuais, utilizando-se da nova hermenêutica constitucional e da atual juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal, que prezam pela máxima efetividade dos direitos fundamentais, 
dentre os quais, o da igualdade, da liberdade e da dignidade humana, não há como negar o direito à 
maternidade/paternidade a referidos casais, pois a orientação sexual, como parte integrante da persona-
lidade humana, não pode ser utilizada como meio de discriminação do indivíduo, devendo ser respeitada 
e incentivada por todos e, principalmente, pelo Estado. A paternidade/maternidade não está relacionada 
com a orientação sexual das pessoas, sendo, na realidade, uma questão de gênero, de papel, que pode 
ser perfeitamente exercida por dois homens ou duas mulheres, sem nenhum prejuízo para quem dela 
se aproveita. A colocação da criança ou adolescente em famílias substitutas homoafetivas é mais uma 
forma de concretização do princípio constitucional da máxima proteção do menor, pois lhe possibilita 
acesso a todos os direitos fundamentais que lhe são garantidos pela Constituição Federal, tais como a 
vida, a saúde, a alimentação, a educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, 
a liberdade e a convivência familiar e comunitária, o que com certeza não encontraria caso permanecesse 
abandonado nas ruas ou nos abrigos específicos para crianças e adolescentes. Logo, negar a adoção 
de menores a pares homoafetivos é o mesmo que negar uma vida digna às crianças e aos adolescentes 
brasileiros, constituindo-se um crime contra a dignidade humana, tanto do casal adotante, quanto das 
crianças e dos adolescentes.

Palavras-chaves: Dignidade Humana. Famílias Homoafetivas. Adoção.

OS ACIDENTES DE TRÂNSITO: UMA EPIDEMIA QUE AFETA O 
DESENVOLVIMENTO NO MUNÍCIPIO DE MOSSORÓ/RN
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LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS E CULTURAIS

Todo processo de desenvolvimento regional traz consigo um aumento do sistema de transporte que 
em correspondência afeta todas as pessoas diariamente. O trânsito faz parte de todas as atividades 
da sociedade e vem cada vez mais deixando prejuízos a todos, onde seus impactos são ainda maiores 
nas capitais do Brasil, que vem se alastrando como uma epidemia das áreas urbanas ceifando muitas 
vidas e deixando inúmeras seqüelas em toda a sociedade. Sabendo-se que, o acidente de trânsito tem 
especial relevância entre as externalidades negativas produzidas, não somente pelos custos econômicos 
provocados, mas, sobretudo, pela dor, sofrimento e perda de qualidade de vida imputada às vítimas, 
seus familiares e à sociedade como um todo. Portanto, do ponto de vista social e político, esta pesquisa 
aponta possíveis alternativas de solução para minimizar os elevados índices de mortes, de traumas 
psicológicos, de deficiências físicas e de tantas outras seqüelas causadas principalmente, pelo compor-
tamento irresponsável e negligente dos indivíduos no trânsito e reafirmar o papel de contribuição dos 
órgãos de trânsito para o exercício pleno da cidadania, através de gestões públicas coerentes, que afetam 
diretamente o desenvolvimento regional. Assim, o presente estudo tem por objetivo apresentar o perfil 
dos acidentes de trânsito em Mossoró/RN, assim como as influências negativas que o mesmo tem no 
desenvolvimento sustentável. A pesquisa é qualitativa, fundamentada em pesquisa de campo e contém 
uma análise estatística e georreferenciada dos dados coletados junto às instituições de trânsito, tendo-se 
como resultado, na qual índices de acidentes de trânsito no município é um problema sócio-econômico 
e de saúde pública. Na cidade de Mossoró, devido ao seu crescimento populacional e territorial, propor-
ciona um aumento significativo nos acidentes de trânsitos, pois na medida em que aumenta o número de 
veículos, aumenta também o número de acidentes. Outro aspecto importante constatado nesta pesquisa 
se relaciona à produção de informação em Mossoró/RN onde a quantidade e qualidade dos sistemas 
oficiais de informações são fatores limitantes para o processamento de dados e o conhecimento dos 
agravos, por produzirem relatórios incompletos, imprecisos e às vezes desatualizados. Constatamos que 
a maioria dos órgãos públicos e instituições particulares não registram dados básicos essenciais sobre 
as vítimas de acidentes de trânsito. Acredita-se que a educação escolar seria um forte instrumento no 
auxílio à redução dos acidentes de trânsito, considerado fator importante para modificar o comportamen-
to das pessoas. Conclui-se que para diminuir seus efeitos, torna-se necessário aprimorar as políticas 
públicas, focando- se maior atenção na relação Homem /Trânsito.
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A INFLUÊNCIA NAS DECISÕES JUDICIAIS CRIMINAIS DAS CIÊNCIAS 
AFINS AO DIREITO: FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA
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Atualmente muito se tem debatido sobre a questão das decisões judiciais, desde o tema prova até os 
parâmetros imbuídos na decisão para a individualização da pena. Com o “declínio” do positivismo, re-
nascem questões ligadas a princípios e aos direitos naturais consagrados constitucionalmente. Dentro 
desses parâmetros, cada vez mais se torna necessário e evidente a utilização de ciências afins ao Direito, 
tais como a Filosofia, a Sociologia e a Psicologia, na elaboração e fundamentação das decisões judiciais 
através de processos simples como a multi, a inter e a transdisciplinaridade. É importante frisar que, ao 
contrário do que acredita o senso comum, a decisão judicial criminal não é o ato final do processo, pois 
não põe um fim na relação Estado, réu e sociedade, não só porque a partir daí é que se daria início à even-
tual execução penal, mas também porque os efeitos dessas decisões podem influir positiva ou negativa-
mente na sociedade em geral. Com base no disposto, propomos uma análise sobre a sentença judicial 
criminal, demonstrando a importância da interação entre as ciências afins, como a Filosofia, a Sociologia 
e a Psicologia para a elaboração de uma sentença judicial criminal que busque e alcance o fim ideal da 
pena que é a ressocialização do condenado. O presente trabalho baseou-se em pesquisa de campo e em 
vasta pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e doutrinária, principalmente com base nas elaboradas por 
Claus Roxin e Michel Foucaut. E foi constatado que em parte considerável das sentenças criminais não 
são observados direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos, que ao se confrontarem com 
um código penal e processual penal desatualizado de caráter fascista e desconforme com a constituição, 
perdem força e eficácia caindo em desuso. Em síntese, o poder judicial só está legitimado enquanto 
amparado por argumentos cognoscitivos seguros e válidos, sendo necessário realizar a distinção entre 
efetividade e normatividade na matéria criminal, evidenciando assim a importância do papel do julgador, 
que não mais se sujeita exclusivamente a letra da lei como no velho paradigma positivista. Portanto, 
o processo/procedimento constitucionalmente correto deve gerar uma sentença/pena não subversiva, 
mas sim educacional, ressocializadora e que assegure os direitos constitucionais dos envolvidos, que 
confrontados com os códigos ultrapassados devem demonstrar sua força e se sobrepor ao ali descrito. 
Unindo assim o fator saber/poder para que sejam observados os procedimentos e meios necessários 
para uma punição justa, digna, socialmente correta, e, em alguns casos, severa, embora não violenta, e 
que principalmente, assegure a ressocialização.

Palavras-chaves: Multidisciplinaridade.  Interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade.

A PUBLICIDADE ENGANOSA
MARCELO NOBERTO DE S.A. DE MEDEIROS
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Não é de hoje que os fornecedores utilizam a mídia como forma de divulgação dos seus produtos e/ou 
serviços, porém em razão da evolução e diversidade das formas, agilidade e alcance das mídias atuais, 
o uso da mesma para a publicidade obteve um crescimento espantoso, principalmente no que se refere 
à internet. Assim, é natural que ocorram nesta forma de fomento consumerista certos excessos, por 
isso a preocupação com a tutela sobre o direito consumerista existe desde da época do Brasil Império, 
embora tenha virado matéria constitucional tão somente em 1934. Contudo, a legislação específica, que 
é justamente o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado apenas em 11 de setembro de 1990 e, 
após seis meses entrou em vigor, em 11 de março de 1991, e de acordo com o mesmo, para os casos de 
abuso no uso dessas ferramentas haverá a responsabilização dos eventuais divulgadores e idealizadores 
da publicidade em questão. Há duas formas de publicidade nociva: a enganosa e a abusiva. O presente 
trabalho se propõe a tratar sobre a publicidade enganosa e seus desdobramentos, pois é a que ocorre 
com mais frequência, e para tanto foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema. Evidenciou-se 
que na propaganda enganosa ocorre à indução do consumidor ao erro, seja por omissão, que é quando 
por falta de informações o anunciante acaba induzindo o consumidor a efetivar a compra, mas se o 
mesmo soubesse de certos dados dos quais não foram divulgados, compra alguma seria feita; ou por 
comissão, onde o anunciante afirma algo inverídico, elencando atribuições que não existem no produto, 
para que o mesmo seja vendido com facilidade. Portanto, publicidade enganosa não é tão somente 
aquela informação inteira ou parcialmente falsa veiculada numa publicidade, mas também caracterizará 
a enganosidade a omissão de informação que seja capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. Outro aspecto relevante, é que não há necessidade que a publicidade veicula-
da tenha de fato enganado ou levado à erro algum consumidor para que a mesma se configure enganosa, 
bastando a divulgação e a potencialidade de levar alguém a erro pela informação defeituosa, para que seu 
responsável deva sofrer as reprimendas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Palavras-chaves: Publicidade. Defesa do consumidor. Litigio.
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A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E A SUA APLICAÇÃO 
EM FACE AOS MANICÔMIOS JUDICIAIS
ROMMEL COSTA FURTADO
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Em nosso país, a psiquiatria chegou juntamente com a Família Real portuguesa, objetivando colocar 
ordem na urbanização, disciplinando a sociedade e sendo, dessa forma compatível ao desenvolvimento 
mercantil e as novas políticas do século XIX. Assim, podemos perceber que a medicina psiquiátrica no 
Brasil, surgiu não visando o tratamento do indivíduo vítima do distúrbio mental, mas sim como forma 
de “controle social”, visto que os cidadãos acometidos de alguma forma de insanidade mental, não eram 
necessários de acordo com o regime mercantilista da época. Graças a isto, era conferido aos médicos 
psiquiatras brasileiros um poder único e singular, onde estes gozavam de legitimidade sobre o paciente, 
sendo assim, aquele que fosse interno do hospital psiquiátrico estava sobre domínio dos médicos que 
ali trabalhavam e dessa forma, estavam sujeitos a qualquer meio “terapêutico” que estes achassem 
conveniente para o seu tratamento. Diante disto, o manicômio exercia um poder disciplinatório frente à 
sociedade, perdurando durante mais de um século sob essa ótica repressiva. Durante muitos anos, este 
ramo da medicina pouco progrediu, sendo somente na década de 80 com o movimento da Reforma Psi-
quiátrica, que se iniciou o processo de lutas e debates em prol dos direitos dos cidadãos acometidos de 
doenças mentais. Apesar das inúmeras inovações trazidas por esta reforma no que diz respeito às formas 
de tratamento aplicadas aos portadores de algum tipo de distúrbio mental, pouco se foi avançando no 
tocante à aplicação deste aos Manicômios Judiciais. Diante do exposto, o presente trabalho se propõe a 
analisar as mudanças trazidas Reforma Psiquiátrica no Brasil e a sua aplicação em face aos manicômios 
judiciais, usando-se das mais diversas obras bibliográficas de diferentes ramos ligados ao assunto. 
Portanto, constatamos que inúmeras foram as melhorias e avanços trazidos pela Reforma Psiquiátrica ao 
sistema de saúde mental em nosso país, no entanto, no que se refere a este ramo do tratamento psíquico, 
outrora tão marginalizado, muito ainda se tem que melhorar em diversos aspectos. Diante disto, pode-
mos evidenciar que os Manicômios Judiciais representam uma grande barreira no tocante ao acesso dos 
internos aos programas de saúde mental advindos desta, já que pouco se tem feito para que as garantias 
e benefícios da Lei 10.216/01, a Lei de Proteção aos Portadores de Transtornos Mentais, possa vir a ser 
aplicados ao criminoso insano. Dessa forma, o indivíduo acometido de algum tipo de transtorno conti-
nuará sofrendo, por parte da sociedade, um duplo estigma: o de ser louco e criminoso.

Palavras-chaves: Insanidade. Referência Psiquiatrica. Manicômios Judiciais.

A NOVA LEI DE ADOÇÃO - LEI 12.010/2009
TIBERIO CESAR SILVA SANTIAGO DE AZEVEDO
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A adoção gera uma relação de filiação fundada no amor e, por isso, encontra no Direito a acolhida e 
proteção, sendo irrevogável não somente pelo que dispõe a lei, mas também por gerar efeitos que a 
transcendem. A relação de amor, cuidado e dedicação criada entre adotantes e adotados não poderia ser 
desconsiderada por um ordenamento jurídico fundado na dignidade da pessoa humana. Demonstrando 
desvelo pelo tema o legislador pátrio editou a lei 12.010 de 2009 que altera o texto do Estatuto da Crian-
ça e Adolescente que se relaciona à adoção, modificando consideravelmente o instituto. É cabível aqui 
destacar todos os avanços da nova lei, visto que trouxe enorme contribuição para o sistema de adoção 
em nosso país. A presente pesquisa tem como objetivo primordial apresentar quais as alterações tra-
zidas ao procedimento de adoção com a lei 12.010/2009, bem como analisar o instituto nos seguintes 
pontos: natureza jurídica, características, requisitos e espécies. Para esse trabalho foi usada a pesquisa 
bibliográfica através de consultas a livros, artigos científicos, legislação e jurisprudência. A referência 
ao pátrio poder é substituída por poder familiar que tem relação estreita com a realidade de os filhos não 
mais desempenharem o papel de objeto de direito, mas de importantes protagonistas da relação familiar. 
Dentre as mudanças ocorridas podemos destacar a necessidade de observância ao Cadastro Nacional 
de Adoção, a proibição, em regra, da adoção intuitu personae, acompanhamento das mães gestantes 
que queiram entregar seu filho para adoção, adoção na família extensa como prioridade, a realização de 
adoção por estrangeiro somente na ausência de interessados nacionais, entre outros. Porém, é forçoso 
reconhecer que dentre as principais mudanças há um inevitável conteúdo programático, posto que a rea-
lização do que contém na nova lei não prescinde de uma base de políticas públicas, cujo desenvolvimen-
to e efetividade dependem muito mais do Estado que dos indivíduos, principalmente em se considerando 
que vivemos realidades múltiplas nas várias regiões do imenso território nacional.

Palavras-chaves: Adoção. Lei de adoção. Poder familiar.
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A LEI 11.232/05 E O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

O legislador constitucional e infraconstitucional, sempre almejou munir a legislação com meios que 
possibilitassem uma tutela jurisdicional mais célere, muito embora não tenha alcançado sucesso, o le-
gislador permanece incansável na busca de uma tutela mais veloz, por se tratar de uma tutela mais efetiva 
e mais justa. Neste desiderato foi promulgada a emenda constitucional n. 45/04 que realizou a “reforma 
do judiciário”, dela advieram consideráveis alterações à dinâmica processual, a mais profunda foi a lei 
11.232/05 que modificou o conceito de sentença e tornou o processo sincrético, englobando o processo 
de conhecimento e o processo de execução, tornando-os fases de um mesmo processo. Portanto, o pre-
sente trabalho tem por finalidade apresentar as alterações sobrevindas ao processo de execução fundada 
em título executivo judicial com o advento da lei 11.232/05. Para alcançar o objetivo proposto optou-se, 
portanto, por utilizar-se de pesquisa bibliográfica. Dentre as mudanças realizadas pela Lei 11.232/05, 
tem-se a ampliação do conceito de sentença, antes entendia-se que sentença era a decisão jurisdicional 
que gerava o fim do processo, com o advento da lei, a sentença passou a ser conceituada como qual-
quer decisão que esteja prevista nos artigos 267 e 269 do Código de Processo Civil. É importante frisar 
que nas ações contendo obrigação de fazer/não fazer, entregar coisa certa ou incerta o processo já era 
bifásico, dessa forma, a lei 11.232/05 mudou somente a dinâmica executiva que se refere a ação de 
obrigação de pagar quantia certa e incerta. Outra mudança foi no processo de liquidação de sentença, 
que embora não tenha sido alterada no seu conceito, foi alterada em sua estrutura, deixando de ser 
processo autônomo e com características executivas, para se tornar fase do processo de conhecimento, 
não oportunizando mais à parte irresignada interpor recurso de apelação, que em regra agora deverá ser 
combatida por recurso de agravo. Por consequência, nas ações de pagar quantia incerta o processo será 
trifásico: fase de conhecimento, fase de liquidação e fase de cumprimento de sentença. Outra mudança 
considerável foi a defesa oportunizada ao executado, que antes eram os embargos do devedor, agora 
mudou para Impugnação, cabendo embargos como forma de defesa somente nas execuções fundadas 
em títulos executivos extrajudiciais e na execução contra a Fazenda Pública. Além disso, as formas de ex-
propriações foram ampliadas, como por exemplo, possibilidade da penhora eletrônica e a alienação por 
iniciativa do particular. Como foi evidenciado o legislador alterou a feição da tutela executiva, mudando 
sua postura condescendente em face do devedor, por uma postura mais justa em face do credor. São, 
sem dúvida, alterações de grande importância, pois valorizam o crédito, a decisão judicial e ao mesmo 
tempo deixa de ser um sistema que protege o devedor.

Palavras-chaves: Título Executivo. Sentença. Execução.

CYBERBULLYING: DIFAMAÇÃO NA DIVERSÃO. O DESAFIO DO ECA PARA 
ASSEGURAR O DIREITO AO ENTRETENIMENTO SEGURO DA GERAÇÃO DIGITAL
CIBELE MARIA MURINELLI LIMA
ORIENTADOR: JONAS FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Estuda o conceito de bullying e suas variantes, dando ênfase ao cyberbullying como uma das formas 
mais danosas devido os seus meios de propagação. Avalia o modo de exercício das práticas do bullying 
pré-existente ao avanço da tecnologia e a potencialização de seus efeitos oriundos das novas formas 
de entretenimento da sociedade da informação. Aborda o conceito e as características da sociedade da 
informação destacando o público infanto-juvenil como os sujeitos coadjuvantes da posse das tecnolo-
gias de informação e de comunicação, sendo também os principais afetados na hipótese de proporções 
negativas que o seu mau uso ocasiona. Analisa a atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente diante 
do cyberbullying, ameaça resultante dos novos meios de diversão da geração digital. Discute a adequa-
ção da redação original do Estatuto da Criança e do Adolescente na defesa dos direitos dos menores em 
relação a esse novo risco e a suficiência das alterações sofridas desde a elaboração do diploma até os 
dias atuais. Comenta a assistência prestada pelo ordenamento jurídico brasileiro através da legislação 
esparsa e da postura do judiciário diante da questão. Esclarece que embora casos concretos possam 
ser subsumidos à legislação nacional atualmente em vigor, as leis de maior atualidade, que alteraram 
em parte dispositivos do Estatuto, não retratam o esforço necessário e suficiente para abarcar a extensa 
gama de situações fáticas trazidas pelo bullying digital. Conclui que o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e as leis existentes sobre o tema precisam ser revisadas e adaptadas, inserindo-se novas regula-
mentações para oportunizar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada ao público infanto-juvenil.

Palavras-chaves: Cyberbullying. Geração Digital. ECA.
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CYBERPEDOFILISMO: O AMBIENTE VIRTUAL A FAVOR DA PEDOFILIA. 
O ALCANCE RESTRITO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
DIANTE DO ENTRETENIMENTO DA GERAÇÃO DIGITAL
CIBELE MARIA MURINELLI LIMA
ORIENTADOR: JONAS FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Objetiva apresentar um panorama sobre o crime de pedofilia virtual. Apresenta a evolução histórica do 
surgimento da rede mundial de computadores, os impactos provenientes do advento da era digital e a 
conseqüente formação de um novo perfil social, a chamada sociedade da informação. Aborda o conceito 
e as características da sociedade da informação destacando o público infanto-juvenil como os sujeitos 
coadjuvantes do uso e da posse das tecnologias de informação e de comunicação, caracterizando a gera-
ção digital. Considera os notáveis benefícios trazidos pelas tecnologias digitais, como também os riscos 
e os perigos produzidos por esta nova realidade. Aponta algumas ameaças provenientes das formas de 
entretenimento da geração digital e a vulnerabilidade das crianças e adolescentes diante da expansão da 
violência digital, em específico, o cyberpedofilismo. Expõe os métodos de assédio praticados pelos pe-
dófilos e as medidas de segurança capazes de identificar e proteger as vítimas em potencial e as de fato. 
Apresenta a doutrina da proteção integral como essência intrínseca da Lei Federal nº 8069/90, conhecida 
como Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Estuda a força imperativa da doutrina na análise da 
adequação das medidas preventivas e protetivas adotadas pelo ECA que visem o combate à pedofilia 
virtual, bem como a suficiência das alterações sofridas no texto de lei durante seu tempo de vigência. 
Estuda o tratamento dado ao tema em outros diplomas legais, em leis esparsas e a postura do judiciário 
diante da questão, através da análise de algumas casuísticas. Averigua a existência de leis estaduais e/ou 
municipais que abordem a pedofilia, em especial a praticada pelos meios virtuais. Destaca também, os 
principais projetos de leis que versam sobre a problemática e as mudanças visadas com as suas elabo-
rações. Conclui que apesar das modificações sofridas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente terem 
trazido grandes contribuições para o combate à pedofilia e à pornografia infantil, a dificuldade encontra-
da na identificação do autor, na ausência de provas e na obstaculização dos provedores de serviços em 
fornecer dados de seus usuários, torna o abuso sexual e pornográfico, práticas dificilmente alcançadas 
pela tutela jurisdicional do infante. Sugere que para sanar tais irregularidades a revisão, a adaptação e a 
inserção de novas regulamentações que posssam ser modificadas ou revogadas com maior facilidade, 
apresentam-se como a melhor solução para transformar o ciberespaço em um ambiente seguro e apto a 
garantir uma diversão assistida pelo direito e amparada pela segurança.

Palavras-chaves: Cyberpedofilismo. ECA. Tutela Jurisdicional.

BREVES REFLEXÕES ACERCA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
ATRAVÉS DO PENSAMENTO POLITICO DE MAQUIAVEL
EUCLIDES FLOR DA SILVA NETO
ORIENTADOR: ANA MARIA BEZERRA LUCAS
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A Política é denominada como arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou 
Estados. A política atual tem como centro o consenso, uma vez que o Estado é o único que pode fazer uso 
da violência e da força. Dessa forma temo como problemática relacionar a postura dos políticos profis-
sionais brasileiros através de uma perspectiva da obra de Maquiavel. Temos como objetivo demonstrar a 
relação que existe dos políticos brasileiros com os ensinamentos de Maquiavel no que concerne a che-
gada e manutenção do poder. Os objetivos específicos se concentram em Analisar o fenômeno político, 
as sociedades, suas formas de poder, a ambição desmedida de certos governantes através da leitura das 
categorias do pensamento de Maquiavel; Discorrer sobre a possibilidade do estudo de autores clássicos 
como Maquiavel possibilitar o entendimento e o esclarecimento das pessoas acerca da postura de alguns 
políticos profissionais. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica do pensamento de Nico-
lau Maquiavel a partir da vivência em sala de aula da disciplina Ciência Política e Economia no primeiro 
semestre do curso de direito da Universidade Potiguar. Como resultados podemos dizer que Maquiavel 
acreditava na capacidade do homem em determinar seu próprio destino. Para ele, os fins justificavam os 
meios, dessa forma, o governante deveria fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. Para ele só 
existia duas classes de pessoas os que tem Poder e os que obedecem a esse poder, ou seja, dominante 
e dominados. Dessa forma, conclui-se que na sociedade brasileira se repete essa classificação, bem 
como, o uso que é feito dessa dominação para a manutenção do poder sem pensar a coisa pública e 
sim em interesses pessoais através de relações personalisticas com os seus aliados. Dessa forma, se 
faz necessário a divulgação da obra de pensadores como o aqui abordado para que a população possa 
compreender o uso que é feito desse poder, mas também como forma dessa mesma população romper 
com preconceitos, ideologias, transformando a realidade e não aceitando a sua condição de maneira 
conformista Isso ocorrendo teríamos a inclusão de segmentos excluídos da sociedade, bem como redu-
ziríamos as desigualdades sociais.

Palavras-chaves: Sociedade. Política. Maquiavel.
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A VIOLÊNCIA VOLTADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
GERLUCIA OLIVEIRA FREITAS
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Um problema cada vez mais pungente em nossa sociedade é a violência que atinge com frequência a 
vida de pessoas vulneráveis, principalmente as que ainda estão em desenvolvimento, como as crianças 
e os adolescentes, justamente por oferecerem menos resistência. As estatísticas sociais no Município 
de Mossoró/RN revelam um número cada vez mais crescente de casos de maus-tratos, negligência e 
violência sexual. Essa triste realidade ocorre independentemente da classe social, do nível de escolari-
dade e de crença religiosa. A partir desse contexto, pretende-se mostrar através de pesquisa qualitativa, 
utilizando como método para coleta de dados o Grupo Focal de como está sendo desenvolvido o trabalho 
dos profissionais que atuam no Centro de Referência da Assistência Social (CREAS), no Conselho Tutelar 
e na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró/RN com o intuito de diagnosticar as condi-
ções e capacidades disponíveis no município para o enfrentamento desse fenômeno social, complexo e 
multicausal. Segundo o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a política de atendimento dos 
direitos a esse grupo deve ser realizada por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e 
não governamentais promovidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Em 
razão dessa retromencionada responsabilidade municipal de criar e executar políticas locais com o obje-
tivo de corresponder também ao princípio da proteção integral previsto constitucionalmente, a presente 
pesquisa identificará e evidenciará quais as medidas de caráter político, administrativo e legal utilizadas 
pelo gestor local no combate aos crimes e violações à que são submetidas essa parcela vulnerável de 
nossa sociedade, com o fito maior de fortalecer a Rede de Garantias aos Direitos de nossas crianças, 
haja vista o legislador constitucionalista ter estendido também à sociedade, o dever de assegurar ab-
soluta prioridade, inclusive coloca-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Palavras-chaves: Violência sexual. Maus-tratos. Negligência.

AS PROVAS ILÍCITAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO
JANSSEN KHALLYO NASCIMENTO DIAS XAVIER
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Constituição Federal dispõe no artigo 5°, inciso LVI que “são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meio ilícito”. Ocorre que, a criminalidade nas grandes cidades vem aumentando cada vez 
mais e se tornando grandes organizações criminosas. Dessa forma, o Estado atual tem se mostrado 
ineficaz ao desempenhar suas atribuições típicas, como a segurança pública. Assim, a questão que se 
coloca é se seria possível utilizar de provas ilícitas para apurar um crime grave, que culmine na punição 
de seus autores. A Carta Magna tutela diversos direitos fundamentais, assim é preciso reconhecer que 
em algumas hipóteses esses direitos se colidem e, portanto, deve prevalecer aquele direito fundamental 
de maior importância diante do caso concreto. Portanto, a presente pesquisa bibliográfica tem como 
escopo analisar a possibilidade de utilização, no processo crime, de provas ilícitas, em favor do res-
guardo de outros valores constitucionalmente relevantes, tais como a vida, a liberdade, a privacidade, a 
segurança e outros. Em decorrência da pesquisa restou demonstrado que a Lei 11.690/08 veio reforçar 
o princípio constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas. Porém, deve-se levar em conta que 
nenhum direito fundamental, por mais importante que seja, deve ser interpretado de forma absoluta, 
por conta do princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. Adotando o princípio 
da proporcionalidade e razoabilidade é possível rever tal situação diante de um caso concreto, dessa 
forma, a questão que se coloca é a utilização do princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas de 
forma mitigada, pois não se pode aceitar que a proibição constitucional se sobreponha à impunidade. 
Portanto a questão da admissão ou não, no processo penal, de uma prova ilícita percebe-se tratar de 
algo extremamente complexo, que deverá ser sopesada no caso concreto e diante dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.

Palavras-chaves: Provas. Ilícitas. Proibição.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES CARCERÁRIAS NA 
PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA MARIO NEGÓCIO-MOSSORÓ/RN
MARCELO DA SILVA PEREIRA
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A prisão figurando-se como pena é de aparecimento bastante tardio no Direito Penal Brasileiro. Com a 
abolição da escravatura e a Proclamação da República, ocorreram consideráveis modificações das leis 
penais no Brasil. No entanto, as prisões brasileiras começam já no início do século XX a apresentar 
vários problemas estruturais, tal como a superlotação carcerária, sendo este, apenas um dos muitos 
problemas que se encontram à violar os direitos fundamentais para a dignidade da pessoa humana, e 
nesse contexto está inserida a Penitenciária Agrícola Mario Negócio na Cidade de Mossoró/RN. Com 
base no anteriormente disposto, o presente trabalho se propõe a analisar as condições encontradas 
na carceragem da Penitenciária Agrícola Mario Negócio, demonstrando a real situação que vivem os 
presos, fazendo um paralelo com os direitos fundamentais desses apenados. Através de pesquisa dou-
trinária, jurisprudencial e pesquisa de campo, bem como levantamento de dados na referida instituição, 
e ainda entrevista fechada, realizada com presos, tanto do regime fechado como do regime semi-aberto, 
evidenciou-se a falta de uma estrutura física compatível com o propósito da instituição, apresentando um 
déficit na capacidade de acolhimento desses presos, haja vista a ocorrência de superlotação carcerária, 
ocasionando um espaço de movimentação restrito, sem estrutura sanitária eficiente, ambiente com mal 
cheiro, sem iluminação, até mesmo sem alimentação adequada à sobrevivência com o mínimo de dig-
nidade. Portanto, constatamos com a presente pesquisa que, os presos da Penitenciária Agrícola Mário 
Negócio não perdem somente seu direito de ir e vir como previsto em suas sentenças, mas também 
sofrem a desconsideração aos direitos mais básicos de qualquer ser humano, como ofensa à sua inte-
gridade física e moral, gerando, por vezes, intenso sentimento de humilhação e desrespeito à dignidade 
da pessoa humana.
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A família vem sofrendo alterações em sua estrutura com o passar dos tempos e com a evolução da espé-
cie humana. Até bem pouco tempo, a família era compreendida somente através do casamento. Consistia 
numa união de homem e mulher que tinha por objetivo a procriação (perpetuação da família), concentra-
ção e transmissão do patrimônio. O casamento é uma das instituições mais antigas do mundo civilizado, 
que sofreu larga influência sócio-religiosa. O homossexualismo sempre existiu nas civilizações antigas, 
principalmente o masculino: romanos, egípcios, gregos e assírios. Tomou maior proporção entre os 
gregos, pois além de relacioná-la à carreira militar (acreditavam que o esperma transmitiria o heroísmo e 
a nobreza dos grandes guerreiros) e religiosa, como os demais, também atribuíam à homossexualidade 
fatores como a intelectualidade, ética comportamental e estética corporal (atletas competiam nus, sendo 
vedada a presença de mulheres, pois não eram capazes de apreciar o belo). Este trabalho tem como 
escopo levantar uma polêmica bem atual e despertar em todos uma maior reflexão de seus preconceitos 
e de sua capacidade de aceitação do diferente, como base para mudanças na legislação, possibilitando, 
quem sabe, no futuro, a legitimação das adoções realizadas por pares homossexuais. Após essa sinopse, 
cheguei ao acabamento que o primordial em toda essa história é o bem estar e o desenvolvimento saudá-
vel da criança, a possibilidade de ver seu direito constitucional de ter uma família respeitado.

Palavras-chaves: Homoafetivo. Adoção. Criança.



194 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 195
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
REJANE DO NASCIMENTO PEREIRA
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O assédio moral caracteriza-se pela exposição dos trabalhadores em geral a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, 
sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas 
negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou 
mais subordinado, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, 
forçando-o a desistir do emprego. A meta principal deste trabalho é sopesar o instituto do assédio moral 
na relação trabalhista, sua caracterização e efeitos, bem como com a divulgação do mesmo, possibilitar 
o despertar da conscientização do cidadão e dos trabalhadores em geral acerca do assédio moral no tra-
balho. A reflexão e o debate sobre o tema são recentes no Brasil, tendo ganhado força após divulgações 
de pesquisas, jurisprudências e doutrinas, sendo também a fonte utilizada para a realização do atual 
trabalho. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida de modo direto, comprometen-
do sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e 
mental, que podem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, constituindo 
um risco invisível, porém concreto, nas relações e condições de trabalho. Essa violência constitui um 
fenômeno internacional segundo levantamento recente da Organização Internacional do Trabalho com 
diversos países desenvolvidos. A pesquisa aponta para distúrbios da saúde mental relacionado com as 
condições de trabalho em países da Europa e EUA. As perspectivas são sombrias para as duas próximas 
décadas, pois segundo a OIT e OMS, estas serão as décadas do “mal estar na globalização”, onde predo-
minará depressões, angustias e outros danos psíquicos, relacionados com as novas políticas de gestão 
na organização de trabalho e que estão vinculadas as políticas neoliberais.
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A delação premiada é um instituto, de evidente notoriedade nos dias atuais, inserido em nosso orde-
namento pátrio, que merece especial atenção. Para alguns doutrinadores, é uma pratica maligna usada 
pelos aplicadores do direito, uma vez que, de certa forma, incentiva a traição, ferindo assim questões de 
natureza ética, motivo pelo qual deveria ser extinta das leis. Para outros, é observado como um mal ne-
cessário, diante da ineficiência que o Estado tem, em investigar e punir o crime organizado, tendo assim, 
relevante importância em sua aplicabilidade. Com o intuito de investigar os reflexos sociais e jurídicos, 
bem como a aplicabilidade pratica do tema em referencia e a compatibilização com as garantias funda-
mentais estabelecidas na Constituição Federal, realizou-se diversas pesquisas, como também, análises 
entre doutrinadores e jurisprudências além de entrevistas com profissionais que atuam na área, sendo 
assim constatado, que tal instituto é pratica que merece regularização especifica. Como observado, a 
delação premiada vem sendo usada largamente, e muitas vezes com pouco ou nenhum critério técnico. 
Portanto, através da investigação realizada, evidenciou-se a importância da mesma, contudo, deve-se 
tomar os cuidados necessários, para que o Estado não fique ainda mais inerte no combate a criminali-
dade, pois, é quase que unânime, entres as opiniões analisadas, que a aceitação de tal instituto, revela a 
falência do ente estatal no cumprimento de um dos seu objetivos básicos, a segurança publica.

Palavras-chaves: Delação. Direito. Estado.
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O CONFRONTO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO À INTIMIDADE E O INTERESSE PÚBLICO
CARLOS THIAGO DA SILVEIRA LOPES MORAIS
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A sociedade brasileira está cada vez mais questionando as condutas pessoais, e não só profissionais, 
das pessoas que influenciam a vida dos cidadãos desta nação, ocorrendo por consequência, um evi-
dente confronto de interesses, envolvendo de um lado a intimidade da pessoa conhecida pela sociedade 
e do outro o interesse público. Partindo dessa premissa, a presente pesquisa analisou o confronto do 
princípio da proteção à intimidade e o interesse público, e para tal desiderato foi realizada pesquisa 
bibliográfica, através de doutrina e jurisprudência pátria. Foi constatado que o alvo de interesse da mídia 
e da sociedade não são apenas os políticos, mas também os atores, cantores, apresentadores, atletas e 
demais figuras públicas, bem como, observou-se que as “vítimas” utilizam como instrumento de defesa 
a propositura de ações de indenização por danos morais com a tentativa de proteger sua intimidade, 
cabendo ao juiz solucionar o conflito de interesses e a supremacia de qual princípio preponderará em 
face do outro. Foi evidenciado que em certos casos, o direito à intimidade foi mitigado diante do inte-
resse público, existindo vários julgados que restringem o direito à intimidade destas pessoas públicas, 
e um dos fundamentos encontrados é a utilização do espaço público pelos mesmos. Porém, há julgados 
em sentido oposto, justamente garantindo a proteção à intimidade em face do interesse público, sendo 
as fundamentações típicas para estes: a publicação, sem comprovação de veracidade, de informação 
prejudicial à imagem destas pessoas e/ou retirada de informação, sem autorização, dentro de recinto 
privado. Portanto, existindo o conflito de valores, não se pode falar em direito absoluto, devendo assim, 
estes princípios serem confrontados, de modo que a predominância de interesse possa ser visualizada 
pelo julgador, no caso concreto.
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Sob o enfoque do princípio da dignidade humana, o presente artigo vem demonstrar a inserção no con-
texto social dos indivíduos transexuais, que são uma minoria vulneráveis a um constrangimento social e 
que estes tenham resolvidos os seus problemas de rejeição dos seus órgãos genitais, através da cirurgia 
de transgenitalização, já implantada no SUS. Reafirmando que o ser humano pode construir sua vivência 
de modo autônomo e variado, além de uma forma rígida e pré-fixada. Respeitando a dignidade humana, 
colocando todos os indivíduos em pé de igualdade, e como valor básico de nossa Constituição Federal. 
O objetivo central dessa pesquisa é discorrer sobre os pressupostos científicos e legais para a efetivação 
do direito à mudança de sexo fisiológico. Partimos da revisão doutrinária sobre as categorias dignidade 
humana, história da sexualidade e direitos sexuais, com destaque para as obras: A eficácia jurídica dos 
princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana de Barcellos (2008); História da 
Sexualidade I de Foucault (1998) e Em defesa dos direitos sexuais de Rios (2007), bem como julgados 
e jurisprudências. Espera-se discorrer sobre as relações possíveis entre o direito à transgenitalização e 
o princípio da dignidade humana ao apresentar os aspectos legais constitucionais e infraconstitucionais 
para a garantia do direito a transgenitalização. O direito a transgenitalização é garantido após uma série 
de exames clínicos, físicos e psicológicos, onde há a ratificação do médico para a realização da mesma, 
bem como não contraria os bons costumes, haja vista que o transexualismo é a possibilidade concreta de 
se transformar o corpo, adequando-o a um sexo oposto ao sexo biológico, a transexualidade, resgata, re-
nova antigos questionamentos sobre o limite da liberdade em relação aos atos de disposição do próprio 
corpo, os sentidos de saúde e doença no âmbito da vivência da sexualidade, e a relevância do sexo na 
identificação do sujeito de direitos. A eficácia jurídica associada aos enunciados normativos diz respeito 
ao que se denomina de fundamentalidade social da circunstância por ele regulada, que seria o mesmo 
que seu grau de importância ou relevância. A definição do sexo deve considerar inúmeros fatores, e não 
somente o sexo biológico, evoluindo para a compreensão e acolhimento de fenômenos sexuais como o 
transexualismo.
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DIREITO AMBIENTAL NO CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO: AÇÃO 
INTERDISCIPLINAR PARA A FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
GILVANETE CORREIA BEZERRA
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A questão ambiental não se restringe a uma crise ecológica, mas sim uma crise de conhecimento. Essa 
compreensão se dá a partir de um processo educativo crítico, no qual a Educação e o Direito caminhem 
numa mesma direção, criando posturas de respeito ao meio ambiente, de cumprimento às normas legais 
e de solidariedade entre os povos. Esta é uma temática de urgente debate no âmbito educacional e jurídi-
co, pela exigência de se enfocar a formação de uma consciência ambiental, a partir do conhecimento dos 
problemas inerentes à relação homem e meio. Analisar a efetivação da educação ambiental nos cursos 
de Direito implica em reconhecer que conhecimentos e habilidades formam uma consciência ambiental, 
voltada para a prática de atitudes éticas, pautadas em princípios de justiça social, razão pela qual vem 
sendo realizado um projeto de pesquisa que visa investigar como se dá a formação da educação ambien-
tal nos alunos do curso de Direito, em duas Universidades do Estado do Rio Grande do Norte – Brasil, a 
partir da proposta pedagógica das instituições e do curso, expressa nos documentos institucionais e do 
depoimento de alunos e professores dessas instituições. São indicadores de análise as competências, 
habilidades e valores inseridos no Projeto Político Institucional, no Projeto Pedagógico do Curso e no 
Plano de Ensino da disciplina de Direito Ambiental. O referencial teórico aponta para a compreensão 
de que o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, 
refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, não na sua singularidade individual, 
mas, num sentido mais abrangente, à própria coletividade social. O Direito Ambiental como bem jurídico 
está preconizado pela Constituição Federal de 1988, art. 225. Este se constitui um direito de terceira 
geração por integrar interesses coletivos, cabendo ao Estado a sua proteção. O meio ambiente integra 
o homem, a natureza e todos os seus elementos, sendo regido por princípios, diretrizes e objetivos. A 
inclusão no curso de Direito de disciplinas e praticas relativas ao meio ambiente, possibilitaria a reali-
zação de pesquisas de conhecimento ambiental, promoveria ações de interação com a comunidade e, 
favoreceria a uma maior compreensão do meio ambiente na sua globalizada, integrado a diferentes ramos 
do direito. As práticas pedagógicas devem ser definidas respaldando-se em diferentes áreas de saberes e 
projetar-se integrando diferentes disciplinas curriculares, por ser a educação ambiental multidisciplinar 
na estrutura, e interdisciplinar na dinâmica. A educação ambiental no Ensino Superior volta-se para a 
formação de uma consciência crítica, embasada na inter-relação de áreas do conhecimento, seja esse 
ecológico, social, econômico, político, jurídico, adotando procedimentos metodológicos que priorizem a 
discussão em torno da investigação, das especificidades da realidade local, das diferenciações regionais 
e globais.
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Atualmente muitas adolescentes têm relações sexuais sem nenhum tipo de preservativo e com isso 
optam pelos métodos contraceptivos rápidos como, por exemplo, a pílula do dia seguinte. A pílula é 
conhecida também como método contraceptivo de emergência e tem como princípio ativo o levonor-
gestrel, além disso, a maior dúvida é se esse medicamento causa ou não aborto. De acordo com o 
exposto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar se o uso da pílula do dia seguinte poderia ser 
caracterizada como prática abortiva, e para isso foi necessária à realização de pesquisa bibliográfica 
sobre o tema. Constatamos que a pílula do dia seguinte não causa aborto, pois a função do medicamento 
é de impedir a passagem do espermatozoide até o óvulo, inclusive caso o espermatozoide já tenha se 
implantado no óvulo da mulher o medicamento será ineficaz. A pílula do dia seguinte é o único anticon-
cepcional que pode ser utilizado após a relação sexual, isto é, em caso de violência sexual é a primeira 
alternativa de que dispõe a mulher para evitar uma gravidez indesejada, além de ser uma alternativa em 
casos de falha de algum método utilizado, como camisinha ou outros. Foi evidenciado pelo presente 
trabalho que o medicamento não causa o aborto, por consequência não poderá ser considerada como 
prática criminosa, pelo contrario. A Constituição garante às mulheres o acesso a todos os métodos 
anticoncepcionais cientificamente aprovados, sendo este o caso da contracepção de emergência. Além 
disto, a Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos deve ser implementada e leis não podem 
prejudicar este processo ou obstruí-lo. A lei 9.263/96 que é a lei de planejamento familiar dispõe que o 
planejamento familiar é direito de todo cidadão, entende-se planejamento familiar como o conjunto de 
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. A lei também é clara ao apoiar tanto a concepção como 
também a contracepção dependendo da vontade do casal, portanto é inconstitucional qualquer tentativa, 
até mesmo de segmento religioso, tentar impedir a mulher o direito de constituir uma família ou não, boa 
parte dessa investida contra o uso da pílula do dia seguinte tem origem em campanhas da Igreja apoiada 
por declarações vindas do Vaticano contra a utilização de métodos contraceptivos, desde a camisinha à 
pílula. Nossa constituição defende a liberdade religiosa, mas por sermos um Estado laico, a religião não 
deve interferir nas leis.
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LINAMARIA DE MELO OLIVEIRA
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

Ao longo da História da humanidade, diversas pessoas vêm sofrendo discriminação e violência dos mais 
diversos tipos. Os algozes destas pessoas, na tentativa de justificar os seus discursos preconceituosos e 
discriminadores, fundamentam seus atos numa suposta superioridade de classe, raça ou gênero: por ser 
negro, pobre, homossexual ou por ser simplesmente, mulher. A mulher ao longo dos anos vem sofrendo 
com a violência, o preconceito e a discriminação, não obstante no seu próprio ciclo familiar, onde deve-
ria, na verdade, ser um lugar onde receberia apoio, admiração e respeito. O presente trabalho se propõe 
a realizar uma análise histórica a respeito das convenções Regionais e Internacionais referentes aos 
Direitos Humanos, ressaltando a violência contra a mulher, bem como, dar ênfase a legislação brasileira 
no tocante ao tema, enfatizando a Lei Maria da Penha e todo o contexto de omissão do Estado brasileiro, 
bem com apresentar o direito comparado no que se refere ao combate à violência contra a mulher e o 
respeito aos Direitos Humanos Fundamentais. E para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica, emba-
sada na jurisprudência e na doutrina de nossos mais renomados estudiosos no tocante a questão. Com 
o presente trabalho evidenciou-se a importância dessa lei para a prevenção, punição e erradicação da 
violência doméstica contra a mulher, bem como a efetividade dos Direitos Humanos Fundamentais para 
a proteção da mesma, garantindo-lhe não somente a igualdade formal, mas, principalmente a isonomia 
material. Desse modo, muitas já foram as conquistas, no entanto, ainda temos um abismo de séculos 
de História de subjugação e humilhação, pois, muitas lacunas ainda devem ser preenchidas e o Estado 
juntamente com o apoio de todos os segmentos da coletividade, tem o dever de garantir o respeito e a 
plena dignidade da mulher, nos mais distintos setores: no trabalho, na educação, na política, na família 
e na sociedade como um todo.
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PABLA PASCOAL AMARANTE
KARLA LYSIANNE SOARES AMORIM
THAIS COSTA E SILVA
RENATA RAMYRA DE MARQUES TEIXEIRA E GARCIA MEDEIROS
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A aplicação do Direito Penal como mecanismo de interferência do Estado na vida em sociedade tende a 
ser cada vez menor, já que além de ser o instrumento mais severo de regulação social no sistema jurídico 
pátrio, tem como um dos seus fundamentos mais importantes o princípio da Intervenção Mínima, tam-
bém conhecido como a “ultima ratio”, que orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando 
que apenas os bens mais relevantes à sociedade é que devem ser protegidos por esse ramo do Direito. 
Diante disso, podemos observar a vivência do Direito Penal, como um conjunto de normas jurídicas que 
regulam o exercício do poder punitivo do Estado, ligando o delito à pena, como consequência jurídica. 
Regulando também as relações do indivíduo com a sociedade, pertencendo à ciência do “dever ser” e 
tem por finalidade proteger a sociedade, mais precisamente defender os bens jurídicos fundamentais, 
tais como a vida, integridade física e mental, honra, liberdade, patrimônio, costumes, paz pública, entre 
outros, justamente através da cominação, aplicação e execução da pena. Desta forma, para intervir, a 
legislação criminal deve aguardar a impotência dos demais ramos do direito, isto é, manter-se subsi-
diário até quando esses se revelem incapazes de aplicar uma sanção adequada à determinada conduta 
reprovável. Isto porque, quando se está sob a égide de um Estado Democrático de Direito, há que se ter 
em mente que a intervenção do Estado na vida dos indivíduos deve ser mínima. Diante dessa temática 
o presente trabalho tem como objetivos analisar o Princípio da Intervenção Mínima na esfera do Direito 
Penal, ressaltando a importância do mesmo, a função subsidiária do Direito Penal e por fim apresentar 
o fenômeno da descriminalização ocorrida em virtude de tal princípio. A metodologia utilizada consiste 
em consulta à doutrina penal, juntamente com artigos científicos publicados e a autores renomados que 
tratam da temática ora apresentada. Constatamos com o presente estudo que a doutrina trata esse tema 
como sendo duas faces de uma mesma moeda, de um lado orienta o legislador na seleção dos bens mais 
importantes e necessários ao convívio em sociedade e de outro comina penas à violação dos mesmos. 
Concluímos, com o estudo feito que o Direito Penal, o mais violento instrumento normativo de controle 
social, por atingir a liberdade dos cidadãos, deve ser utilizado com limitações para que não se torne um 
meio de opressão. Devendo-se dar preferência a todos os modos de resolução dos conflitos extra-penais 
e por consequência, a força sancionadora e repressiva do Direito Penal deve ser o último instrumento 
utilizado, só sendo justificável seu uso quando já não restar nenhuma alternativa disponível.

Palavras-chaves: Direito Penal. Controle Social. Intervenção Mínima.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A NÃO EXIGÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO CINTO DE 
SEGURANÇA NO BANCO TRASEIRO DOS TAXIS DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
JOSIANE COSTA DE ANDRADE
THIAGO BRUNO ALVES DE LIMA
MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
MÉRCIA COSTA DE MACÊDO
ROBERIA FERREIRA REBOUÇAS
ORIENTADOR: FRANCIELZA MARROCOS DA SILVA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Em observações cotidianas e através de leituras de artigos, observou-se que o uso do cinto de segu-
rança veicular em táxi só é geralmente utilizado por quem anda nos bancos da frente. As estatísticas 
do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN indicam que o risco de morte de um condutor 
numa colisão é cinco vezes maior quando um passageiro do banco traseiro não utiliza o cinto de se-
gurança. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) relata diversas lesões que os 
ocupantes do banco traseiro podem sofrer por não utilizar o cinto. Ambos enfatizam que quem está 
nos bancos da frente pode sofrer traumas muito sérios causados quando a pessoa do banco traseiro 
é impulsionada numa colisão por não estar utilizando o cinto de segurança. Diante dessa problemática 
surge a preocupação com a segurança dos profissionais que trabalham como condutores de veículos, 
especialmente os taxistas, procurando saber por que não exigem o uso do cinto de segurança por parte 
dos seus passageiros, principalmente no banco traseiro, investigando as causas da resistência ao uso 
do cinto de segurança no banco traseiro, fazendo uma análise comportamental do taxista devido a não 
exigência do uso do cinto de segurança no banco traseiro e analisando os efeitos do não uso do cinto 
de segurança para os ocupantes do veículo, especialmente aos taxistas, enfatizando o banco traseiro. 
Para a obtenção dos resultados utilizou-se como metodologia a análise qualitativa, através de pesquisa 
bibliográfica que enfatize sobre o uso do cinto de segurança no banco traseiro e os danos que possam 
ser causados, especialmente ao condutor de veículos quando ele não é utilizado, e a análise quantitativa 
através de questionário estruturado pelo grupo elaborador deste artigo para averiguar o conhecimento e 
a importância que os taxistas dão ao uso do cinto de segurança, especialmente no banco traseiro, bem 
como se exigem o uso por parte de seus passageiros. Na análise qualitativa um dos resultados obtidos 
foi que o motorista e o passageiro dianteiro, mesmo usando cinto, correm alto risco de morte e podem 
sofrer traumas no crânio, tórax e abdômen se os passageiros de trás estiverem sem o equipamento, num 
eventual acidente frontal. Já na análise quantitativa as pesquisas realizadas mostraram que a maioria dos 
taxistas dos pontos localizados no centro da cidade de Mossoró sabe que o uso do cinto é obrigatório 
nos bancos da frente e nos bancos de trás e que as conseqüências no caso de uma colisão são graves 
para todos. Como resultado, chegou-se a conclusão que o fator principal para que os taxistas não exijam 
o uso do cinto de segurança no banco traseiro é a pouca fiscalização feita pelos agentes de trânsito.

Palavras-chaves: Cinto de segurança veicular. Taxista. Banco traseiro.

ETILISMO NO TRABALHO COMO FATOR COMPLICADOR 
PARA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
KAREN KELLY GOMES CAMARA
MARIA SILVANIA NOLASCO
SIZYA EMANUELLA BEZERRA RIBEIRO
GILDÊNIA PATRICIA MEDEIROS DE FREITAS
ORIENTADOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Etilismo ou síndrome de dependência do álcool é uma doença crônica onde o indivíduo cursa com um 
desejo incontrolável de beber e, mesmo que tente parar, não consegue se livrar desse vício sozinho, a 
bebida alcoólica é consumida legalmente por adultos e aceitos pela sociedade quando consumida em 
excesso apresenta alterações comportamentais causando prejuízos ao indivíduo como problemas de 
saúde, relacionamento familiar ou com a sociedade e foi elaborado por o alcoolismo ter se transformado 
em um dos fenômenos sociais mais generalizados das últimas décadas se tornando em problemas nas 
organizações Este trabalho objetiva discutir sobre o etilismo no trabalho e sua interferência como fator 
complicador nas organizações e na qualidade de vida no trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
descritiva realizada a partir de revisão de literatura de artigos científicos em base de dados e livros 
relacionadas à temática os quais subsidiaram a apresentação de seminário acadêmico para a disciplina 
de qualidade de vida no trabalho do Curso superior de tecnologia em Segurança no Trabalho. De acordo 
com a literatura foram identificados fatores complicadores relacionados ao abuso de álcool e o ambiente 
de trabalho como o absenteísmo, o acidente de trabalho, a redução da produtividade, conflitos com 
colegas, superiores e clientes, relatando o consumo e as conseqüências do álcool trazidas à saúde do 
trabalhador e à sua produção no ambiente de trabalho. Em suma as conseqüências da dependência do 
álcool para o ambiente de trabalho, família e meio social são extremamente negativas. É necessário a 
realização de programas de prevenção e recuperação do alcoolismo nas organizações como meio de 
melhora a saúde de seus colaboradores e aumento da produtividade, a fim de conscientizar que o álcool 
é responsável, por diversas doenças, por atos de violência e acidentes de trânsito, altera o estado mental 
da pessoa que utiliza, levando-a a atos insensatos e violentos causando problemas no trabalho, a impor-
tância de se tratar e prevenir o alcoolismo como promoção e prevenção de um local de trabalho seguro e 
produtivo e uma maior qualidade de vida.

Palavras-chaves: Etilismo. Qualidade de vida. Segurança no trabalho.
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EFEITOS DA CORRENTE ELÉTRICA NO CORPO HUMANO: ESTUDO DOS 
ACIDENTES COM ELETRICISTA AUTÔNOMO NA CIDADE DE MOSSORÓ
FRANCISCA MEIRE DA SILVA
ANTONIO HITALLO DE ALMEIDA
ARYANE REGINA SOUZA DA SILVA
ARÍLIA KÉZIA DA SILVA
FRANCISCA RUBETANIA DE ANDRADE SILVA
ORIENTADOR: CASSANDRA NAIFF DO AMARAL
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A preocupação com choques elétricos seja no lar ou em ambientes de trabalho são diários, pois, mesmo 
os que não trabalham diretamente com circuitos elétricos também se expõem aos efeitos nocivos da 
eletricidade ao utilizar ferramentas elétricas manuais, ou ao executar tarefas simples como desligar ou 
ligar circuitos e equipamentos. Os acidentes com eletricidade ainda são muito comuns mesmo entre 
profissionais qualificados. O objetivo do estudo foi identificar os principais efeitos em acidentes de ori-
gem elétrica sofrido por profissionais autônomos, relatar a gravidade dos acidentes com eletricidade 
informando aqueles que se expõe, apresentar a importância da implementação da NR10 para todos os 
profissionais envolvidos com a eletricidade, e identificar o nível de conhecimento dos riscos e efeitos da 
eletricidade para todos os profissionais da área principalmente os que prestam serviço como autônomo. 
A metodologia utilizada foi empírica de campo, exploratória e descritiva. A coleta de dados foi realizada 
através de entrevistas aleatórias com profissionais autônomos, em hospitais públicos e de perícia medi-
ca. Com a realização da pesquisa, observou-se que a maioria dos profissionais tem experiência na área 
e possuem cursos de capacitação em manutenção e instalações elétricas, porém, menos da metade dos 
mesmos prestaram o curso básico da NR10, e a maioria desconhecem as normas regulamentadoras. 
Verificou-se também que apesar da não utilização de EPI’s, o índice de acidentes são baixos, chega a ser 
quase nulos, tendo como referência a unidade de emergência da cidade de Mossoró. Conclui-se assim 
que apesar dos baixos índices de acidentes com esses trabalhadores, há uma necessidade de modificar 
os seus conceitos quanto aos riscos presentes na rede de baixa tensão, pois ignoram que há chances 
de haver um acidente de grande proporção se não estiverem devidamente equipados e cumprirem com 
as recomendações mínimas de segurança em eletricidade. Com a pesquisa ficou claro a importância do 
treinamento e da conscientização dos profissionais autônomos, porem, nem sempre os treinamentos 
são acessível devido autos custos, para essa situação poderia-se ter um auxilio governamental de forma 
a tornar acessível a esses trabalhadores capacitações importante como o curso básico da NR10, para 
que assim eles possam interagir no seu oficio de forma a evitar possíveis imprudências e negligencias 
quanto aos riscos a que estão expostos, e a percepção da necessidade da utilização de EPI’s e EPC’s no 
seu cotidiano.

Palavras-chaves: Eletricidade. Risco. NR10.

DOENÇAS OSTEOMUSCULARES EM ELETRICISTAS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM MOSSORÓ/RN
THAIS RODRIGUES NETTO MAIA
PRISCILLA LUCENA FARIAS
MARIA JOSE DE MEDEIROS
ORIENTADOR: CASSANDRA NAIFF DO AMARAL
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PATOLOGIAS E GENÉTICA

Com o surgimento das máquinas e atividades cada vez mais especificas, exigindo grande esforço físico 
e mental do trabalhador, se fez maior a incidência das Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Tra-
balho. Em meio a tantas profissões viu-se à necessidade de identificar nos profissionais eletricistas as 
doenças osteomusculares que estes são acometidos durante a realização de suas atividades, constatou-
-se que esses profissionais são afetados de maneira silenciosa e na maioria dos casos a medicina do tra-
balho não correlaciona à doença a atividade realizada. Para tanto, houve o aprofundamento dos estudos, 
onde se procurou ressaltar as consequências direta/indiretas das atividades laborais dos eletricistas. 
Foi pertinente para a pesquisa avaliar os níveis de qualificação profissional, a prática da atividade física 
ou ginástica laboral, o conhecimento e a conscientização prévia sobre as doenças ocupacionais, como 
também a prevenção destas. Foi direcionada uma pesquisa empírica de campo, explanatória, discursiva 
e aleatória. Com a finalidade de conhecer e identificar algumas das doenças que atingem os profissionais 
eletricistas que trabalham no segmento da construção civil. De acordo com o apanhado dos estudos 
realizados encontrou-se no estudo da ergonomia as soluções para a adaptação do trabalho ao homem. A 
abordagem deste estudo permitiu identificar a grande necessidade de prevenção e tratamento de doenças 
já existentes. Desta forma, conhecendo melhor a situação da saúde ocupacional destes trabalhadores, o 
estudo poderá contribuir para uma análise ergonômica eficaz, com o objetivo de reduzir o afastamento 
ou, até mesmo, a incapacidade momentânea para a execução das atividades profissionais do trabalhador.

Palavras-chaves: Doenças Osteomusculares. Eletricistas. Ergonomia.



206 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 207
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

COZINHEIRO, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA; NO EXERCICIO DA PROFISSÃO
MARCELO AMORIM DA SILVA
SUYANE SYNARA FRANÇA
FERNANDA MARIA SOUZA BEZERRA
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

Quando o home dominou o fogo, dentre outras utilidades, percebeu que a qualidade dos alimentos era 
alterada quando submetidos ao mesmo, assim nascia a arte de cozinhar e conseqüentemente a condição 
de cozinheiro, Esta tornou-se bastante valorizado por esta associada a condição de saúde da comuni-
dade, estatos social e relações de poder. O exercício da função não exige educação formal, entretanto 
as demandas do mercado estão tornando necessária a capacitação especifica, fazendo com que hoje 
existam de cursos técnicos ate pós-graduações na área da gastronomia. A figura do cozinheiro ainda 
é o grande protagonista na confecção dos alimentos, entretanto as condições atuais faz-se necessário 
que constituam se equipes de auxiliares, exigindo alem da gestão de riscos individuais a gestão coletiva. 
A profissão considerada uma arte possui inúmeros fatores estressantes, o primeiro e maior deles é a 
própria condição ambiental da cozinha: iluminação fora dos padrões, odores excessivos, ar estagnado, 
alteração bruscas de temperaturas ou constancia em temperaturas extremas (calor do forno e frio de 
refrigeradores), umidade excessiva e ruídos. Inseridos neste ambiente estão ainda objetos perfurantes e 
cortantes, equipamentos elétricos, fontes de calor (fogo), objetos aquecidos, substancias químicas (GLP, 
produtos de limpeza, ácidos, condimentos), resíduos orgânicos e microorganismos. Alem de todos os 
fatores ambientais existem outros riscos no exercício da profissão, como a pressão psicológica sobre 
um alto nível de qualidade tanto sensorial como sanitária, conjugado a rapidez no preparo, administração 
do estoque, horários de trabalho longos e irregulares e preconceito da sociedade com relação aos pro-
fissionais (que não valoram da mesma forma profissionais de gêneros diferentes). Assim, na formação 
profissional deve haver espaço para as preocupações com riscos de acidentes e com a qualidade de vida 
e no exercício da profissão seria importante a participação do profissional de segurança do trabalho, 
inclusive como membro das equipes de cozinha.

Palavras-chaves: Qualidade de vida. Cozinheiro. Segurança.

CONDUTORES DE CARGAS PERIGOSAS: UMA ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA SINALIZAÇÃO 
DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE TERRESTRE DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
GABRIEL CUNHA DIOGENES
JEZIEL ALEXANDRE SANTIAGO
EUDIVAM LEANDRO BARBOSA DE FREITAS
JONAS TARGINO DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ARIADNE SARYNNE BARBOSA DE LIMA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

O transporte de cargas perigosas é uma das atividades que esta enquadrada no grupo das transportado-
ras de alta periculosidade em termos de translado de cargas com Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE de grau de risco 3, com isso merece uma maior atenção na área da segurança no 
trabalho. Este fecho tem como objetivo diminuir os acidentes por falta de conhecimento das normas e 
legislação de trânsito. Vários problemas são acarretados pela falta de conhecimentos aos glifos de trân-
sitos, tais como: a orientação dos condutores sobre a padronização das normas de sinalização horizontal 
e vertical de trânsito não tem tido a eficácia desejada; o tempo excessivo que o colaborador passa ao 
volante, o deixando-o psicologicamente estressado; a falta de aplicação de uma política psicológica e 
comportamental dentro da empresa faz com que o trabalhador fique relapso; a omissão de controla e 
analisa rigorosamente o tempo necessário para repouso entre as jornadas de trabalho faz com que o 
colaborador evite acidentes nas rodovias. A finalidade maior deste estudo é demonstrar a importância 
de um bom gerenciamento de sinalização horizontal e vertical de empresa instaladas no município de 
Mossoró; avaliando a conduta do colaborador em relação ao nível de conscientização e habilidades que 
ele tem ao dirigir, respeitando a sinalização de trânsito. Como metodologia, selecionamos 5 empresas 
do ramo de transporte de cargas perigosas, que incluíam líquidos inflamáveis; para realizarmos uma 
entrevista sócio-laboral direcionada, contendo 10 questões objetivas que abordam conhecimentos sobre 
os tipos de sinalização, a importância do reconhecimento das sinalizações, formação dos condutores 
destas cargas, etc; em um universo de 5 funcionários por empresa. Após coleta de dados, os mesmos 
serão tratados e transformados em gráficos para análise e discussão. Assim, uma vez compreendido que 
o trânsito se faz a partir da formação de condutores e os conceitos que estes compreendem quanto ao 
meio ambiente, sociedade e leis que regem o processo de formação e dinâmica do trânsito brasileiro; e 
por tratar-se de uma pesquisa que envolve dados embasados também em respostas obtidas durante as 
entrevistas, podemos encontrar como dificuldades e riscos: a falta de motivação e informações falsas 
por parte do entrevistado ao responder as perguntas, inaptidão ou insuficiência do entrevistado para 
responder aos questionamentos, por exemplo. E a partir da leitura e analise das referências, bem como 
com os dados obtidos durante as entrevistas, poderemos identificar informações concretas que solucio-
nem o problema apontando pela pesquisa, partindo do pressuposto que a padronização da sinalização 
horizontal e vertical influencia no comportamento dos condutores de transportes de cargas perigosas; e 
que a educação a sinalização de trânsito de uma determinada empresa é de suma importância no sentido 
de conscientizar seus colaboradores ao respeito às normas de trânsito.

Palavras-chaves: Líquidos Inflamaveis. Transporte. Sinalização.
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CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE LABORAL
DUENNYS RODRIGUES DE MOURA
FRANCISCA MYRIA PEREIRA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Assim como nas outras normas regulamentadoras iremos perceber como é a importância do uso dos 
equipamentos de proteções junto com a empresa e com seus colaboradores, assim como essa norma 
regulamentadora esta ligada as outras normas, nessa norma regulamentadora podemos ver e aprender 
a importância do uso dos equipamentos de proteção, nele também podemos ver como usá-los para 
nossa segurança e o melhor desempenho da nossa função eliminando os possíveis eventualidades de 
acidentes decorrentes de algum incidente ou acidente provenientes de algum problema ocorrido durante 
a execução do trabalho, assim como as outras NR’s essa norma regulamentadora explica o uso e o 
seu funcionamento trazendo a importância do uso da proteção seja ela individual ou a coletiva. Muitas 
empresas já adotaram o uso continuo dos equipamentos de proteção afim de reduzir os acidentes com 
seus funcionários assim reduzindo os índices de afastamentos de seus empregados por afastamentos 
por acidentes ocorridos nos locais de trabalhos. O equipamento de proteção individual é um dispositivo 
de uso individual destinado a neutralizar ou atenuar um possível agente agressivo contra o corpo do 
trabalhador; evitam lesões ou minimizam sua gravidade e protegem o corpo contra os efeitos de subs-
tâncias tóxicas, alérgicas ou agressivas, que causam as doenças ocupacionais. Cabe ao empregador: 
Distribuir gratuitamente o EPI adequado à função e ao risco em que o empregado esteja exposto; For-
necer o treinamento adequado ao uso; Fazer controle do preenchimento da ficha de EPI. Ao empregado 
cabe fazer uso do EPI apenas para as finalidades a que se destina; Responsabilizando-se pelo bom uso 
e conservação; Comunicando qualquer alteração. Por alguma eventualidade, as empresas adotam o uso 
desses equipamentos como prioridade nas suas atividades. A norma regulamentadora 6 se correlaciona 
com as demais normas, estando ligada uma as outras, elas se encaixam principalmente no que diz res-
peito a segurança e no bem estar físico dos seus colaboradores, tendo assim um bom desempenho das 
funções junto a empresa. O uso desses equipamentos traz para os empregados a segurança de exercer 
um trabalho seguro desta forma assumindo compromisso com a segurança e com a saúde do trabalhado.

Palavras-chaves: EPI. Segurança do trabalhador. Normas de Segurança.

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA RELAÇÃO PROCESSUAL: 
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O instituto da Intervenção de Terceiros presente na relação processual ocorre quando uma pessoa par-
ticipa do processo sem ser parte inicial na demanda. A depender da espécie de intervenção, o interve-
niente pode auxiliar ou excluir litigantes, ou ainda, defender ou excluir algum direito ou interesse próprio 
que possa ser atingido pelos efeitos da sentença. A doutrina reconhece cinco espécies de intervenção de 
terceiros: a assistência, a oposição, a nomeação à autoria, a denunciação da lide e o chamamento ao pro-
cesso, porém todas elas são objetos de polêmicas, seja porque o legislador disse menos do que deveria, 
ou simplesmente, em razão de falta de técnica processual. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo 
realizar uma breve abordagem sobre uma das espécies de intervenção de terceiros, qual seja, o Instituto 
do “Chamamento ao Processo”, previsto no CPC de 1973, e ressaltado pelo autor do projeto, Alfredo 
Buzaid, em sua exposição de motivos. O Chamamento é incidente processual, cabível quando houver 
direito de regresso do réu em detrimento do afiançado ou devedores solidários a cumprir a obrigação que 
é acionado para adimplir a totalidade da mesma, e encontra-se disciplinado nos arts. 77 a 80 do diploma 
processual civil pátrio. Para que o trabalho fosse concretizado à contento a metodologia aplicada foi 
a pesquisa bibliográfica. E como resultado, obtivemos que o chamamento consiste basicamente num 
meio de formação de litisconsórcio passivo, por iniciativa do réu, onde se pressupõe relação jurídica de 
direito material entre o autor e os chamados, não acionados na lide desde o início do processo. Depois 
de décadas e inúmeras decisões jurisprudenciais sobre o enriquecimento sem causa, há pacificação do 
entendimento que, apenas o réu pode realizar o chamamento ao processo, até porque se o autor quisesse 
demandar contra todos os coobrigados teria feito na petição inicial. Há quem entenda que o chamamento, 
fere o princípio da demanda, haja vista ser direito do autor da ação principal demandar contra quem mais 
lhe aprouver por se tratar de dívida solidária. De fato, se trata de exceção ao retromencionado princípio, 
pois permite ao réu chamar os outros coobrigados para a sentença decidir a responsabilidade de todos. 
Concluímos, através da pesquisa realizada que o chamamento trata-se, portanto de não somente forma-
ção de um litisconsórcio passivo, mas também facultativo, onde se abre a possibilidade do réu inaugural 
não arcar sozinho com o prejuízo, pois se condenado a pagar, poderá acionar os coobrigados através 
da mesma sentença, direito este fundamentado pelo princípio da economia processual, onde haverá 
execução do quinhão pago a mais pelo réu inicial - logo no mesmo processo em face dos chamados. No 
entanto, o chamamento existe não só pela economia processual em si, mas por um direito potestativo do 
réu em não dever ser obrigado a suportar sozinho a obrigação total, uma vez que a mesma é solidária.
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O objetivo da lei de execução penal, de acordo com ela própria, é efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado, contudo no sistema penitenciário do RN esse objetivo não conseguiu ser alcançado, pois o 
mesmo ainda é permeado de muitas irregularidades. Este estudo pretende mostrar a realidade do atual 
sistema penitenciário do RN, bem como os pressupostos legais, as dificuldades e os desafios. Realizou-
-se, para tanto, uma pesquisa bibliográfica e de campo, inclusive um roteiro de entrevistas aplicados 
à operadores do direito. Diante do assunto abordado, tivemos como resultado que a lei de execução 
penal prevê condições, mesmo que mínimas, de dignidade para o preso enquanto dentro do sistema 
prisional, porém por ausência de políticas públicas ou de interesse político a LEP não é aplicada em sua 
plenitude, trazendo uma permanente situação de insatisfação aos apenados e uma consequente e cons-
tante situação de risco para a sociedade. Foi constatado, por exemplo, que a maioria das direções dos 
presídios do Estado são ocupados por oficiais da polícia militar, todavia a resolução nº 14, de novembro 
de 1994, que trata das regras mínimas para tratamento de presos no Brasil, recomenda que o cargo de 
diretor deverá ser ocupado por pessoa preparada e qualificada para tal, o que não acontece no RN, foi 
constatado também a ausência de presídio feminino na cidade de Mossoró, a falta de uma penitenciária 
agrícola em Natal, ausência de um hospital de custódia no RN, ausência de fiscalização adequada e risco 
permanente à integridade física e moral do apenado, inclusive no mês de maio de 2011 em uma rebelião 
na penitenciária de Alcaçuz, cerca de 100 presos, renderam um detento, o espancaram, o torturaram até 
a morte e depois o esquartejaram, não satisfeitos, cortaram sua cabeça, partiram seu corpo ao meio e 
por fim retiraram-lhe o fígado para pendurar no portão de sua cela, o fato chocante demonstra a situação 
extrema à que estão submetidas esses detentos. A constatação mais curiosa e inquietante é que a LEP 
condiciona a liberação do preso que cumpriu sua pena à realização do exame criminológico para atestar 
a ausência de periculosidade latente e aptidão para ser reinserido na sociedade, acontece que a realidade 
é bem diferente, pois o preso é impelido à rua sem ser ressocializado e o Estado não conhece o grau 
de periculosidade do apenado porque não é feito o exame criminológico. Portanto, evidenciou-se que 
o poder público está sendo negligente com a situação carcerária do RN, e é responsável pela situação 
insustentável das penitenciárias, porém a sociedade tem sua parcela de culpa já que não participa mais 
efetivamente dos órgãos prisionais na execução da pena como permite a LEP, e nem coopera com a 
ressocialização dos apenados já que os mantém à margem da sociedade, e sem opções o ex-detento 
volta a delinquir.
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A Constituição Brasileira de 1988 versa dentre seus princípios a preservação dos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa. Esse fato ressalta a importância que o poder constituinte deu ao trabalho 
para o cidadão e para a sociedade. Para que o trabalho alcance seu objetivo maior, que é de enobrecer 
o homem e modificar a sociedade, ele deve ser exercido, de forma digna. Mesmo sendo um relação de-
sigual, protagonizada pelo empregado em papel de submissão ao empregador, o labor, não pode trazer 
prejuízos para a saúde e o bem estar do trabalhador. Nesse cenário de proteção constitucional ao traba-
lho, surge a proteção ao ambiente de trabalho salubre. Esse fato gera a necessidade de lei complementar 
que regulamente o assunto. A lei Nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela portaria 3.214 
de 08 de junho de 1978, vinda ao ordenamento jurídico antes da promulgação da constituição de 1988, 
versa sobre o assunto através de normas específicas. Dentro das Normas de segurança e Medicina do 
Trabalho – NR’s são estabelecidos desde as avaliações prévias que devem ser realizadas nos empreendi-
mentos, antes mesmo do seu inicio de funcionamento, passando pelos conceitos dos riscos ambientais, 
divididos por categorias, até normas específicas para determinados setores da economia. Como as NR’s, 
estão no ordenamento jurídico em tempo anterior á constituição de 1988, se faz necessário o estudo da 
imbricação do princípio constitucional da proteção á saúde do trabalhador e do seu ambiente de trabalho 
com as NR’s. tomando como base que a NR-9, esta relacionada á identificação dos riscos ambientais, e 
que ela é a base para um gerenciamento de riscos em um empreendimento, temos como problemática 
analisar a NR-09 e saber se ela resguarda os direitos do trabalhador no que diz respeito a saúde física 
bem como ao ambiente de trabalho salutar. Os objetivos são analisar se a NR – 09 contida na lei nº 6.514 
de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 resguarda os 
direitos do trabalhador no que diz respeito a sua saúde. E como objetivos específicos: discorrer sobre o 
que enuncia a NR 09; verificar quais os pontos de imbricação entre a NR 09 e o principio constitucional 
que protege a saúde do trabalhador. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica da norma e 
da doutrina sobre o assunto. Como resultado pretende-se demonstrar a relação entre os itens da norma 
e os princípios constitucionais que regem a saúde do trabalhador. Chegou-se a conclusão que os itens 
da norma, que tratam da Prevenção dos Risco no Ambiente do Trabalho, na forma de um programa, o 
PPRA, esta imbricada com o princípio da proteção, e que ela dispõe dos meios necessário para identi-
ficar, mensurar e controlar os agentes insalubres do ambiente de trabalho, cumprindo assim seu papel 
protecionista.
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As Comissões Parlamentares de Inquérito realizadas nas sessões da Câmara dos Deputados e/ou no Se-
nado Federal são assuntos constantes na mídia nacional, seja porque os assuntos lá discutidos tenham 
relevância para toda a sociedade ou simplesmente porque em certos casos, as pessoas convocadas para 
prestar esclarecimentos suportam, por parte de parlamentares exaltados, ameaças de sofrerem condu-
ção coercitiva, de terem seu sigilo fiscal e bancário quebrado, inclusive até mesmo de serem presos por 
determinação destes últimos. Em razão do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os 
poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito, bem como seus limites, sempre considerando sobre 
sua condição de instituto Constitucional. Para o alcance desse escopo foi utilizado o método dedutivo 
através de pesquisa bibliográfica, tanto doutrinária quanto jurisprudencial. De acordo com a pesquisa 
realizada foi constatada que as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem os poderes próprios de 
investigação dos membros do Poder Judiciário. Além disso, dentre os três poderes instituídos no orde-
namento jurídico brasileiro, quais sejam, Executivo, Judiciário e Legislativo, somente este último, por in-
termédio de seus membros, deputados e senadores, conjunta ou separadamente, em número não inferior 
a um terço para apuração de fatos determinados, é que podem instalar as Comissões Parlamentares de 
Inquérito. Portanto, concluímos que uma Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes, para requerer 
a convocação de Ministros de Estado; realizar a audição e depoimento de autoridades, independente-
mente do grau hierárquico que ocupe, desconsiderando-se ainda se pertencentes ao âmbito dos entes 
de caráter federal, estadual ou municipal; possuem a outorga para inquirir indiciados e testemunhas; bem 
como, requisitar informações e documentos de repartições públicas e autárquicas, realizar inspeções, ou 
seja, dirigir-se aos locais onde seja imprescindível a sua presença, há também possibilidade da quebra 
de sigilo bancário, independentemente de autorização judicial. Entretanto, a ordem de prisão seguindo 
a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal somente poderá ser decretada pelo Judiciário, 
salvo se ocorrer em virtude de flagrante delito, já com relação à busca e apreensão tem se posicionado o 
Supremo Tribunal Federal que as Comissões Parlamentares de Inquérito não podem determinar a busca 
e apreensão domiciliar, por se tratar de ato sujeito ao princípio constitucional da reserva de jurisdição.
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Os municípios do Brasil são circunscrições territoriais dotadas de personalidade jurídica e com certa 
autonomia administrativa, sendo as menores unidades autônomas da Federação, cada município tem 
sua própria Lei Orgânica que define a sua organização política, porém esta é limitada pela Constituição 
Federal. Os municípios dispõem apenas dos poderes Executivo e Legislativo. O Executivo é exercido pelo 
prefeito, e o Legislativo, sediado na câmara municipal, também chamada de Câmara de Vereadores. Já o 
Poder Judiciário no âmbito municipal é de organização estadual e divide-se em forma de comarcas que 
abrangem vários municípios ou parte de um município muito populoso. Portanto, não há Poder Judiciário 
específico de cada município. Ocorre que em certas comunidades surge o anseio da população local para 
que a localidade onde residem se torne município, porém para a criação de um município não basta a 
vontade de seus moradores, é preciso o preenchimento de certos requisitos legais. Com base no que foi 
disposto anteriormente, propomos então uma exposição de dados e de requisitos para a criação de um 
município, realizada esta através de pesquisa bibliográfica. Com a pesquisa constatamos que existem 
aproximadamente 5.565 (cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco) municípios em todo território nacio-
nal, alguns com população maior que a de vários países do mundo, tal como a cidade de São Paulo com 
cerca de 11 (onze) milhões de habitantes, outros com menos de mil habitantes; alguns com área maior 
do que vários países no mundo, como Altamira/PA que é quase duas vezes maior que Portugal, outros 
com menos de 4 km². O estado-membro com menos municípios é Roraima com apenas quinze, enquanto 
o estado de Minas Gerais possui aproximadamente 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios. O 
que permitiu a criação desses diversos municípios brasileiros foi a edição da Lei Complementar nº 1º, 
de 9 de novembro de 1967 que estabeleceu os requisitos mínimos necessários para a criação de novos 
municípios, como população estimada superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) 
milésimos da existente no Estado; renda pública que é calculada de acordo com o número de habitantes 
e a realização de plebiscito às populações locais.
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Segundo os parâmetros constitucionais a união estável é reconhecida pelo Estado como entidade fami-
liar equiparada à família matrimonializada, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 226, 
§ 3º. Apesar desta equiparação, conforme o artigo citado, o Código Civil de 2002 não elevou a união 
estável ao status do casamento no que se refere ao direito das sucessões, mas serviu para mostar a 
lacuna que existe entre ambos, ou seja, não há que se falar em igualdade, mas em equiparação no que 
couber. Para a elaboração do presente trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica. Segundo o Código 
Civil em seu artigo 1.845 o cônjuge é herdeiro necessário e está em posição de igualdade com os des-
cendentes e ascendentes. E aos herdeiros necessários, pertence de pleno direito, uma parcela mínima de 
metade dos bens da herança, denominada legítima. Assim, o cônjuge herdeiros se encontra em posição 
mais favorável porque além de ser herdeiro necessário, a depender do regime de casamento concorrer 
com os descendentes, e na ausência destes últimos, concorrerá independentemente do regime com os 
ascendentes, sem olvidar que tem preferência em face dos colaterais, portanto acima dos primos. Já em 
relação a sucessão do companheiro, o mesmo só herdará os bens adquiridos onerosamente na vigência 
da união estável, não importando o regime patrimonial. Segundo a doutrina mais distinta houve uma 
falha do legislador na confecção do art. 1.790, pois essa limitação se constitui em grave injustiça, já que 
o mesmo pouco contempla ao companheiro, e enquanto o artigo continuar em vigor ainda vai continuar 
prejudicando o companheiro sobrevivente, necessitando que o legislador reforme o retromencionado 
artigo. Com respeito aos direitos sucessórios do cônjuge e do companheiro, ficou claro que o Código 
Civil de 2002 trouxe garantias reais para o cônjuge como vimos no artigo 1.845, entretanto, com relação 
ao companheiro este ficou a desejar, além de não se preocupar em colocar o companheiro sobrevivente 
na condição de herdeiro necessário, o artigo 1.790 impõe várias dificuldades para que o companheiro 
receba os bens deixados pelo de cujus. Não há como falar em igualdade de direitos sucessórios com 
relação ao companheiro, apesar do tratamento dado à união estável pela nossa Constituição Federal ao 
equipará-la ao casamento, pois o legislador civilista colocou o companheiro em situação inferior a do 
cônjuge.
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O presente trabalho teve como fim analisar a problemática do descarte de resíduos sólidos urbanos, 
fundamentado na legislação pátria pertinente, bem como nas construções doutrinárias. Apesar de serem 
ainda escassas as decisões jurisprudenciais sobre o tema, utilizou-se de algumas, para se firmar o en-
tendimento sobre um dos maiores problemas urbanos, principalmente nas grandes cidades, qual seja, a 
destinação ambientalmente adequada desses resíduos. Dentre muitas questões sociais e ambientais que 
envolvem o tema, pode-se destacar a formação dos aterros sanitários, os famosos “lixões”, que muitas 
vezes causam transtornos à população, além de oferecer sérios riscos à saúde, quando lhes é dado o 
tratamento inadequado. Por outro lado, devem ser realçados os benefícios trazidos à população quando 
se é feita uma política adequada de descarte de resíduos sólidos, destacando-se a geração de emprego 
e renda. De fato, não se pode ignorar que os catadores de material reciclável estão se organizando em 
associações e conquistando, através dessa atividade, direitos frente ao Poder Público. Recentemente 
foi aprovada a Lei nº 12.305/2009, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trazendo 
em seu bojo os princípios, os objetivos e os instrumentos dessa política. Sob a égide dos princípios do 
Direito Ambiental, foi ressaltada a importância de se legislar sobre a destinação ambientalmente ade-
quada desses resíduos, bem como os possíveis prejuízos que o tratamento inadequado desses resíduos 
pode causar ao meio ambiente e à vida. Para tanto, tornou-se imprescindível uma explanação sobre 
a classificação dos resíduos sólidos, quanto à sua origem e periculosidade. Foram abordados temas 
correlatos como o consumo sustentável e licitação sustentável, meios alternativos capazes de diminuir 
o impacto degradante dos resíduos sólidos sobre o meio ambiente. Por fim, destacou-se a responsabi-
lidade dos geradores dos resíduos sólidos, com fulcro no princípio do poluidor pagador, bem como do 
Poder Público sobre eventuais danos causados ao meio ambiente, observando-se que se trata de uma 
responsabilidade compartilhada.
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Não é de hoje a discussão sobre a necessidade do uso de algemas como forma de coação à parte 
suspeita ou condenada. De um lado se entende que caso a parte, suspeita ou condenada, não esteja 
oferecendo resistência à prisão, o uso de algemas se mostraria um excesso que apenas faria afrontar a 
dignidade do mesmo, pois apenas serviria para constranger, condenar moralmente ou espetacularizar 
o ato de prisão, o que caracterizaria o crime de constrangimento ilegal. Porém, por outro lado, o uso 
de algemas se justifica por se tratar de objeto não letal que busca assegurar que o réu não escape e/ou 
possa oferecer risco aos profissionais de abordagem e aos demais indivíduos. Em razão do exposto, o 
presente trabalho se propõe a analisar a questão do uso de algemas, utilizando-se para tal de pesquisa 
bibliográfica. Evidenciou-se, que a discussão virou polêmica maior quando do uso de algemas na prisão 
do banqueiro Daniel Dantas na operação Satiagraha da Polícia Federal, gerando diversas críticas na 
mídia por parte de iminentes operadores do direito, pois é certo que nem todos os acusados reagem a 
ordem de prisão, cooperando com o trabalho investigativo, sendo desnecessário o uso de mecanismos 
de opressão. É importante frisar que não existe legislação regulando o uso de algemas no Brasil, em 
razão disso o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante sobre o uso das mesmas. A súmula 
vinculará as atuações dos juízes e das polícias, pois a medida proíbe a utilização das algemas durante 
operações policiais e julgamentos. Segundo a Súmula só será lícito o uso de algemas em caso de resis-
tência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 
e penal do agente ou da autoridade, e a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade civil do estado. Desta forma, a súmula valerá para qualquer situação que 
envolva o potencial uso de algemas, sendo permitida seu uso somente em casos específicos. Portanto, 
evidenciou-se também através da presente pesquisa que a súmula prestigiou os princípios da presunção 
de inocência, da proporcionalidade e da dignidade pessoa humana.

Palavras-chaves: Algemas. Sumula vinculante. Príncipios.

PETIÇÃO INICIAL - PI
POLYANE TALLINE SOARES PEREIRA
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Um dos pressupostos processuais de existência do processo é a Petição Inicial, ato formal, através do 
qual o autor exerce o direito de ação e invoca a prestação da tutela jurisdicional. Segundo prevê o artigo 
262 do Código de Processo Civil, o processo dar-se-á por iniciativa da parte litigante através da petição 
inicial e somente à partir daí é que a jurisdição poderá seguir com o impulso oficial. A peça preambular 
se caracteriza por ser o instrumento de quebra da inércia da jurisdição, conforme preleciona o artigo 2º 
do diploma adjetivo civil. Por ser instrumento de suma importância para o processo e por conter forma-
lidades que se não forem observadas ensejará a impossibilidade da prestação jurisdicional por parte do 
Estado-juiz, pretendemos com o presente trabalho analisarmos os pressupostos e requisitos da petição 
inicial, e para tanto nos utilizamos da pesquisa bibliográfica. Constatamos que a Inicial por se tratar de 
ato formal deve ter necessariamente a forma escrita, ser redigida na língua portuguesa e principalmente 
preencher todos os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, quais sejam: autoridade à que é 
dirigida, nome e qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos, pedido com suas especificações, 
pedido de citação, a indicação das provas que pretende produzir e o valor da causa. Todavia a existência 
da inicial, indica por um lado a existência do processo, por outro não implica sua validade, em razão 
justamente dos pressupostos de validade, ensejando assim sua inépcia de acordo com o parágrafo único 
do artigo 295, também do diploma adjetivo civil. Porém, podemos observar que excepcionalmente, a 
lei autoriza a instauração de processo sem provocação da parte, como no procedimento de inventário 
e até do Habeas Corpus, que também é utilizado, em certas hipóteses, na esfera civil. Com base no 
exposto, constatamos que a petição inicial é uma importante formalidade jurisdicional, onde o autor tem 
o intuito de provocar a jurisdição para que seus direitos sejam tutelados. Desta forma, evidenciamos que 
a petição inicial se trata de ato essencial à ser praticado pelo autor demanda, que deverá preencher uma 
série de formalidades legais, presentes não só no artigo 282 do diploma adjetivo civil, mas de vários 
outros artigos distribuídos pela legislação, como o preenchimento das condições da ação, o endereço 
do advogado, entre outros.

Palavras-chaves: Inércia. Petição inicial. Jurisdição.



218 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 219
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

O HOMEM, ANIMAL CÍVICO: A IMPORTÂNCIA DA 
ALTERIDADE PARA A CIÊNCIA DO DIREITO
VALMIR BEZERRA DE ARAÚJO
ORIENTADOR: MARCUS VENICIUS FILGUEIRA DE MEDEIROS
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

Este trabalho tem como finalidade analisar a importância das relações sociais estabelecidas pelo homem 
e suas implicações para o direito, porque enquanto ser-no-mundo que transforma a natureza em busca 
de bens úteis à vida, pois o homem sozinho não atinge o fim necessário, passando a perceber que o con-
tato com o outro age na perspectiva de perceber que na sua individualidade nada mais é do que o fruto 
de suas relações sociais, o que o diferencia dos demais animais existentes na natureza chegando-se a 
conclusão de que o homem se faz homem a partir do contato com a sociedade, cultura e história. A ques-
tão da alteridade é necessária à medida que o homem enquanto animal que produz e se relaciona percebe 
a existência de conflitos nessas relações sociais; dessa forma, a importância do direito nesse sentido é 
justamente positivar em códigos as relações sociais, levando em consideração que o direito é um bem 
cultural que o homem materializa para regular as práticas que não condizem com sua socialização em 
busca de um bem comum. Assim, uma análise histórica, filosófica, sociológica e cultural será pertinente 
para a compreensão dessa problemática, atrelando-se às concepções do direito. Dessa forma, discutir 
com os autores clássicos como: Sócrates, Platão Aristóteles; e com os pensadores modernos: Hegel, 
Karl Marx e Heidegger; se faz necessário à medida que o estudo sobre o homem vai se estruturando, 
dados os momentos históricos pelos quais as relações sociais vão se modificando; em conseqüência 
disso, a ciência do direito também vai se transformando, evidenciando a ligação existente entre o homem, 
alteridade e direito

Palavras-chaves: Homem. Alteridade. Direito. Relações Sociais.

CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) NAS EMPRESAS: 
ESTRATÉGIA PARA GESTÃO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
RAFAEL MEDEIROS SANTOS
ORIENTADOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE

A saúde e segurança no ambiente de trabalho são objetivos a serem alcançados pelas empresas hodier-
namente. A preocupação em oferecer um ambiente salubre faz parte de várias discussões com o intuito 
de preservar a saúde do trabalhador, mas sabe-se que em alguns casos os acidentes ocorrem e o atendi-
mento pré-hospitalar é pedra fundamental para em minutos preservar a vida se aplicada com eficiência. 
O treinamento em urgência e emergência tem como foco a integridade física dos colaboradores de uma 
organização, aumentando a chance de sucesso de controle dos danos decorrentes das possíveis falhas 
em função das atividades exercidas, ajudando inclusive na proposta de implementação do PCMSO (NR 
7). Por isso, esta pesquisa tem como objetivo discutir a importância da necessidade de capacitação 
dos tecnólogos em segurança do trabalho no atendimento pré-hospitalar por esta uma atividade de alta 
relevância quando realizada de maneira adequada por profissionais qualificados munidos de materiais 
e equipamentos apropriados atendendo a portaria n 2048/02, que trata do Regulamento Técnico dos 
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada através 
de revisão bibliográficas para aprofundamento do estudo. Constata-se que grande parte das empresas 
possui dentro do seu quadro funcional também o serviço de urgência e emergência terceirizado, e que as 
organizações não estão preparadas para prestar um atendimento nos primeiros minutos após o acidente, 
contando exclusivamente com o serviço público do Sistema Único de Saúde (SUS). Devido à existência 
da probabilidade dos acidentes de trabalho, sendo típico ou atípico/trajeto, o tecnólogo em segurança no 
trabalho pode mostrar a importância do treinamento nas empresas entrando como mão de obra qualifi-
cada para as capacitações em atendimento pré-hospitalar no ambiente de trabalho ou fora do seu meio 
laboral, contribuindo assim para controlar um quadro que hoje é preocupante. As ocorrências decorren-
tes de trauma e problemas clínicos são uma das maiores causas de mortalidade relacionadas ao trabalho 
impossibilitando a eliminação dos riscos, mas através de investimento em capacitação em atendimento 
pré-hospitalar pode tornar a gestão de segurança da empresa mais eficiente e eficaz.

Palavras-chaves: Atendimento Pré-Hospitalar. Capacitação. Segurança.
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O INSTITUTO DA INDIGNIDADE NO DIREITO SUCESSÓRIO
VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O direito à sucessão aberta é um direito garantido constitucionalmente, porém como os demais direitos, 
não possui natureza absoluta, podendo sua fruição ser limitada pela órbita infraconstitucional. Um dos 
limitadores ao direito à herança é justamente o instituto da indignidade. O presente instituto foi objeto 
de repercussão na mídia nacional em razão de um caso criminal célebre em que uma garota de classe 
média alta, planeja e executa a morte dos próprios pais com objetivo único de receber a herança deixada 
pelos mesmos. O caso desencadeou repulsa na sociedade, principalmente a possibilidade de que a dita 
herdeira fosse de fato agraciada com seu quinhão hereditário, por se tratar de direito constitucionalmente 
assegurado. A aplicação da indignidade ao caso retromencionado seria o mecanismo ético e processual 
adequado para impedir que o herdeiro ingrato se beneficie da própria torpeza, até mesmo porque a su-
cessão hereditária se baseia na afeição recíproca que o autor da herança dedica aos herdeiros. Em razão 
de ser um instituto pouco utilizado no sistema pátrio, o presente trabalho pretende analisar a indignidade, 
discorrendo sobre as situações em que pode ser configurada, os legitimados à argui-la, bem como seu 
procedimento e efeitos, e para tanto utilizamos a pesquisa bibliográfica. A indignidade se trata de pena 
civil aplicada à todo e qualquer sucessor que tenha se comportado mau com o sucedendo, retirando-lhe 
o direito de receber a herança. Os casos de indignidade são os previstos no artigo 1.814 do Código Civil 
em rol taxativo, e em linhas gerais são: ato contra a vida do autor da herança ou seus parentes próxi-
mos, na sua forma tentada ou consumada, porém exclusivamente dolosa, pois se o ato foi culposo, não 
caracteriza a vontade consciente de agir com ingratidão contra o autor da herança; ainda no rol do 1.814 
está o ato contra a honra do autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, neste caso a peculiaridade é 
que é necessária a prévia condenação criminal do herdeiro ingrato; e por último a prática de ato contra a 
liberdade de testar. Para que seja declarado indigno e afastado de sua herança é necessária ação judicial 
proposta por aquele à quem aproveitar a retirada do indigno, por exemplo, um co-herdeiro. E este terá o 
prazo prescricional de 04 anos à contar da morte do autor da herança. Importante mencionar é o principal 
efeito da sentença de indignidade: o indigno será considerado como se morto fosse. Como a sentença 
terá caráter pessoal, os descendentes do excluído sucedem por representação, mas o indigno não terá 
direito ao usufruto em razão do poder familiar, muito menos a futura e eventual sucessão desses bens em 
razão da morte de seus descendentes, isto é, os bens erépticos, em hipótese alguma, podem vir parar nas 
mãos do indigno. Desta forma, podemos afirmar que o instituto da indignidade vem garantir ética e exigir 
um mínimo de gratidão àquele que se beneficiou com a morte de outrem, nada mais justo.

Palavras-chaves: Sucessão. Herança. Indignidade.

CONSEQUÊNCIAS DO DESARMAMENTO NO PAÍS
JOSE ROBERTO MELGES DO NASCIMENTO FILHO
ORIENTADOR: FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O desarmamento é um movimento antigo no mundo, sendo usado por diversos governos e nações antes 
mesmo da descoberta da pólvora. O que esse trabalho vem questionar é se realmente é necessária a proi-
bição da comercialização de armas de fogo e munições no Brasil para que este se torne menos violento? 
Quais as conseqüências de um desarmamento intraestatal no país, comparado a realidade de outros. A 
partir desses questionamentos foram traçados os seguintes objetivos: Analisar as possíveis conseqüên-
cias da política do desarmamento no Brasil; Identificar na literatura fatos históricos do desarmamento 
em diversos países; Traçar paralelo entre desarmamento e redução da criminalidade. Nesse estudo foi 
feita uma consulta bibliográfica, utilizando fontes encontradas nas bibliotecas tradicionais, abrangendo 
títulos disponíveis, matérias publicadas em periódicos além daquelas disponíveis na Internet, buscando 
as abordagens voltadas à análise do tema já citado. O desarmamento é o ato ou ação de tirar armas 
podendo ser esse a nível interestatal ou intraestatal. O primeiro é o desarmamento entre os Estados 
Soberanos que diz respeito a armas convencionais (excessivamente lesivas ou com efeitos indiscrimina-
dos) e armas de destruição em massa (químicas, biológicas e nucleares). O segundo, no âmbito interno 
do Estado, voltado a armas pequenas e leves, visando à segurança interna, sendo o desarmamento 
intraestatal o objeto deste trabalho. Desde o ano de 2003, adotando a política de desamamento da ONU 
(Organização das Nações Unidas), tornou-se extremamente dificultoso, se não praticamente impossível, 
o cidadão comum, adquirir uma arma de fogo de forma legal, diante de tanta burocracia e custos para 
sua aquisição e documentação da mesma. Com a justificativa de reduzir a violência no país, foi oferecida 
aos cidadãos a primeira oportunidade na sua história de atuarem em um referendo, que ocorreu no dia 23 
de outubro do ano de 2005 conforme disposto na Lei 10.826/2003, conferindo ao povo a decisão se no 
Brasil deveria ou não ser proibida a comercialização de armas de fogo e munições no território nacional. 
O resultado foi de 63,94% dos votos válidos optando pelo não ao desarmamento e 36,06% pelo sim. 
Recentemente a discussão sobre uma nova consulta popular sobre o mesmo assunto ressurge com os 
recentes acontecimentos de violência ocorridos nos últimos meses envolvendo armas de fogo. Diante do 
fato, alguns parlamentares declararam que apresentarão aos lideres partidários, uma nova proposta de 
referendo para instituir a proibição da comercialização de armas de fogo no país. Historicamente é possí-
vel observar que o desarmamento é uma ferramenta poderosa de controle da sociedade pelos governos 
seja internamente ou nas relações internacionais. Apesar de todas as campanhas pelo desarmamento 
e de todas as restrições impostas pelo seu Estatuto para aquisição, porte e posse de armas de fogo e 
munições, a criminalidade e a violência no país não reduziu.

Palavras-chaves: Desarmamento. Violência. Armas.
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RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL DA PESSOA JURÍDICA NOS 
CASOS DE DANOS AMBIENTAIS PROVOCADOS AO RIO MOSSORÓ
RICARDO ALEXANDRE QUIRINO DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

Na seara jurídica, o tema mostra-se de fundamental importância, pois há um aumento da degradação 
do meio ambiente em nome do desenvolvimento econômico, que, no mais das vezes, são praticadas por 
pessoas jurídicas e grandes conglomerados industriais. Tal fato não pode passar despercebido por nos-
sos legisladores, muito menos por nossos julgadores, que haverão de interpretar a lei penal ambiental 
em consonância com todo o ordenamento jurídico, fazendo um equilíbrio entre a ordem econômica/livre 
iniciativa e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A nossa pesquisa tem como questão orienta-
dora: Quais as penas aplicáveis as pessoas jurídicas por danos ambientais provocados no perímetro 
urbano do Rio Mossoró? Para melhor compreensão e para que possa responder o problema em estudo 
serão utilizados dados referentes aos impactos causados as margens rio Mossoró através da coleta de 
Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental – EIA/RIMA elaborados pelos órgãos 
ambientais, tais como, Gerência de Gestão Ambiental – GGA da SEDETEMA, IDEMA e IBAMA. Também 
utilizaremos pesquisas realizadas pelos projetos do Centro de Estudos e Pesquisas do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Regional do Semi-árido – CEMAD da UERN. A revisão bibliográfica sobre as catego-
rias de análise, a saber, Responsabilidade Civil Ambiental, Princípios Ambientais e Impacto Ambiental 
através da leitura dos livros: Direito Ambiental: a gestão ambiental em foco de Édis Milaré (2007); Pro-
grama de Responsabilidade Civil de Sergio Cavalieri Filho (2003) e Direito Ambiental Brasileiro de Paulo 
Afonso Leme Machado (2003). Consulta as principais normas, leis e resoluções do ordenamento jurídico 
brasileira através das Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e a Legislação 
Constitucional e infraconstitucional pertinente. Espera-se com esse trajeto analítico discorrer sobre a 
teoria da responsabilidade penal ambiental e as suas leis equivalentes no ordenamento jurídico pátrio. 
Apresentar os principais impactos negativos através de relatórios da gerência de gestão ambiental GGA, 
SEDETEMA, IBAMA, CEMAD - UERN, PROMOTORIA DE MEIO-AMBIENTE. Apresentar a partir dos re-
latórios dos órgãos de gestão ambiental quais as empresas que mais provocam danos ambientais ao rio 
Mossoró no perímetro urbano. Discorrer sobre as principais ações dos órgãos competentes.

Palavras-chaves: Responsabilidade Penal. Pessoa Jurídica. Rio.

APRENDENDO A APRENDER COM A ÉTICA
ROGERIO CAMELO DE MESQUITA
ADRIANA PAULA DE GUSMÃO TABOSA DO EGITO
ADRYELLE SOARES DE MEDEIROS
FRANCISCO EDJAIR DA SILVA
ORIENTADOR: KARINA MARIA BEZERRA RODRIGUES GADELHA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O comportamento social decorrente da determinação capitalista impõe/condiciona as pessoas ao indi-
vidualismo, e a valorização exagerada do lucro as excluem do processo natural de viverem numa socie-
dade onde possa aprender e ensinar seus conhecimentos. É fato que, também provoque nas pessoas 
um sentimento de duvidas, medo e insegurança, motivados pelas injustiças sociais. Nesse contexto, 
analisa-se que surge paradoxalmente uma linha de pensamento que vai à contramão dessa realidade. 
Hoje observa-se a necessidade de se trabalhar/buscar uma formação dentro da sociedade capitalista 
voltando para uma cultura ética, na sociedade onde se faz a relação que enquanto mais ético se é, menos 
lucro se tem, ser feroz na competição, lutar, contra tudo e contra todos se for preciso com é no mundo 
de hoje, mas sempre com ética . A postura orientada, de acordo com MORIN volta-se para recuperação 
dos verdadeiros valores morais, que deverá ser iniciado no âmbito educacional, sendo colocado em 
discussão logo no inicio de sua aprendizagem, para que se tenha a busca de um conhecimento orientado 
para a formação humana. Compreendendo este, que a ética deve ser construída com base na consciência 
coletiva, ou seja, o homem deve se compreender como indivíduo participante/atuante na sociedade onde 
ele mesmo deve contribuir para o desenvolvimento da espécie, voltado para busca da democracia e 
cidadania, objetivando-se então, um mundo justo, solidário e humano, onde se entenda e respeite todas 
as diferenças de cor, raça, religião e aja uma menor diferença no poder econômico entre as nações.

Palavras-chaves: Ética. Edgar Morin. Humano.



224 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 225
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

GUARDA COMPARTILHADA: UM NOVO MODELO DE RESPONSABILIDADE FAMILIAR
JESSICA COSME SOARES
LEYLANE CRISTINA BARROS PEREIRA
ORIENTADOR: HENARA MARQUES DA SILVA
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Lei 11.698/08 que alterou o Código Civil criou a guarda compartilhada, onde com a ruptura conjugal 
origina-se a família monoparental e o pai e a mãe passam a dividir direitos e deveres relativos aos filhos 
e as decisões sobre a rotina da criança e do adolescente. Pode ser uma faculdade dos pais, ou uma de-
terminação judicial, onde o Juiz deve analisar o caso concreto aplicando o princípio do melhor interesse 
do menor e examinar se realmente será eficaz a utilização desse instituto. Objetivou-se investigar os fun-
damentos doutrinários e jurisprudênciais desse modelo de responsabilidade familiar. Com base em lei-
turas de textos jurídicos do gênero, entrevistas com um promotor da II Vara de Assú-RN, uma assistente 
social, um psicólogo, professor universitário especialista em Direito de Família. Os entrevistados foram 
consensuais em dizer que a guarda compartilhada promove um maior contato com ambos os pais após 
o divórcio, e as crianças se beneficiam de um relacionamento mais íntimo com eles; e o envolvimento do 
pai no cuidado aos filhos após o rompimento conjugal é facilitado, mas também a lei é muito aberta e dá 
margem para o entendimento de esse novo tipo de guarda pode ser pouco eficaz nos casos litigiosos. 
Além de uma alimentação saudável e abrigo contra as intempéries naturais, são poucas as necessidades 
materiais de uma criança, o mesmo podendo se dizer de suas necessidades espirituais que, sendo sim-
ples, são absolutas e, se não supridas nada poderá ser encontrado no mundo para serem substituídas 
plenamente. Dessa forma, constatou-se que o interesse dos menores e a igualdade dos gêneros levaram 
os Tribunais a proporem acordos de guarda compartilhada, como resposta mais eficaz à continuidade 
das relações da criança com seus dois genitores na família dissolvida, semelhantemente a uma família 
intacta. Assim, vislumbramos que essa nova concepção parental que surge e a lei complementa tem a 
função de assegurar o que há tempos existia em alguns lares, como por exemplo, pais mais próximos 
dos filhos, casais mais focados na prole que no interesse comum. A evolução do conceito de união e lar 
faz do Direito de Família uma ciência particular, possibilitando o compartilhamento das responsabilida-
des sócio-educacionais, e consequentemente, o melhoramento dos institutos jurídicos, norteadores dos 
grupos e das relações sociais.

Palavras-chaves: Guarda Compartilhada. Divorcio. Familia.

LIBERDADE DE IMPRENSA NO BRASIL
KARLA LYSIANNE SOARES AMORIM
RENATA RAMYRA DE MARQUES TEIXEIRA E GARCIA MEDEIROS
ORIENTADOR: VANIA FURTADO DE ARAUJO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

É de conhecimento geral a existência de direitos fundamentais, tais como o direito à liberdade de im-
prensa, da qual faz parte o direito à informação e a manifestação de pensamento, previstos no art.5º inc. 
IV, IX e XIV. A liberdade de imprensa é um dos princípios pelos quais um Estado democrático garante a 
liberdade de expressão aos seus cidadãos e suas correspondentes associações, especialmente no que 
tange a quaisquer publicações que estes possam pôr em circulação. A plena liberdade de imprensa é um 
patrimônio imaterial que demonstra a mais relevante prova de evolução político-cultural de um povo. A 
imprensa livre é ela mesma, plural, devido à previsão legal de que são constitucionalmente proibidas a 
oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). No Brasil, os jornalistas têm livre 
iniciativa para escrever e publicar suas idéias, sendo vedado o anonimato, indicando consequentemente 
que o país é oficialmente livre da censura de imprensa. No entanto, os interessados em impedir que uma 
informação venha à conhecimento público, encontraram outras maneiras de fazê-lo. Um meio comumen-
te utilizado de bloqueio parcial à livre atividade jornalística é a proliferação de procedimentos judiciais 
para impedir a divulgação de notícias desfavoráveis. Apesar de testemunharmos com frequência uma 
grande quantidade de políticos enfatizando que no Brasil há “liberdade total de publicações”, o país ainda 
se encontra vinculado a uma concreta opressão, embora disfarçada, e com isso ocorre à falha imediata 
da absorção de informações por parte da população. O dever de uma nação democrática também con-
siste em obter, através desse instrumento poderoso que é o “Poder Social da Imprensa”, a dinamização 
da sociedade, ocasionando uma verdadeira consciência dos fatos ocorridos e uma possível colaboração 
na busca de soluções hábeis. Fundamentado no disposto anteriormente, propomos então uma análise 
mais profunda de como a liberdade de imprensa no Brasil é de fato abordada como direito a informação, 
através de pesquisa bibliográfica, embasada em doutrinas e jurisprudências atuais mostrando a todos 
como o acesso a informação de forma literal se revela essencial a uma democracia, tornando-se fonte 
primordial para profissionais e graduandos para aprimoramento do assunto.

Palavras-chaves: Liberdade. Imprensa. Democracia.
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LEGALIDADE DO ABORTO VERSUS DIREITO À VIDA
MONIK THAÍSA DE CARVALHO COSTA
CLECIA MENDONÇA BESERRA
DENNER KÁLLIL GOMES DA SILVA
JOSE INACIO DA COSTA SOBRINHO
ORIENTADOR: HENARA MARQUES DA SILVA
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

O Direito por ser uma ciência social, pois tem por objeto ordenar as relações sociais, instiga discussões 
polêmicas sobre acontecimentos da sociedade. No Brasil não é diferente, pois sabemos que o direito 
nasce de fatos sociais e para a sociedade retorna. Um exemplo disso são os debates doutrinários e 
jurisprudências sobre o direito concedido à mulher vítima de estupro de retirar de seu ventre o nascituro, 
direito este previsto no Código Penal pátrio no artigo 128. A polêmica que norteia tais debates é analisada 
sob alguns aspectos, quais sejam éticos, morais, religiosos, jurídicos, e ainda políticos. Inclusive as 
questões mais discutidas dizem respeito ao início da vida, se a mulher, como dona do seu próprio corpo 
possui de fato o direito de abortar, se o feto gerado tem direito à vida. Ademais, o artigo 5º da nossa 
Constituição Federal/88 prevê a inviolabilidade do direito à vida, tido como uma garantia fundamental, 
diga-se, digno de ser cláusula pétrea e é a partir dessa premissa que surgiu a necessidade de realização 
da presente pesquisa, que tem por objetivo geral analisar se os casos previstos para o ato de aborto pela 
legislação penal (principalmente no que tange ao estupro) ferem o direito garantido por nossa Carta 
Magna, que é o direito à vida. A pesquisa para esse estudo foi realizada baseada na legislação brasilei-
ra, como no Código Penal e na Constituição Federal, bem como em correntes doutrinárias, artigos de 
internet e também em revistas especializadas que tratam do tema estudado. Assim, entendeu-se que a 
legalização do aborto, frente ao direito à vida, fere o mencionado direito, visto que este é uma garantia 
fundamental e que deve ser preservado e respeitado em qualquer situação, mesmo sendo o feto conce-
bido de maneira indesejada, proveniente da violência contra a mulher, pois o sofrimento desta pode ser 
suavizado a partir de tratamento psicológico, o que inclusive teria um impacto emocional e social menor. 
Dessa maneira, ficou cristalizado que o direito, enquanto ciência social perquire a pacificação de casos 
concretos tendo como instrumento a legislação vigente; por isso, se faz necessário o conhecimento por 
parte da sociedade, como um todo, para que as leis brasileiras sejam aplicadas de forma coerente e 
concisa a todos os cidadãos, preservando os institutos jurídicos e bem estar social.

Palavras-chaves: Aborto. Estupro. Direito à vida.

RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA
JEFFERSON ESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS
ORIENTADOR: JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVEIRA
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

Trata-se de estudo acerca da viabilidade da relativização da coisa julgada, em especial diante de decisões 
injustas. Dá-se um especial enfoque à importância da segurança jurídica, compreendida como valor 
fundamental protegido pela ordem constitucional. Antes de adentrar no tema proposto, faz-se mister 
analisar alguns conceitos essenciais. Sabendo que papel do processo só estará cumprido por completo 
quando a decisão estiver segura, invariável, conferindo certeza às partes, tornando-se coisa julgada 
material, dessa forma haverá a garantia da segurança jurídica, nas decisões. Ao entender o que é coisa 
julgada, sabemos que ela tem como objetivo garantir a imutabilidade do que já foi decidido a uma das 
partes, porem se esta decisão estiver viciada. Sabemos que o judiciário se utiliza para o seu bom funcio-
namento o instituto da preclusão, para se chegar a uma aceleração do processo a preclusão não permite 
que atos processuais sejam refeitos após a perda de seus prazos, tornando dessa forma o processo 
consideravelmente mais rápido em seu andamento, contudo tendo como foco esse instituto que tem por 
finalidade essa busca é possível perceber que é real a possibilidade de surgi um vicio no julgamento e 
na consolidação de uma sentença, tornando viciada essa sentença que transitou em julgado, e se em 
face do cumprimento do instituto da preclusão o magistrado tenha deixado de tomar conhecimento de 
fatos que o faria chegar a uma decisão diferente da que foi tomada, sendo a assim essa sentença gera 
um injustiça imutável, pois se tornou coisa julgada, irrecorrível, assim o judiciário não cumpriu com seu 
dever, pois uma das partes se sentiu injustiçada e insegura pois percebeu que sentenças equivocadas 
também são imutáveis.

Palavras-chaves: Coisa Julgada. Atos Processuais. Direito.
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A IMPOSIÇÃO PROFISSIONAL NA RELAÇÃO DE EMPREGO 
E A PRÁTICA DO ASSÉDIO MORAL
JOÃO THIAGO DA SILVA CAVALCANTE
ORIENTADOR: PEDRO MARTINS PINTO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

Este trabalho constitui, em sua essência, um estudo de pesquisa sobre o assédio moral na relação de 
emprego, com ênfase na imposição profissional e a sua real localização dentro do contexto de assédio 
moral, objetivando assim, elaborar um texto com rigor científico voltado a uma revisão doutrinária sobre 
a temática. O tema apesar de ser objeto de enormes discussões, ainda, não constitui nenhum reflexo no 
âmbito legal, no sentido de coibir tal prática. Em breves palavras pode-se dizer que a prática do assédio 
moral consiste em uma conduta contrária não só à moral, mas também contrária à própria Carta Magna, 
eis que agride tanto a dignidade humana como os direitos de personalidade, além de violar, ainda, as 
normas juslaborais, em especial os artigos 482 e 483 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Contu-
do, nota-se que, na concretização de tal prática o agressor visa na maioria das vezes a eliminação do 
trabalhador do ambiente de trabalho, e a violação de sua personalidade e dignidade. A pesquisa sobre 
tal prática no seio das relações de emprego, e tendo a imposição profissional com principal ferramenta, 
compreende uma análise sobre os fundamentais elementos característicos, classificação doutrinária e 
sujeitos, como também as situações em que o trabalhador fica exposto no seu ambiente de trabalho, 
neste caso, abordaram a imposição profissional como meio idôneo de configurar a prática do assédio 
moral. As imposições profissionais são tidas como pressões legítimas de um superior hierárquico para 
fazer seus empregados trabalharem mais. Ademais, temos que a imposição profissional quando utilizada 
com propósito de represália, juntamente com a distorção da chefia, no tocante a motivação e exploração, 
resta claro a constituição do fenômeno assédio moral. Portanto, mesmo diante da ausência de instru-
mentos legais para regulamentar tais imposições profissionais, o presente trabalho vem mostrar que, em 
análise aos princípios fundamentais e os direitos de personalidade, o empregador mesmo camuflando 
a exploração profissional para com os empregados, pode ser identificado na organização do trabalho 
como agressor e agente da prática do assédio moral.

Palavras-chaves: Direito do trabalho. Assédio moral. Imposições profissionais.

SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 
EM OUTROS INSTITUTOS LEGAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA
MARIA ISABEL FERNANDES COSTA
ORIENTADOR: EMMANOEL ANTAS FILHO
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Síndrome de Alienação Parental surge no ordenamento jurídico como uma conseqüência dos conflitos 
presentes no âmbito familiar, que se inicia com a separação judicial e acaba em uma disputa de guarda 
ou de direito de visita. Consolidando-se como sendo uma manipulação da verdade diante da criança, 
na maioria das vezes menor, pela figura, materna ou paterna, com a idéia basicamente de atingir o outro 
companheiro. Para tanto a tipificação da Síndrome de Alienação Parental no ordenamento jurídico é de 
grande relevância, pois tem como objetivo coibir a Alienação Parental que se instala no âmbito familiar, 
como conseqüência de uma dissolução conjugal, onde os filhos do casal em conflito, é a vitima de 
uma manipulação do genitor que detém sua guarda contra o outro ascendente como também atos que 
dificultem o efetivo convívio entre a criança e seus genitores, podendo assim resultar em distúrbios 
psicológicos na vítima. Levando em consideração essas informações, essa pesquisa tem como objetivo 
mostrar as conseqüências jurídicas que a Alienação Parental trás para os institutos do direito de família, 
diante disso busca-se solucionar essa problemática mediante a destituição do pátrio poder em relação 
ao alienador, operando assim um trabalho de minuciosa análise dos fatos, já no direito de guarda que 
torna o litígio judicial ainda mais complexo, acarreta sua destituição quando detectada a alienação, como 
é identificado em decisão jurisprudencial e sendo identificada até no instituto do direito de visita, onde 
a disputa se enfatiza no afastamento da criança do seu pai ou mãe afetando seu desenvolvimento social, 
busca-se também com base no posicionamento doutrinário e jurisprudencial com a identificação da 
Síndrome de Alienação Parental, condicioná-la as soluções jurídicas legais. Essa pesquisa foi baseada 
em Gardner (2010), Dias (2006), Diniz (2008), Povedyn (2010), além de vários outros doutrinadores, 
juristas, como também análise de jurisprudências e do projeto de lei sobre a temática abordada. O que 
podemos inferir, a partir dessa pesquisa, é que é possível resolver a problemática da Alienação Parental 
nos institutos do Direito de Família analisando caso a caso além da atuação de vários profissionais que 
auxiliam na atuação do Poder Judiciário para resolver os litígios desenvolvidos nas disputas judiciais.

Palavras-chaves: Sindrome de Alienação Parental. Direito. Familia.
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A PROBLEMÁTICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL NUMA PERSPECTIVA DA CIENCIA POLITICA
EUCLIDES FLOR DA SILVA NETO
ORIENTADOR: ANA MARIA BEZERRA LUCAS
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A educação no Brasil passa por um grande desafio para atender ao que os governos brasileiros têm que-
rido fazer crer ser o Brasil, um país que quer se tornar uma potencia hegemônica, não apenas da América 
Latina, mas de todo o mundo, por esse motivo a Educação aqui será apresentada numa perspectiva de 
política pública que possibilite o acesso a todos os brasileiros a uma educação de qualidade com vista 
a construção de um pais que possa concorrer com as grandes potencias mundiais através do desen-
volvimento da ciência e da pesquisa de ponta. Para tanto temos como objetivo geral analisar qual tem 
sido o papel da educação brasileira na superação das desigualdades sociais. Os objetivos específicos 
são demonstrar o quadro em que se encontra a educação brasileira em especifico no que concerne no 
que concerne a formação dos professores, infra-estrutura das escolas, remuneração dos professores, 
bem como os investimentos governamentais que são feitos em educação pelos governos estaduais e 
municipais; Discorrer os valores que são aplicados em educação pelas três esferas de governo e por 
fim analisar qual a relação entre a situação em que se encontra a Educação no Brasil e a desigualdade 
social. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica onde foram consultados documentos oficiais 
que retratem a situação da educação brasileira. Como resultado temos que falar da educação brasileira 
é pensar como se encontra na atualidade é debruçar-se e adentrar sobre uma série de problemas, des-
mascarar inúmeros dados tidos como verdades. Somos um dos países com pior sistema de educação do 
mundo, professores mal remunerados, falta de transportes, de merenda escolar, de água, de cadeiras, de 
material, de segurança. Estes são alguns dos problemas da educação atual. Como conclusão pode-se 
dizer que um povo educado, é um povo livre, contudo a educação é considera um elemento perigoso, 
pois existe o receio por parte dos governantes de que o povo educado possa se revoltar. Além disso, 
o não acesso a uma Educação de qualidade leva as pessoas, principalmente as que vivem em situação 
de vulnerabilidade, à idéia de que pobre não precisa estudar, outros acham que é melhor que sejam 
analfabetos, são mais fáceis de enganar, bastam como se diziam na ditadura militar: que saibam servir. 
Passam-se governos e entram-se governos e a situação continua parada, estagnada. Governos pensam 
apenas em locupletar-se enquanto vamos caminhando inerte para o caos. Para mudar este quando tão 
desolador e frustrante, é preciso ir lutar, otimizar, criar meios concretos e não abstratos, criar soluções e 
não aceitar passivamente o mal nem esquivar-se dele, mas sim encará-lo de frente, combatê-lo, então só 
assim poderemos pensar numa nova forma e uma nova estrutura educacional.

Palavras-chaves: Educação. Política. Governo.

A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NOS CASOS DE EXTRAÇÃO 
ILEGAL DE AREIA LAVADA DAS MARGENS DO RIO MOSSORÓ
FRANCISCO RODRIGUES VENTURA NETO
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A prática da extração ilegal da areia lavada nas margens do Rio Mossoró, se tornou comum pela falta de 
fiscalização dos órgãos ambientais nas regiões da extração, com essa falta de fiscalização os empresá-
rios começaram a extrair a areia lavada das margens do Rio Mossoró de forma desenfreada, visando um 
lucro maior e um baixo custo e burocracia para conseguir licenças para a extração do material, não so-
mente os empresários praticam esse tipo de extração, mas também populares, visando uma forma mais 
barata de se conseguir tal material, tanto para uso próprio como também para a venda. Nesse contexto, 
a nossa pesquisa discorre como se dá a responsabilidade civil ambiental dos sujeitos físicos e jurídicos 
que extraem de forma ilegal areia lavada nas margens do Rio Mossoró? Para isso, os recursos metodo-
lógicos adotados na pesquisa são: levantamento de informações referentes aos impactos causados pela 
extração de areia lavada das margens rio Mossoró através da coleta de Estudos de Impacto Ambiental e 
Relatórios de Impacto Ambiental – EIA/RIMA elaborados pelos órgãos ambientais, tais como, Gerência 
de Gestão Ambiental – GGA da SEDETEMA, IDEMA e IBAMA. Também utilizaremos pesquisas realizadas 
pelos projetos do Centro de Estudos e Pesquisas do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional do Se-
mi-árido – CEMAD da UERN. A revisão bibliográfica sobre as categorias de análise, a saber, Responsa-
bilidade Civil Ambiental, Princípios Ambientais e Impacto Ambiental através da leitura dos livros: Direito 
Ambiental: a gestão ambiental em foco de Édis Milaré (2007); Programa de Responsabilidade Civil de 
Sergio Cavalieri Filho (2003) e Direito Ambiental Brasileiro de Paulo Afonso Leme Machado (2003). Con-
sulta as principais normas, leis e resoluções do ordenamento jurídico brasileira através das Resoluções 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA e a Legislação Constitucional e infraconstitucional 
pertinente. Aplicaremos um roteiro de entrevista com os gestores dos órgãos ambientais e com o pro-
motor do Meio Ambiente da Comarca de Mossoró. O trabalho consiste em averiguar a responsabilidade 
civil e ambiental dessas pessoas que extraem a areia lavada e conseqüentemente causam o dano ao meio 
ambiente com essa extração irregular, buscar também os órgãos responsáveis pela fiscalização dessas 
áreas de extração e ver quais as medidas cabíveis para coibir que aconteça de novo a extração ilegal e 
como se daria esse tipo de responsabilização ambiental.

Palavras-chaves: Responsabilidade Ambiental. Extração Ilegal. Rio Mossoró.
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ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS: UMA ANÁLISE SOBRE A CAPACITAÇÃO DOS 
MOTORISTAS DE CARGAS DE PRODUTOS PERIGOSOS DAS FROTAS DE EMPRESAS
MARIA DAS DORES NUNES
ISMAEL COSTA BRILHANTE DA SILVA
MICAEL THALLIS DE CARVALHO VIDAL
MARCOS ANDRE SILVA
VERA LUCIA CARNEIRO GONÇALVES
ORIENTADOR: JOSIMEIRE FILGUEIRA DE MEDEIROS
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

O manuseio de produtos perigosos é por si só uma grande fonte geradora de riscos. Por se tratar de 
substância ou mistura de substância que, em razão de suas propriedades químicas, físicas ou toxicoló-
gicas, isoladas ou combinadas, constitui um perigo. O transporte deste tipo de material requer cuidados 
especiais para garantir a integridade física do trabalhador, da sociedade e do meio ambiente. Esta ativi-
dade é realizada pelas empresas em caminhões que em geral suportam quantidades significativas, daí 
a necessidade por parte tanto da empresa como do motorista em conhecer a legislação específica e as 
ações a se tomar diante de uma possível falha no transporte desse tipo de material. O presente estudo 
desenvolveu-se com o intuito de esclarecer as reais condições do trabalho com produtos perigosos para 
os motoristas das frotas de veículos de empresas, além de elencar os riscos que envolvem essa atividade 
e como podem ocasionar danos à saúde ou a integridade física do trabalhador em função da natureza, 
concentração, intensidade e fator de exposição. A metodologia aplicada baseou-se em pesquisas biblio-
gráficas e uma posterior análise sobre a normatização aplicada aos motoristas e a capacitação para um 
bom desempenho no trabalho e também no caso de emergência, acidente ou avaria. Visto que essa ope-
ração está sujeita a fatores adversos que podem causar acidentes de grandes proporções. Observou-se 
que um dos fatores que podem levar ao agravamento desse tipo de atividade seria a debilitada instrução 
dos motoristas, a falta de infraestrutura para a condução de emergências, itinerário mal planejado e a 
duração das operações no transporte de cargas. Os fatores apontados apresentam efeitos conjugados 
que podem levar a ocorrência de acidentes. Levantar a existência de normas nacionais para o transporte 
de carga de produtos perigosos pelas frotas de veículos das empresas e a aplicação das medidas de 
segurança em caso de sinistros, e o conhecimento sobre como agir em caso de acidentes são pontos 
relevantes, que devem ser analisados para mitigar os efeitos dessa exposição ocupacional aos citados 
riscos.

Palavras-chaves: Transporte. Produtos perigosos. Emergência.

A INIMPUTABILIDADE NOS CRIMES DE HOMICÍDIO 
PRATICADOS POR ESQUIZOFRENICOS
MILENA MÉRCIA FERREIRA DA SILVA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ACESSO À JUSTIÇA

A presente pesquisa teve por finalidade evidenciar a Inimputabilidade nos crimes de homicídios por por-
tadores de esquizofrenia numa abordagem Jurídica e Cientifica, estudando seus mais diversos aspectos 
e sua relevancia, que vão desde o estudo de alguns principios constitucionais; discutir o que diz a ciência 
sob a matéria, até a análise do procedimento adotado cabível para cada situação. Antes de entrar no me-
rito da discursão passaremos brevemente, pela constituição da mente humana pela ótica Freudiana, em 
seguida passaremos pela questão da construção da identidade como pessoa, e dando seguimento a essa 
parte de construção do homem como ser social, abordaremos algumas situações mais comuns sob o 
prisma da psiquiatria, feito isso, veremos um pouco como o Código Penal regulamenta a imputabilidade 
dos crimes quando praticados por indivíduos com distúrbios mentais. Ao passarmos para o estudo dos 
elementos norteadores das ações penais, entraremos inicialmente na ceara dos principios constitucio-
nais abordando a dignidade da pessoa humana e a isonomia; priorizando o enfoque sob a vitima e a 
Justiça Penal, dando seguimento passaremos ao estudo do contexto de reerguimento da posição da víti-
ma que a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 40/34, de 11 de dezembro de 1985, 
na qual restaram declarados os princípios básicos de justiça em favor das vítimas de crime e abuso de 
poder, tendo como principais as medidas a serem adotadas pelo poder publico promover a prevenção de 
crimes e estabelecer meios para se investigar, processar e sentenciar os culpados por crimes. Faremos 
ainda uma breve analise dos artigos que tratam da inimputabilidade. Por fim veremos o procedimento da 
ação que vem firmado no corpo da lei de crimes hediondos. Até onde a pesquisa avançou podemos cons-
tatar que aumentou o número de indivíduos que se mostram incapazes perante a lei, conseqüentemente a 
sensação de impunidade esta mais presente, com isso, uma lamentável certeza de que nossa legislação 
é muito mal elaborada, pois não descreve de forma objetiva seus requisitos, levando os operadores do 
direito a não utilizarem forma mais justa, punindo com reclusão prisional, indivíduos de alta periculosi-
dade, tomando apenas medidas paliativas que logo o trarão de volta para o convívio em sociedade, pes-
soas que demonstram um enorme risco para a ordem publica; que sempre reincide nos atos praticados, 
ou seja, não esta sendo eficaz a aplicação do instituto da inimputabilidade. Concluímos durante todo o 
estudo, que são muitos os casos apresentados como inimputáveis, onde nem todos são considerados 
absolutamente incapazes; não existe uma definição clara no Código sobre o referido instituto, e que a 
Justiça da uma atenção maior ao que se dizem incapazes perante a lei, esquecendo o principal objetivo 
que é punir efetivamente os autores de crimes, protegendo a sociedade, trazendo a ordem publica, além 
de assistir as vitimas de uma forma mais justa.

Palavras-chaves: Inimputabilidade. Esquizofrenia. Crimes de homicídios.
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REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NA ESCOLA ASSOCIADOS 
ÀS DIVERSAS DISCIPLINAS CURRICULARES
LAURA AMÉLIA FERNANDES BARRETO
CURSO: LETRAS - PORTUGUES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM E DISCURSO

Durante muitos anos, a mulher foi vista como um objeto de controle, apenas os homens possuíam o 
poder de decisões, como também era dado ao gênero masculino à responsabilidade de trabalhar fora 
de casa, para sustento da mulher e dos(as) filhos(as). As mulheres, por sua vez, eram submissas aos 
comandos do marido, ensinadas pelas mães a obedecerem ao seu esposo, a tomarem conta da casa e a 
gerarem filhos(as), não possuindo nenhuma outra responsabilidade além destas, tornando-se esposas 
dedicadas, excelentes mães e donas-de-casa exemplares. Por muito tempo os homens possuíam o po-
der de decisão, para eles era reservado o direito de trabalhar fora de casa e assumir papéis políticos e 
econômicos na sociedade. Além disso, o comando da casa era submetido às vontades masculinas. Nes-
se período a mulher ficou invisível, considerada o sexo frágil. Para ela restou o coração, os sentimentos e 
a sensibilidade. A escola, por sua vez, da mesma forma que unifica os sujeitos, ela, também, divide, inter-
namente, através das classificações e hierarquizações. Antes da década de 1970, as meninas mantinham 
seus estudos em casa, tendo como professores as mulheres que faziam parte de sua família, aprendiam 
o suficiente para comunicar-se e agradar aos futuros pretendentes, assim como os afazeres domésticos 
como: passar, arrumar, cuidar dos filhos, bordar, costurar e cozinhar. Ao longo das mudanças na história 
da educação e pelas reivindicações é que ela foi aberta para aqueles que, primeiramente, foram negados. 
Das várias distinções operadas pela escola aquela a qual iremos privilegiar será a de gênero. Ou seja, 
essa pesquisa ora apresentada tem por objetivo compreender as representações de gênero na escola a 
partir dos papéis masculinos e femininos associados às diversas disciplinas curriculares, baseadas em 
autores como Louro (2010), Scoptt (1990), Saviani (2008), Foucault (1999), Bauman (2005), Hall (2005) 
dentre outros. A partir das análises feitas podemos inferir que a mulher atualmente possui maior liber-
dade diante da sociedade e, na escola, assume, como educadora, não só o papel de mãe, mas, também, 
disciplinas curriculares vistas como masculinas e são aceitas pelos pais, alunos e administradores como 
profissionais competentes, mesmo, esporadicamente, passando por discriminação quanto ao gênero.

Palavras-chaves: Gênero. Currículo escolar. História da educação.

DISCURSO, SUJEITO, MÍDIA E INTERDIÇÃO: A CONSTITUIÇÃO DA 
IDENTIDADE FEMININA NAS PROPAGANDAS DE CERVEJAS
LAURA AMÉLIA FERNANDES BARRETO
ORIENTADOR: EVANDRO PEREIRA GONÇALO
CURSO: LETRAS - PORTUGUES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM E DISCURSO

A mulher contemporânea sofreu uma grande influencia do seu histórico-social. Durante muitos anos 
a mulher devia obediência ao gênero masculino, nada deveria ser feito sem consentimento do seu pai/
esposo. Hoje, a mulher possui autonomia de suas vontades. Essa evolução feminina favoreceu, também, 
uma grande evolução na sociedade, pois a mulher ocupa cargos importantes que antes eram denomina-
dos apenas para os homens. Levando isso em consideração, a mídia sempre se utilizou de artifícios que 
chamassem a atenção de seu publico alvo. A mulher, devido a inúmeras transformações ocorridas duran-
te o tempo, começou a se tornar um desses artifícios, especialmente em propagandas de cervejas, que 
se apropriam do corpo feminino tornando-o um objeto de consumo. Nesse sentido, esta monografia tem 
como objetivo analisar de que modo se dá a constituição da identidade feminina no discurso da publi-
cidade na sociedade. O trabalho está fundamentado teoricamente em Pêcheux (1998), Foucault (1988), 
Orlandi (2005, Hall (2006), Bauman (2005, davallon (2007), Halbwachs (2006), Kellner (2001), dentre 
outros. Os corpus analisados são quatro propagandas de cervejas vinculadas em comerciais televisivos 
e revistas, entre os anos 2006 e 2007, assim como os novos itens implementados pelo CONAR em abril 
de 2008, que prevê a interdição dessas propagandas, extraídos via on-line. Na análise percebe-se que, 
com esses novos itens, a agressividade ao corpo feminino diminuiu consideravelmente, porém podemos 
perceber que antes dessas novas “leis” o corpo da mulher era explorado de todas as formas possíveis, 
deixando a mulher a assumir, principalmente, a identidade de objeto sexual.

Palavras-chaves: Discurso. Sujeito. Publicidade. Mídia. Mulher. 
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PRÁTICA DISCURSIVA NO DIREITO ASSEGURADO: UM 
DIÁLAGO NECESSÁRIO AO BEM COMUM
ANA LUZIA GONÇALVES E SILVA
VIVIANE MARIA ARAÚJO FARIAS
ISABELA GIOVANNA FELIX PEREIRA
MICHELLE MONIQUE MOREIRA MENEZES
VICTOR LAURENT MENESES SILVA
ORIENTADOR: MARCUS VENICIUS FILGUEIRA DE MEDEIROS
CURSO: DIREITO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS E CULTURAIS

Em um país em que predomina de forma absolutaos interesses empresariais por lucros, acompanhado 
de um crescimento econômico feito à custa da exploração dos trabalhadores, configura-se um cenário 
de expressão da pobreza onde não é possível estabelecer um limite entre “incluído” e “excluído”. Assim, 
nas sociedades marcadas pelas desigualdades, a exclusão social é facilmente observada, sobretudo na 
relação entre os bem alimentados e os famintos. O lixo tornou - se um caminho de sobrevivência para os 
excluídos do mercado de trabalho.Este estudo é resultado de uma prática pedagógica desenvolvida na 
disciplina de Leitura e Produção de Texto Jurídico, com discentes da primeira série do curso de Direito 
2011.1 da UnP – Universidade Potiguar- campus Mossoró,dialogando com as leis expressas em códigos 
e estatutos. Um exercício dialógico com a prática discursiva no direito assegurado um diálogo neces-
sário ao bem comum,que possibilita visualizar como essas pessoas são excluídas e vivem as margens 
da sociedade, sendo vítimas do preconceito, vivendo em condições precárias e sedentas de dignidade, 
mesmo possuindo os seus direitos resguardados pela Lei. Este trabalho possibilita a discussão acerca 
do cidadão de Mossoró que vive às margens da sociedade, em estado de vulnerabilidade social, uma 
vez que sobrevive do lixo produzido pela sociedade mossoroense. São desprovidas dos direitos asse-
gurados na Constituição Federal sancionada em 1988. O estudo possibilitou o levantamento de dados 
em entrevistas com catadores de lixo, visita ao local, pesquisa bibliográfica. Identificou as faixas etárias 
daqueles que vivem nos lixões e suas principais necessidades básicas. Constatou-se com este estudo 
queapesar de todas as dificuldades que esse grupo de vulnerabilidade social enfrenta para sobreviver do 
trabalho informal,que desempenham e sem apoio do poder público, esses trabalhadores criativamente 
conseguem sobreviver e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente, Nossa “casa” comum, gerando 
assim, um bem mutuo a sociedade mossoroense. É correto afirmar então,que esta não é uma proble-
máticaque envolve simplesmente esse grupo social, mas também deve constituirparte das prioridades 
dos empreendimentos e projetos dos que se encontram no exercício dos cargos públicos e executores 
de leis, bem como deve toda a sociedade sensibilizar-se no sentido desercapaz de perceber no outro o 
seu semelhante, adotando práticas que minimizam esse quadro de extrema miséria econômica e social. 
Espera-se que o resultado deste trabalho possa mobilizar a sociedade acadêmica para discutir sobre a 
desigualdade social deste grupo socialmente excluído,resultando em propostas concretas na perspectiva 
de soluções para o problema. Desta forma,expandir uma discussão quanto ao cumprimento da legislação 
brasileira, que necessita de maior prática e rigor, no sentido de garantir a todos o bem estar social e a 
dignidade, garantindo o pleno exercícioda cidadania.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA DIDÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA FACULDADE 
DE FANAT NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)
FABIENE SOARES DE LIMA
CURSO: PEDAGOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE

O presente trabalho consiste em identificar as percepções dos alunos dos cursos de licenciatura da 
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT) da Universidade do Estado do Rio Grande do Nor-
te - UERN, sobre as contribuições da disciplina Didática no desenvolvimento da atividade de Estágio 
Curricular Supervisionado. Esse estudo surgiu da minha experiência como aluna de iniciação científica 
quando pesquisei sobre “A contribuição das disciplinas pedagógicas para a formação dos professores 
nas Licenciaturas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN”, com o apoio do PIBIC/
UERN/CNPq, desenvolvida no período de Julho/2009 a julho/2010, com os alunos das referidas Licen-
ciaturas, na perspectiva de identificarmos as contribuições formativas das disciplinas: Didática, Psico-
logia e Estrutura do Ensino Básico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida em duas etapas, 
a saber: revisão bibliográfica e pesquisa de campo. A revisão da literatura tomou como base estudos e 
pesquisas de autores que discutem o tema em foco como OLIVEIRA (1999), LIBÂNIO (2002), PIMENTA 
(1997), PIMENTA (2001), ANDRÉ (1966), NÓVOA (1997), GARCIA (1998) e alguns outros autores que 
se fizeram necessário para elaboração desse trabalho. Concomitante ao estudo do referencial teórico 
elaboramos um questionário aberto para aplicarmos junto aos alunos das Licenciaturas oferecidas pela 
Faculdade elencada. Em seguida fomos ao campo aplicar o referido questionário. Percebemos por meio 
do trabalho que a Didática traz relevantes contribuições para a prática de ensino, estando presente em 
todos os processos de aprendizagem em sala de aula, oferecendo teoria e métodos capazes de contribuir 
positivamente para efetivação do ensino no Estágio Supervisionado.

Palavras-chaves: Didática. Formação de professores. Estágio.
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CONCEPÇÕES DE MEIO AMBIENTE POR ALUNOS DO 
5° PERÍODO DE PEDAGOGIA DA UERN
FABIENE SOARES DE LIMA
KARLA DANIELLY FERREIRA DA CRUZ
CURSO: PEDAGOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE

Este trabalho pretende refletir sobre a definição de meio ambiente, que traz à tona a diferenciação sobre 
os conceitos descritos por estudiosos da temática e as concepções de alunos que ainda mantém uma 
ideia restrita a respeito do tema proposto. Esta pesquisa é fruto de um levantamento bibliográfico, segui-
da de discussões em sala de aula, em que se evidencia a vivência com alunos do curso de Pedagogia. 
Nessa proposta, para se compreender a amplitude desse tema, são relatadas as ideias dos alunos do 
5º período de Pedagogia da UERN sobre o que entendem do tema proposto, sendo possível fazer uma 
análise das respostas como forma de associar na prática à teoria, às idéias defendidas por esses autores 
citados. Para tanto, propõe explorar conceitos e propostas de alguns autores como Medina (2002), 
Carvalho (2006), Reigota (2009), Dias (2004) que trabalham o tema de meio ambiente e educação am-
biental, visando contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas. Como também, procura associar os 
teóricos estudados com a pesquisa realizada na sala de aula com os alunos do 5º período de Pedagogia. 
Os resultados permitiram observar que a percepção do termo meio ambiente definida pelos discentes 
ainda privilegia basicamente a tendência tradicional e visão naturalista, relacionando os termos apenas 
a aspectos naturais. Dessa forma, desconhece a amplitude do tema que envolve não apenas aspectos 
naturais, mas também culturais. Esta atividade evidencia a importância da educação ambiental estar 
presente em todos os setores da sociedade, seja formal ou informal, possibilitando discussões e ações 
que conscientizem o ser humano.
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O presente artigo tem como objetivo promover uma reflexão acerca dos elementos que norteiam o de-
senvolvimento do capitalismo, a partir de uma visão crítica da totalidade. Para isso, o trabalho foi funda-
mentado através de uma pesquisa bibliográfica, a qual buscou, através dos estudos já realizados na área 
- com ênfase para a obra de José Paulo Netto e Marcelo Braz, Economia Política: uma introdução crítica 
(2008) - dimensioná-lo a um patamar mais qualificado e preciso. Nesse sentido, o desenvolvimento do 
artigo reporta-se aos anos 70 do século XX e, mais especificamente em 1974, onde eclode-se uma crise 
de superprodução no modo de produção capitalista responsável por desencadear uma série de transfor-
mações na sociedade, acometendo, de amplas formas, os diversos grupos que nela se inseriam. Com o 
seu aparecimento, o capital passou a buscar implementar estratégias e ações com vistas à permitir a re-
tomada das taxas de crescimento que se tinha outrora (no que concerne unicamente a esfera econômica) 
e, com isso, a classe trabalhadora foi negativamente afetada, através, por exemplo, da disseminação de 
ideologias neoliberais, do processo de flexibilização da produção, por meio da reestruturação produtiva, 
etc. Todas essas transformações ocorridas no mundo do capital e, por conseguinte, do trabalho, tem 
rebatimentos direto para a classe proletária, promovendo a precarização de seu trabalho, (que se dá sob 
as mais diversas formas: terceirização, subcontratação, exploração de crianças etc.), na sua contenção 
enquanto sujeito político capaz de se organizar e promover mudanças na realidade social em que estão 
inseridos, bem como, na dificuldade/restrição da consolidação e ampliação de diversos direitos. Con-
tudo, as análises abstraídas a partir da pesquisa mostram que as possibilidades sempre existem para 
quem ousa lutar. Essa conclusão indica que, enquanto a classe que vive do trabalho procurar transpor 
os muros que a aprisionam num movimento firme e constante, haverá a possibilidade de vivenciarmos 
novos tempos, em uma sociabilidade emancipada, na qual os homens possam viver longe de todo o 
processo de dominação e alienação a que o capital os submete.
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PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DOS 
REEDUCANDOS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO
AURIVÂNIA LIMA NOBRE
ORIENTADOR: VICENTE CELESTE DE OLIVEIRA JÚNIOR
CURSO: DIREITO

FACULDADE DE CIÊ. E TEC. MATER CHRISTI
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A primeira abordagem técnica, no direito brasileiro, para se fazer a distinção entre direito e garantia foi 
feita por Rui Barbosa. Para ele, os direitos são disposições declaratórias e as garantias são disposições 
assecuratórias. Em outras palavras, podemos dizer que direito é o bem tutelado, tal como a vida, a 
liberdade; e as garantias são os mecanismos criados pela Constituição para assegurar os direitos. Por-
tanto, os princípios e garantias não são expressões sinônimas, embora muitas vezes s confundidas. O 
princípio é uma regra matriz de um sistema, da qual refletem as demais normas e, a garantia é a defesa 
assegurada pela Constituição aos direitos especiais do indivíduo. É fundamental dizer que quando a 
pessoa comete uma infração e que se submete ao cumprimento da pena, no caso da restritiva de liber-
dade, o único direito que perdeu foi o da sua liberdade de locomoção, devendo, pois, conservar todos 
os outros já garantidos pela Constituição. Nesse sentido, nosso trabalho está norteado a responder a 
seguinte pergunta: Quais são os Princípios, Direitos e as Garantias destinadas aos reeducandos tanto em 
nossa Carta Magna, na Lei 7.210 de 1984 (Lei de Execução Penal-LEP) quanto em outras leis e decretos 
direcionados à pessoa do reeducando? O presente estudo tem por escopo abordar os princípios e as 
garantias constitucionais dos reeducandos. Objetivamos mais especificamente elencar os princípios e as 
garantias previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Execução Penal (LEP), tais como o de-
vido processo legal, o contraditório, a ampla defesa; os princípios da dignidade da pessoa, da igualdade 
de todos perante a lei entre outros, tentando evidenciar suas respectivas diferenças e sua aplicabilidade. 
Para tanto, foram feitas pesquisas de cunho bibliográfico, tanto na Carta Magna quanto na LEP, como em 
outras literaturas pertinentes ao tema proposto. Com a nossa pesquisa, concluímos que tanto na nossa 
Carta magna quanto na LEP, estão expostos princípios, direitos e garantias para a pessoa do reeducando 
e, no entanto, percebemos que muitas delas não são efetivamente aplicadas. Esperamos que o nosso 
trabalho possa contribuir para que se tenha uma maior e melhor compreensão da diferença entre os 
direitos e as garantias e em especial, os previstos para a pessoa do reeducando.
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OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA ALICE CAVALCANTE CÂMARA
PRISCILLA TATIANNE DUTRA
SUENIA DE LIMA DUARTE
HELDER CAVALCANTE CÂMARA
CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

Durante o seu percurso histórico a Educação Física sofreu influência de diversas tendências, como as 
tendências higienista, militarista e esportivista, as quais ainda tem influencia significativa na prática 
docente. Contudo, esse “tipo” de Educação Física passa a ser questionada por não mais dar conta das 
necessidades do contexto social em que os alunos estão inseridos. Nessa perspectiva, algumas aborda-
gens surgiram para tentar suplantar o tipo de ensino ora criticado. Dentre elas uma há uma proposição 
governamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), que consiste numa proposta oficial de 
governo, com o intuito de orientar a prática pedagógica dos profissionais, dentre eles, os de Educação 
Física. Passados mais de uma década da implantação da proposta dos PCN’s de Educação Física, é de 
suma importância discuti-lo, principalmente se considerarmos que é uma das propostas mais presentes 
enquanto orientação da prática pedagógica, pelo menos a nível de discurso presente no “chão da escola”. 
Essa proposta é composta por três documentos, o primeiro referente ao 1ª e 2ª ciclos (1ª a 4ª série), o 
segundo alusivo aos 3ª e 4ª ciclos (5ª a 8ª série do ensino fundamental) e o documento referente ao ensi-
no médio (1ª a 3ª ano). Nesse sentido, buscamos saber como se encontram os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN’s – de Educação Física, especificamente, o documento referente ao 1ª e 2ª ciclos (1ª a 
4ª série) e 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª série), quais as suas perspectivas e suas possibilidades no contexto da 
educação física. A partir dessas discussões, procurou-se investigar o PCN de Educação Física, desde 
sua implantação até hoje e, para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. O PCN de Educação Física 
é um documento que trouxe para a Educação Física alguns avanços, contudo tem recebido inúmeras crí-
ticas, dentre elas a não participação efetiva dos docentes na sua elaboração. Ainda é apresentado “mas-
tigado”, não permitindo uma reflexão dos professores. É tanto que o documento, embora seja orientação, 
é direcionador de todas as práticas educacionais relativas ao ensino da Educação Física. Também há 
enfoques diferentes para cada um dos dois documentos analisados, o que parecer ser uma incoerência. 
Outra crítica é que é ambíguo, ora apresenta-se enquanto prática pedagógica numa perspectiva critica, 
ora reforça a aprendizagem de conhecimentos sem uma devida análise. Dadas essas considerações e 
pensando a Educação Física como prática pedagógica que pode e deve participar ativamente no proces-
so educativo, vemos a necessidade de analisar e repensar esses documentos para que possa atuar de 
forma efetiva no processo ensino aprendizagem em Educação Física e ou então sua refutação.
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IDENTIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

A Educação Física é uma disciplina que ao longo de sua história tem se constituído como marginal e só a 
partir da LDB (1996) adquiriu importância, pelo menos a nível do discurso, pois passa a ser considerada 
disciplina integrante dos currículos escolares como as demais. Contudo, o que se percebe é que, de fato, 
ainda não tem a importância que merece, talvez porque não se conhecer o que ela pode proporcionar, 
enquanto benefícios possibilitados no processo de formação educacional desta disciplina. A nosso ver, 
a Educação Física tem importante papel na constituição da identidade dos alunos, contudo sua atuação 
nem sempre é positiva. Considerando este aspecto, procurar-se-á neste trabalho discutir a formação da 
identidade dos alunos nas aulas de educação física, a partir de um recorte histórico, a nível de Brasil, e 
que vem acompanhado a inserção dessa disciplina nos currículos escolares. Visou-se também analisar 
as produções relativas a identidade/Educação Física/formação discente. Para tanto, realizamos uma 
pesquisa bibliográfica procurando discutir a temática em questão. Como resultado, pudemos perceber 
que a Educação Física, ao logo de sua história, foi se constituindo a partir de contextos que a influencia-
ram e a “determinaram”, visando a formação de sujeitos a partir da influencia de tendência denominadas 
de higienismo, militarismo e esportivismo, bem como pautadas na integração dos indivíduos no modelo 
de sociedade em que estão inseridos, portanto, como forma de adequação as características que a so-
ciedade solicita, as quais são pautadas numa perspectiva hegemônica. Quanto as produções científicas 
relativas a identidade/Educação Física/formação discente, estas praticamente inexistem e, dessa forma, 
muito ainda necessita ser estudado para compreender a importância da Educação Física enquanto parti-
cipante no processo de formação de identidades discentes.
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O CORPO: DE ONDE VENHO E PARA ONDE VOU?
SUENIA DE LIMA DUARTE
PRISCILLA TATIANNE DUTRA
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: CORPOREIDADE

O corpo ao longo da história têm sido pensado de diferentes maneiras com maior ênfase em determi-
nados aspectos, como os culturais e os biológicos. Dessa maneira nos questionamos sobre possíveis 
motivos desse trato e o que estes podem influenciar na formação humana. Considerando estes aspectos 
procurou-se neste estudo, analisar o corpo nas aulas a partir de alguns recortes da história e, num mo-
mento posterior, verificar a escola inserida nesse processo formativo. Para o alcance desses objetivos 
realizou-se um estudo bibliográfico a fim de discutir a temática em questão. Os resultados demonstram 
que em diferentes períodos históricos o corpo foi mais “valorizado” ou “desvalorizado”, pois a ele era 
dedicado uma atenção especial, seja como determinando para garantir status social pelo seu uso, se 
tornando objeto de controle, pudor e submissão. Dessa maneira a igreja e a sociedade o tiveram nas 
mãos para garantir certos privilégios. Pode-se perceber também que esse corpo era tratado como ob-
jeto, numa visão dualista – um corpo para fazer uma mente para pensar. Dessa maneira o corpo era e 
muitas vezes ainda é instrumento a serviços de diferentes objetivos. Com o advento do capitalismo, ao 
corpo foi dada uma qualidade especial, o ser produtivo, pois o rendimento passar a ser uma prioridade 
e, a instrumentalização corporal, para formação de mão de obra ganha força. Dessa conjuntura o corpo 
vem se constituindo num mero reprodutor de ações, tornando “presso” aos ditames que a sociedade lhe 
impõe. A escola nesse contexto aparece enquanto ambiente e contradição que, tanto aprisiona, também é 
possibilidade de libertação. Para finalizar, urge a necessidade de repensar esse corpo e, a corporeidade, 
se torna uma possibilidade de libertação, pois a vivência corporal plena só se dá no espaço de liberdade 
e, com liberdade, nos tornamos sujeitos de si.
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ADOLESCÊNCIA X CRACK: UM PROBLEMA SOCIAL
ADRIANO DA COSTA BELARMINO
VALDEIZA DANTAS DE ANDRADE
JOSÉ FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA
CURSO: ENFERMAGEM
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O aumento descontrolado do consumo de drogas, principalmente referente ao crack, verificado nos úl-
timos anos e retratado quase diariamente pelos canais de comunicação tem sido vivenciado por milha-
res de famílias direta e indiretamente pela população mundial. Nessa perspectiva, a disseminação do 
consumo do crack ocorreu no fim dos anos 90 principalmente nos grandes centros urbanos e depois 
espalhou-se para pequenos centros, sendo atualmente considerada uma epidemia que exige medidas de 
saúde pública.. Segundo diversas pesquisas, o adolescente está mais suscetível às drogas, pois é duran-
te esse período da infância para adolescência que ocorre frequentemente a iniciação e o abuso tanto de 
drogas lícitas como ilícitas; isso se deve pela adolescência ser um período de extremas transformações 
biopsicossociais, ocorrendo novas experiências nas diversas esferas do comportamento, das relações 
pessoais e sociais. Nesse contexto, o estudo em questão objetiva fazer uma análise da relação da ado-
lescência com o consumo crescente de crack no país, utilizando para isso dados estatísticos de consumo 
pelos usuários, evidenciando como as redes assistenciais de apoio e acolhimento são ferramentas na 
política de reabilitação e redução dos danos nas esferas físicas, psicológicas, familiares, sociais e de 
trabalho do usuário de crack. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em bancos de dados que abordam a 
temática como OBID, Scielo e Lilacs. Diante disso, as políticas devem objetivar uma maior assistência ao 
adolescente usuário de crack de forma intersetorializada e a partir das características específicas desse 
segmento em particular, pois torna-se cada vez mais urgentes medidas mais eficazes contra o uso do 
crack e outras drogas na sociedade brasileira.
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ESTUDO ETIOPATOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS E SUA INCIDÊNCIA EM MOSSORÓ
ANDREZZA COSTA DA SILVA
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A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado chamado Trypanossoma cruzi, que infecta 
grande número de mamíferos e é transmitida de um hospedeiro a outro por intermédio de insetos deno-
minados triatomíneos, conhecidos popularmente como “barbeiros”. Seu modo de transmissão é basica-
mente vetorial, mas existem outras formas de transmissão como a transfusão sangüínea, a transmissão 
congênita, transplantes, acidentes laboratoriais e a via oral através de alimentos contaminados como a 
cana de açúcar. As manifestações digestivas da doença são evidenciadas por megacólon e megaesôfago 
podendo levar a obstrução intestinal e a perfuração, as manifestações cardíacas são evidenciadas por 
cardiomegalia em que os chagásicos apresentam como fato clínico principal a ICC (insuficiência car-
díaca congestiva), arritmias graves e morte súbita. Seu diagnóstico pode ser clínico e laboratorial, seu 
tratamento pode ser realizado com fármacos que agem nas formas sanguíneas e teciduais. Este trabalho 
foi conseqüência de uma atividade acadêmica que preconizou a abordagem interdisciplinar articulan-
do os diversos conhecimentos de áreas básicas da saúde. Como metodologia utilizou-se a revisão de 
artigos científicos e referências bibliográficas de livros bem como a análise de dados fornecidos pela 
Vigilância Sanitária de Mossoró. Este trabalho mostrou a incidência dos casos da doença de Chagas em 
Mossoró-RN no período de 2008 a 2010, por bairro, sexo e faixa etária dos pacientes acometidos, bem 
como a divulgação entre os profissionais da saúde, numa tentativa de favorecer os serviços prestados a 
população. Após análise dos dados foi observado que em 2008 foram diagnosticados 23 novos casos, 
em 2009 houve um aumento em comparação ao ano anterior apresentando 39 casos notificados, já em 
2010 houve uma diminuição comparado aos anos anteriores apresentando 14 casos notificados pela 
Vigilância Sanitária de Mossoró. Nos bairros acometidos houve um número bastante elevado de casos 
da doença de Chagas no bairro Belo Horizonte com 13 casos notificados, seguido pelo bairro Aeroporto 
II com 9 casos, Santo Antônio com 6 casos, Sumaré e Costa e Silva com 5 casos, bairro Barrocas com 
4 casos e 39 casos notificados em outros bairros da cidade, a faixa etária mais acometida foi de 50 à 
59 anos de idade sendo 43 casos notificados em pessoas do sexo masculino e 33 do sexo feminino, 
totalizando 76 casos no ano de 2008 a 2010. Podemos concluir que no ano de 2009 houve um aumento 
no número de casos notificados, contrapondo-se ao ano seguinte, caracterizado por uma considerável 
diminuição na notificação dos casos de Chagas, esse declínio pode ter ocorrido não obrigatoriamente 
devido a ação dos órgãos públicos, mas possivelmente a uma deficiência dos mesmos em diagnosticar 
os casos existentes, e estes devem ser discutidos de forma a contribuir como forma de intervenção e 
atenção a saúde.
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QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS: RISCOS OCUPACIONAIS 
RELACIONADOS Á EXPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
EMANUELA LESSA DE LIMA
ORIENTADOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA
CURSO: ENFERMAGEM
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Com crescimento na taxa de incidência de Câncer nos últimos anos no Brasil e no mundo, tornou-se 
necessária uma maior oferta de serviços relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento. Nesse 
sentido, novas drogas, associações e métodos estão sendo desenvolvidas tanto no intuito de possibi-
litar uma melhor qualidade de vida para o indivíduo acometido por esta doença, quanto na tentativa de 
aumentar a eficácia do tratamento. Por estar em contato direto e constante com os pacientes e com as 
drogas antineoplásicas, a equipe de enfermagem oncológica, ao manipulá-las, se expõe aos riscos la-
borais relacionados à manipulação desses fármacos, facilitando desse modo o acometimento destes por 
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O objetivo desta pesquisa é discutir acerca das medidas 
necessárias de proteção no manuseio da equipe de enfermagem exposta aos riscos ocupacionais rela-
cionados a manipulação de Quimioterápicos Antineoplásico (QA’s). A pesquisa é de caráter qualitativo, 
realizada a partir de um levantamento bibliográfico em livros, revistas eletrônicas e periódicos indexados 
pelas bases de dados como INCa, CAPES, SCIELO, LILACS e BVS, relativo aos conceitos de risco, 
acidentes ocupacionais e aos efeitos relacionados à exposição ocupacional aos QA’s. Foi possível, atra-
vés do estudo, identificar quais as normas e recomendações de segurança regulamentam o Serviço de 
Terapia Antineoplásica (STA) e a importância dessas para garantia da saúde dos trabalhadores expostos 
aos riscos de manipulação de QA’s afim de evitar a ocorrência de acidentes e acometimento por doenças 
relacionadas ao trabalho bem como verificar a iminente necessidade de se implementar programas de 
educação em saúde voltados à equipe de enfermagem para a melhoria da compreensão dos riscos a que 
este profissionais estão expostos durante os processos de trabalho e rotineirização das práticas. Por 
conseguinte, o estudo aponta para a necessidade de ampliação dos conhecimentos a respeito dos riscos 
inerentes à exposição aos QA’s, favorecendo a reflexão por parte dos profissionais acerca dos riscos 
ocupacionais que os mesmos sofrem ao manipularem os QA’s. Nesse sentido, a pesquisa aponta para a 
ampliação de uma consciência preventiva nos processos de trabalho, com o intuito de promover prote-
ção à saúde desses trabalhadores, a fim de diminuir os índices de acidentes e/ou doenças relacionadas 
ao trabalho desses profissionaise o afastamento do trabalho devido a essas causas.
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A ADOLESCÊNCIA E SUAS INTERFACES DIANTE DAS ESTRATÉGIAS 
POSSÍVEIS A PARTIR DO PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS
HALLISSIANY KAMILA FAGUNDES DUARTE
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RAQUEL CORDEIRO DE SOUZA
LUCIANA CARLA SILVA RAMOS DE CARVALHO
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A adolescência compreende segundo o Ministério da Saúde o período de 10 a 19 anos. A mesma é 
marcada por transformações biopsicossociais que merecem atenção e cabe a enfermagem está presente 
nessa fase enquanto educador. O projeto saúde nas escolas (PSE), criado em 2007, propõe o fortale-
cimento de práticas de saúde nas escolas direcionada a educação em saúde. O objetivo é abordar a 
contribuição de promover estratégias direcionadas ao adolescente a partir do projeto saúde nas escolas. 
O trabalho é parte dos resultados de um projeto de extensão da Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) 
que vem sendo desenvolvido pelo grupo de estudo de saúde coletiva (GESC) nas escolas municipais do 
município de Mossoró/RN em parceria com o serviço de atenção básica. O projeto vem sendo desen-
volvido nas instituições públicas da rede municipal de ensino de Mossoró, tendo sido abordado no pri-
meiro encontro ações de educação em saúde abordando os aspectos relacionados à puberdade, período 
menstrual, formas de contracepção – métodos de barreira (camisinha masculina e feminina, diafragma, 
dispositivo intra-uterino – DIU) e hormonal (anticoncepcional, pílula do dia seguinte) e gravidez na ado-
lescência. Orientações estas direcionadas principalmente aos adolescentes que pretendem ou têm vida 
sexual ativa. No segundo encontro realizamos orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). É importante 
o desenvolvimento de estratégias como esta em parceria com o serviço de atenção básica local, pois 
permite o enfermeiro e equipe multiprofissional da unidade básica de saúde (UBS) fortalecer o projeto 
saúde nas escolas (PSE), bem como propor educação em saúde reconhecendo todos os ciclos vitais do 
individuo, inclusive o adolescente, permitindo com que o mesmo não se intimide em procurar o serviço 
de saúde. Para se promover educação em saúde é necessário reconhecer que o enfermeiro e equipe 
multiprofissional vão se deparar com limitações, mas cabe aos mesmos observar e criar estratégias que 
modifiquem a realidade onde prestam serviços, uma vez que o trabalho é dinâmico e requer habilidades 
e que toda a equipe multiprofissional é responsável pela implementação e fortalecimento das estratégias 
em saúde e que o PSE pode está sendo desenvolvido por estudantes da graduação e profissionais de 
saúde a partir da parceria entre universidade e UBS.
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AUTONOMIA DOS USUÁRIOS NA RELAÇÃO COM 
ENFERMEIROS: REALIDADE OU DESAFIO?
LIÉGIA KARISSA MORAIS RODRIGUES
RAMONYER KAYO MORAIS DE OLIVEIRA
CURSO: ENFERMAGEM

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A palavra autonomia é bastante difundida nos dias de hoje, além de permear os diversos espaços da 
nossa vida cotidiana. Na área da saúde percebemos a vigência de tal palavra. A enfermagem, ao longo 
do tempo, veio construindo e reconstruindo sua autonomia profissional, sob a dominação da prática 
médica hegemônica em saúde. Diante disso, os usuários também sofrem com esse modelo médico 
hegemônico, e por isso encontram-se a mercê desses serviços. Dessa forma, este trabalho tece algumas 
considerações sobre a autonomia dos sujeitos, enquanto usuários dos serviços de saúde, tendo em vista 
a importância do exercício da autonomia no processo saúde/doença. Essa pesquisa teve como objetivo 
geral discutir como a população/usuária vem exercendo sua autonomia nos serviços de atenção à saúde, 
particularmente na relação enfermeiro-usuário, tendo em vista a importância da participação da popu-
lação no seu processo saúde/doença. Para tanto, realizamos uma análise qualitativa. Foram emprega-
dos, como instrumentos de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas com as três Enfermeiras das 
equipes de saúde da família da Unidade Dr. Ildone Cavalcante de Freitas, localizada no bairro Barrocas, 
do município de Mossoró/RN; e à um grupo de vinte e sete usuários que participam das consultas de 
enfermagem da referida unidade. Vale salientar que a pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Percebemos que alguns usuários apontam para 
uma autonomia como um direito a ser buscado Porém, percebemos em alguns recortes da pesquisa, que 
os mesmos não buscam a efetivação dos seus direitos enquanto usuários dos serviços, e isso vem a se 
configurar como um entrave para o exercício da autonomia. A fala de alguns enfermeiros apontam para a 
autonomia como sendo uma participação mútua, ou seja, uma co-participação entre enfermeiro/usuário, 
e isso vem a facilitar e a possibilitar o vínculo. Percebemos um avanço no que concerne a autonomização 
do saber popular, porém, reconhecemos que ainda precisamos progredir, rumo a um maior coeficiente 
de autonomia.
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O debate sobre a Bioética na Universidade se faz como uma nova ferramenta ou instrumento democrático 
para o aprimoramento da cidadania. Este trabalho aborda a violência como um problema persistente 
da bioética e com abordagens pluralísticas e multidisciplinares a condição humana diante das drogas. 
OBJETIVOS: Discutir a bioética dos temas persistentes na sociedade pós moderna, considerando a vio-
lência enquanto um problema que se materializa na negação da condição humana, com o uso das drogas 
na cidade de Mossoró-RN, especificamente, o crack. METODOLOGIA: A pesquisa se deu através de 
vivências junto ao Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas – CAPS ad – com dependentes 
químicos em tratamento, buscando captar a realidade existente e a condição na qual os mesmos es-
tavam submetidos devido o uso de drogas. Para isso foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, 
depoimentos gravados em vídeos e áudio e investigação documental para o levantamento de dados 
epidemiológicos. RESULTADOS: O desenvolvimento da pesquisa possibilitou a produção de um docu-
mentário, para tanto, o mesmo foi pensado a partir do contexto nacional trazendo uma abordagem macro 
acerca do problema e tratando também a realidade local. O documentário produzido foi apresentado no 
XV Seminário de Bioética, promovido pela Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente trabalho contribuiu para que houvesse uma 
discussão, reflexão, crítica e (re)formulação de valores e atitudes frente à questão da violência como 
um tema persistente da bioética e suas implicações no processo saúde-doença do coletivo. Enfatizou 
também, o papel da Universidade enquanto instituição formadora de opiniões, retificando assim, o seu 
caráter social, cultural e ideológico.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
AO PACIENTE PORTADOR DE LINFOMA
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O presente artigo teve como objetivo o esclarecimento de uma doença não muito comum mais que vem 
tendo uma grande acomitência populacional, o câncer, que engloba um grupo de distúrbios que tem 
em comum o processamento desenfreado de células e alguma parte do corpo. Em sua especificidade 
estudamos o linfoma, o câncer que acomete o sistema linfático de um organismo bem como sua fisio-
patologia e seu tratamento. Para tanto, fizemos uso de uma revisão literária, para podermos elencar e 
engajarmos nossos conhecimentos na formação do mesmo. Procuramos então fazer uma avaliação geral 
de como é feito o trabalho dos profissionais da saúde ao paciente portador de linfoma, principalmente 
o enfermeiro e como é usada a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Humanização do 
tratamento nesses casos. Procurou-se ainda esclarecer a ética profissional no tratamento ao paciente 
oncológico e as estratégias usadas pelos profissionais na conduta a estaes pacientes. Muitas ações rela-
cionadas ao controle do câncer dependem do nível de informação da população, desde os profissionais 
da saúde que devem ser capazes de esclarecer dúvidas, prevenir, diagnosticar, tratar, evoluir e saber 
notificar os casos de câncer, bem como a população em geral independente das suas especificidades. A 
amplitude da tarefa não é fácil de ser vencida e, por essa razão, sabe-se que há muito por avançar nesta 
área. A assistência é desenvolvida pela disponibilização de profissionais capacitados para a realização de 
cirurgias, exames, quimioterapia e radioterapia. Sendo assim o conhecimento e a experiência estratégias 
são muito utilizadas pela enfermagem para o alcance de uma assistência de qualidade.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE 
HANSENÍASE DO CENTRO CLÍNICO PROF. VINGT UN ROSADO EM 2010
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A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo Mycobactérium leprae, que acomete 
a pele, nervos periféricos, a mucosa do trato respiratório, os olhos e outras estruturas. A doença tem cura 
e pode ser tratada ambulatorialmente. Esse estudo teve como objetivo destacar o perfil epidemiológico 
dos pacientes com Hanseníase atendidos no Centro Clínico prof. Vingt Un Rosado em 2010. Trata-se de 
um estudo quanti-qualitativo. Foram avaliados 10 pacientes atendidos pela unidade, residentes em Mos-
soró e tratados com a talidomida. A coleta de dados foi realizada em novembro de 2010, no Centro Clí-
nico, através de um questionário pré-estabelecido, foram abordados dados de identificação do paciente 
e questões específicas da doença. Foram respeitados os aspectos éticos, conforme Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Potiguar 
(UnP). Detectamos a incidência da doença em ambos os sexos. Prevaleceram com maior endemicidade 
os bairros Santo Antonio com 50% seguido pelo bairro Barrocas com 20%, a doença predominou na 
população de baixa renda, a maioria dos pacientes desconhece a forma clínica e a classe operacional 
da doença. A necessidade de se conhecer os diversos perfis dos pacientes, a apresentação clínica da 
doença, o grau incapacitante, a dificuldade do diagnóstico diferencial, a articulação entre medidas de 
prevenção e controle, justificaram a realização desse estudo. Dessa forma, possui relevante importância 
para a enfermagem que poderá atuar na promoção de ações educativas de prevenção, tratamento, dimi-
nuição do estigma e melhora da qualidade de vida dos pacientes.
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OS IMPASSES PARA O CONSENTIMENTO FAMILIAR NO 
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A doação de órgãos e tecidos é um processo constituído por múltiplos agentes e por etapas que se inter-
calam, desde a identificação do potencial doador indo até a retirada dos órgãos e tecidos. Esse processo 
depende de várias condições inerentes ao serviço, da atuação precisa e oportuna de uma equipe multi 
profissional, e do consentimento familiar. As estatísticas brasileiras mostram que esse processo não 
vem se efetivando de forma a aumentar as possibilidades de transplantes. Esse processo enfrenta obstá-
culos de naturezas diversas onde estão presentes dificuldades relacionadas à falta de conhecimento da 
população em relação à doação de órgãos, bem como dificuldades operacionais relativas ao processo 
de captação realizado nos serviços hospitalares. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos, esses entraves relacionam-se ainda à recusa familiar, a desconfiança na assistência prestada, ao 
desejo do próprio paciente de não querer ser um doador de órgãos, à falta de compreensão por parte da 
família acerca do diagnóstico de morte encefálica e a crença na reversão do quadro clínico do paciente 
tido como potencial doador. Neste sentido, este estudo teve como objetivo descrever os impasses para 
o processo de captação de órgãos e tecidos, identificados pela Comissão Intra Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia. Me-
todologicamente, trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado por meio de en-
trevista semi-estruturada, junto à enfermeira da CIHDOTT do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos 
Maia, em Mossoró-RN. A entrevista foi gravada, e analisada por meio da análise de conteúdo de Bardin. 
Foram encontradas quatro categorias que explicaram os impasses para a captação de órgãos e tecidos: 
falta de integração profissional (1); condições de trabalho inadequadas (2); organização deficiente do 
serviço (3), e recusa familiar (4). Desde a implantação da CIHDOTT, os únicos órgãos captados foram 
as córneas, embora houvessem pacientes com potencial para doar mais órgãos como coração, pulmão 
e rins. Em várias situações, a questão estrutural, englobando serviços de apoio, e a disponibilidade de 
profissionais para a condução do protocolo de captação de órgãos e tecidos foi determinante para o 
desfecho do processo sem êxito. Esses impasses atuam de forma conjunta ou isoladamente; mas, em 
se tratando de um conjunto de etapas encadeadas, a falta de uma delas implica no insucesso de todo o 
trabalho. O processo de captação no referido serviço ainda não está organizado de forma a assegurar a 
efetividade das ações desenvolvidas no referido serviço.
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O presente trabalho é fruto de uma atividade desenvolvida dentro da disciplina “Exercício de Enfer-
magem, ministrada no 5º período do curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte. Em sua XV edicação o seminário de bioética em debate da FAEN, tem primado pelos temas 
persistentes da bioética, numa concepção mais contextualizada e problematizadora das questões que 
envolvem a violência em nosso meio. Essa edição teve como tema: Tudo se compõe e se decompõe: A 
violência em questão. O XV seminários de Bioética é composto por uma série de atividades que visam 
à discussão, reflexão, crítica e (re)formulação de valores e atitudes frente as questões da Violência e 
suas implicações no processo saúde-doença do coletivo. Tem como público alvo: Escolas;empresas, 
instituições de saúde, Grupos/famílias em situação de vulnerabilidade ( negros, gays, índios, pobres). 
Além de estudantes da área da saúde, profissionais em diversas áreas, docentes e população em geral.
Usamos como metodologia a pesquisa bibliográfica dos temas propostos, orientações coletivas e indi-
viduais das equipes; constituição de equipe de produção, secretaria, divulgação e patrócío do seminário, 
construção de documentários de acordo com cada tema que retratasse a realidade estudada no contexto 
de Mossoró-RN e por fim a construção de um seminário com mesas redondas para discussão dos 
temas estudados. Como resultados conseguimos construir cinco sub-temas referentes a violência: 1 
–: O silêncio dos inocentes: a violência de bullying na escola; 2 – A morte pede carrona: a violência no 
trânsito em Mossoró; 3 – O nome da Rosa: violência contra mulheres negras; 4 – O Avesso do avesso: 
violência contra o idoso; 5 – Quando a noite cai: a condição humana diante do crack. Cada equipe que 
abordou um tema montou um documentário e conseguiu mobilizar diversos setores da sociedade, dentre 
eles a escola, professores, estudantes e trabalhadores da saúde, e sociedade em geral. Também fora 
realizado uma grande panfletagem e mobilização no centro da cidade envolvendo ONG mensageiros da 
paz, DETRAN, PRF, SAMU em favor da vida e contra a violência no trânsito que chamou a atenção da 
mídia escrita, falada e televisada. Percebemos que ao abordar essa temática conseguimos materializar 
que a violência de fato tem se constituído um dos problemas de saúde de maior crescimento porém o que 
tem recebido menor atenção do próprio setor saúde; também pudemos perceber durante as orientações 
das equipes suas limitações e dificuldades em realizar o trabalho em equipe, bem como vivenciar a ética 
no cotodiano; apesar dos determinantes da violência estarem estampados em nossas vistas os alunos 
relatam que após estudarem os seus respectivos temas é que conseguem percebê-los claramente em 
suas realidade. Assim concluímos que este seminário tem dado grande contribuição não apenas para a 
formação acadêmica na enfermagem mas também ajudado a construir uma postura cidadã.
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A depressão pós parto pode acontecer logo nas primeiras semanas ou se desenvolver meses após o 
parto. Sua causa está relacionada com diversos fatores, biopsicossociais e emocionais. Observa-se que 
a depressão pós-parto (DPP) é um importante problema de saúde pública, afetando tanto a saúde da 
mãe quanto o desenvolvimento de seu filho. Esse estudo tem como objetivo compreender o processo de 
atuação dos profissionais de enfermagem a cerca da assistência a mulher ofertada durante o período de 
depressão pós-parto na perspectiva da clínica ampliada. Trata-se de um estudo de reflexão teórica que 
busca através da literatura pertinente aos objetivos propostos, analisar criticamente a realidade estudada 
a partir de artigos eletrônicos referentes aos anos de 2008 e 2010. Percebe-se que a enfermagem exerce 
um papel de suma importância durante o processo saúde/doença, porém, identificamos que apesar da 
sua importância a equipe de enfermagem muitas vezes não está qualificada para visualizar os sujeitos 
de acordo com suas necessidades de saúde e assim, trabalhar um cuidado pautado na clínica ampliada, 
ofertando assim, um suporte emocional de forma integralizada, além de, priorizar prevenção e promoção 
da saúde da mulher. Portanto, é de fundamental importância a participação da Gestão, Universidade, 
Usuárias e da equipe multiprofissional no Cuidado a mulher com depressão pós-parto na perspectiva da 
clínica ampliada, pois dessa forma o trabalho promoverá a detecção precoce e acentuará mais qualidade 
de vida dessas mulheres, e conseqüentemente menos transtornos e maior responsabilidade no Cuidado 
e na assistência conforme princípios do SUS
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A humanização nesse estudo é vista a partir da valorização dos processos de mudanças dos atores e 
sujeitos na produção da saúde, enquanto comprometidos com ações de cuidado humanizado em unidade 
de terapia intensiva - UTI. Com isso, objetivamos analisar, a partir de uma revisão literária, a importância 
da humanização no contexto de terapia intensiva, bem como compreendê-la enquanto instrumento para 
o resgate da cidadania dos sujeitos, avaliando elementos que possam materializar o trabalho humanizado 
nesse setor, estudando-a como instrumento de cuidado da assistência de enfermagem em UTI. Faz-se 
importante compreender que o trabalho humanizado é um instrumento importante no espaço da unidade 
de terapia intensiva, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Em virtude de ser um ambiente 
fechado, com vários equipamentos que fazem parte do dia a dia dos profissionais, dos pacientes e dos 
familiares, percebemos que o trabalho nesse setor é repleto de peculiaridades que às vezes acabam 
mecanizando os atos humanos. Trata-se a pesquisa de um estudo bibliográfico de natureza descritiva 
e exploratória, no qual foram elencados alguns eixos norteadores que pudessem concretizar o trabalho 
humanizado da equipe de enfermagem em UTI tais como: ambiência, gestão participativa, grupo de 
trabalho de humanização, prontuário transdisciplinar e visita aberta. Portanto, foi realizado um levan-
tamento bibliográfico sobre o tema nos bancos de dados informatizados MEDLINE, LILACS, CINAHL e 
SciELO, nos quais foram realizadas consultas em periódicos da área da saúde como: revista eletrônica de 
enfermagem e monografias de especialização e de mestrado, dos anos de 2000 a 2010. Também foram 
consultadas Cartilhas do Ministério da Saúde acerca do tema. A leitura dos dados construídos nos levam 
a pensar que, embora muito se tenha avançado no cuidado humanizado em terapia intensiva, muitas 
coisas ainda precisam de mudanças, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista humano, 
comprometendo a assistência à saúde e, conseqüentemente, o cuidado de enfermagem. Desse modo, 
o cuidado humanizado requer do enfermeiro atitudes que influenciem positivamente sua equipe com 
valores humanísticos, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento da criatividade e do intelecto, 
pela prática e pela pesquisa, promovendo a sua satisfação no cuidado humanizado.
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A OBESIDADE COMO CAUSA DA HIPERTENSÃO: INTEGRANDO-SE PARA CUIDAR
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A obesidade é uma doença altamente prevalente e de elevada morbimortalidade para as populações 
industrializadas. Segundo Organização Mundial de Saúde, para se estimar a extensão da obesidade é 
utilizado o índice de massa corpórea (IMC). O valores devem estar entre 18,5 e 24,9 para considerar o 
sujeito com peso normal. A obesidade pode acarretar; dislipidemia, alterações do metabolismo da glico-
se, doenças endócrinas como diabetes, e está intimamente associada a doenças cardiovasculares como 
a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), disfunções endócrinas, cardiovasculares, psicossociais, dentre 
outras. Este trabalho tem como objetivo relacionar a obesidade a HAS, discutir como ambas afetam a 
saúde dos sujeitos dentro do contexto da enfermagem. A metodologia será do tipo descritiva, baseada 
em referencias bibliográficas a partir da compilação de artigos científicos publicados nos portais como 
Periódicos Capes e Scielo. Nos Estados Unidos, a Trust for America´s Health em 2008, aponta que 2 em 
cada 3 pessoas estão acima do peso ideal. Dados do IBGE apontam que cerca de 43% dos brasileiros 
apresentam excesso de peso . A elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente, 
linear e contínuo para doença cardiovascular. A HAS apresenta elevados custos médicos e sócio eco-
nômicos, decorrentes principalmente das suas complicações, tais como as doenças cerebrovasculares, 
doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, renal crônica e doença vascular periférica. Dados 
advindos de estudos genéticos têm sugerido herança comum dos dois traços (hipertensão arterial e 
obesidade), além de outros componentes relacionados à síndrome metabólica. A perda de peso acarreta 
redução da pressão arterial. Portanto, o controle do peso é uma das medidas fundamentais para pre-
venção da hipertensão arterial, devendo-se investir na mudança radical do estilo de vida pelo paciente. 
O serviço de enfermagem constitui-se imprescindível como parte da equipe multidisciplinar, uma vez 
que está inserida na dinâmica das relações sociais e pode atuar na promoção da consciência crítica dos 
diferentes grupos socioculturais. Assim o enfermeiro passa a ser conhecedor desse perfil do paciente 
obeso-hipertenso, e deve planejar e programar estratégias para possibilitar uma efetiva participação 
do paciente e da família, na promoção da saúde. Pode-se concluir que a obesidade a e hipertensão são 
problemas de destaque no Brasil e estão intimamente relacionados, as políticas públicas para o controle 
da obesidade e hipertensão devem ser vistos como prioridade, dessa forma a educação em saúde é 
apontada como importante instrumento para promoção social de saúde.
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A Saúde Coletiva é um espaço de construção de conhecimento teórico-político, de vivências da di-
versidade, que vem trazendo uma importante contribuição para o entendimento da vida do homem em 
seus vários aspectos, sociais, políticos, econômicos, culturais, subjetivos e outros. Longe de querermos 
enquadrá-la em uma disciplina ou conceito específico, neste trabalho entendemos que a Saúde Coletiva 
nos aparece como um espaço para a construção de ações em saúde epidemiologicamente orientadas, 
compartilhadas com uma clínica ampliada, na qual pode ser possível abrir uma brecha para que se possa 
estabelecer conexões com outros saberes que expressam a forma de pensamento da sociedade. Assim, 
caracterizada como uma pesquisa qualitativa em saúde, ancorada nas bases metodológicas das ciências 
da complexidade, o estudo teve por objetivo conhecer as concepções de Saúde Coletiva presentes no 
contexto de trabalho dos docentes da Faculdade de Enfermagem - FAEN, da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – UERN, bem como essas concepções se materializam no processo de formação 
em saúde/enfermagem. Utilizou-se enquanto técnica principal de construção de dados o Grupo Focal, 
complementados pela entrevista semi-estruturada, realizada junto aos docentes do modelo clínico e da 
saúde coletiva da Instituição. As falas foram gravadas em MP4, transcritas e transcriadas, sendo mantido 
o sigilo dos sujeitos participantes. Após a leitura dos dados percebemos que a compreensão de Saúde 
Coletiva na FAEN tem pontos de convergência e divergência entre os grupos, existe alguns avanços na 
formação, como a construção de um enfermeiro crítico e reflexivo, que procura modificar a realidade 
na qual esta inserido. Porém, ainda se percebe muitos entraves no que diz respeito à compreensão de 
saúde coletiva e a própria clínica, sendo necessário repensar esse processo, se alimentando de novos 
saberes, para que a saúde coletiva não seja apenas um discurso político-ideológico, mas que seja efeti-
vado enquanto campo de práxis, e possibilite instrumentos que consigam contribuir com um processo 
de reorganização dos serviços de saúde, que acontecem no universo do projeto neoliberal. Dessa forma, 
podemos concluir que torna-se urgente a efetivação do diálogo entre os diversos campos de conheci-
mento presente na FAEN, possibilitando assim que novos saberes possam contribuir com o processo de 
mudança tão importante e necessário à formação.
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A apnéia e a anóxia neonatal são patologias muito freqüentes em recém nascidos (RN) sendo as mesmas 
na maioria das vezes interdependentes. A apnéia é um distúrbio respiratório decorrente da paralisação 
dos movimentos respiratórios por mais de 15 – 20 segundos, com a interrupção da respiração junta-
mente com bradicardia ou cianose, provocando mudança de cor, diminuição da oximetria do pulso, e 
letargia. Geralmente essa complicação leva a uma ausência de oxigênio no corpo do RN, sendo este 
processo definido como anóxia neonatal. Estas patologias exigem um cuidado de enfermagem orga-
nizado e de qualidade que deve ser desenvolvido através de métodos e estratégias que possibilite rea-
bilitar o paciente da melhor maneira possível através do processo de Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE). O presente trabalho tem como objetivo aplicar a SAE, através de suas etapas, ao RN 
com apnéia e anóxia neonatal traçando um plano de cuidados para que haja a estabilização do quadro 
clínico. Por se tratar de uma temática que traz em si a possibilidade de inúmeras discussões, o estudo 
foi construído sob uma abordagem metodológica qualitativa, com caráter descritivo. Foi realizada pes-
quisa bibliográfica em livros e manuais, além de pesquisa em bases de dados como Scielo, Medline e 
Lilacs com descritores relacionados. Como resultados, enfatizamos que as intervenções de enfermagem 
descrevem um conjunto de atividades específicas a serem desenvolvidas, e são planejadas em resposta 
a um diagnóstico de enfermagem pré-estabelecido, vinculado à Taxonomia da North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), nesses casos podemos adotar diagnósticos como: Troca gasosa pre-
judicada, relacionado à cessação de fluxo nas vias aéreas superiores, evidenciado por parada do ritmo 
respiratório; Perfusão Tissular Periférica Ineficaz, relacionado à falta de nutrição e respiração a nível 
celular, evidenciado por cianose. A partir daí foi traçado um planejamento para que houvessem as ações 
de enfermagem, e como intervenção listamos todas as condutas necessárias para a reversão desse 
quadro como: manter o aquecimento, oxigenar, estimular reanimação, entre outras. Após realizarmos as 
condutas, avaliamos a sistematização para que haja uma reflexão sobre as condutas utilizadas. Conclui-
-se que a implementação da SAE como um dos objetos da enfermagem vem a ser um instrumento para 
o desenvolvimento da autonomia da profissão, e a partir da mesma prestar uma melhor assistência aos 
neonatos com essas complicações, para que recebam cuidados específicos e imediatos, e contribuam 
para a estabilidade respiratória do recém-nascido.
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As alterações do sistema respiratório são uma das maiores causas de mortalidade em crianças menores 
de cinco anos. Essas alterações normalmente acontecem devido a infecções respiratórias. As crianças 
são mais suscetíveis ao comprometimento respiratório, devido ao pequeno calibre das vias respiratórias 
superiores o tornando mais vulnerável a obstrução, uma vez que isso causará um aumento da resistência 
da respiração. Dentre as alterações do sistema respiratório, abordaremos a pneumonia e a asma en-
quanto patologias freqüentes que requerem fatores favoráveis ao seu desenvolvimento ou complicações 
e que estão sujeito a intervenções da equipe de enfermagem. Objetivamos aprofundar os estudos dos 
sinais e sintomas da pneumonia e da asma, de forma que venha a diferenciá-las das demais patologias 
do sistema respiratório, esclarecendo a fisiopatologia, diagnósticos, manifestações clinicas, tratamento 
e prevenção de complicações, bem como as habilidades e competências do profissional de enfermagem 
adequadas ao plano de cuidados. Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por meio de uma análi-
se de conteúdo com base em fontes secundárias como livros, revistas, meios eletrônicos. Ao longo des-
ses estudos foi compreendido que a Pneumonia e Asma entre outras patologias do sistema respiratório 
são as que mais acometem a população, e sua evolução e complicação estão relacionadas com fatores 
externos os quais os indivíduos são submetidos. Podemos constatar que crianças são muito acometidas 
por essas patologias em decorrência do seu sistema fisiológico e seu sistema imunológico que ainda 
não é tão desenvolvido, sendo essas patologias responsáveis por um grande número internamento e 
óbitos no Brasil em decorrência de alterações no sistema respiratório. A pneumonia causa nos alvéolos 
uma reação infamatória produtoras de exsudato, os leucócitos mais precisamente neutrófilos, migram 
para dentro dos alvéolos que deveriam estar cheios de ar com isso, ocupando espaços e interferindo na 
difusão do oxigênio e dióxido de carbono. A asma por ser uma doença inflamatória que leva pessoas 
a apresentarem obstrução das vias aéreas devido a diversos fatores como inchação das membranas 
que revestem as vias aéreas o que comprometi seu funcionamento devido à redução do seu diâmetro, 
a contração da musculatura lisa brônquica (broncoespasmo) o que provoca estreitamento adicional e 
produção aumentada de muco que diminui o tamanho das vias podendo tamponar por completo os brô-
nquios. Com o comprometimento da ventilação as aéreas do pulmão não são adequadamente ventiladas, 
provocando oclusão parcial dos brônquios ou alvéolos, resultando em uma diminuição da tensão de 
oxigênio. Diante disto, as patologias do sistema respiratório são uma das principais causas de morte nas 
fases de neonato e pré-escolar, o que reforça a necessidade de estudos, práticas de atividade em saúde, 
no sentido de prevenir e intervir no desenvolvimento e complicações das doenças.

Palavras-chaves: Pneumonia. Asma. Intervenção de Enfermagem.
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ANÁLISE DA FICHA “A” ENQUANTO FERRAMENTA PARA 
CONSTRUÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO EM SAÚDE
TEREZA AMELIA DE MORAIS COSTA
CATARINY LINDARAY FONSECA DE LIMA
LEILIANA MARIA DA COSTA SILVA MENEZES
LEONARDO MAGELA LOPES MATOSO
CLEIDE CRISTINA RODRIGUES DE MELO
ORIENTADOR: RÚBIA MARA MAIA FEITOSA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EPIDEMIOLOGIA

A Sala de Situação em Saúde viabiliza uma estratégia que permite a realização de estudos da realidade 
em saúde, voltado para um estado, município ou população atendida por uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS), se da por meio de analises minuciosas através dos relatórios ou fichas, sendo uma importante 
ferramenta de informação para a gestão, por meio da atualização dos dados, e servindo como mecanis-
mo de controle social. O objetivo deste importante trabalho foi analisar os dados contidos na ficha A da 
micro área 117-02 da UBS da Comunidade Lagoa do Mato para uma posterior construção da Sala de 
Situação em Saúde. Esta experiência foi realizada em abril de 2011, por um grupo de alunos de gradu-
ação no transcurso das atividades prático-teórico-prático da disciplina de Epidemiologia ministrada no 
2º período do curso de graduação em enfermagem da Universidade Potiguar (UNP), Campus Mossoró. 
Foram coletados os dados cadastrados e contidos na ficha A, acompanhamento das famílias, registrados 
na microárea 117-02 correspondente a área adstrita da UBS Lagoa do Mato, localizada no bairro Belo 
Horizonte, município de Mossoró/RN. A ficha A tem a finalidade de permitir o conhecimento da realidade 
sócio-sanitária da população acompanhada. Após, a quantificação de todos os itens da ficha, os dados 
foram passados para uma planilha (gráficos e tabelas) no programa do Excel e analisadas. Posterior-
mente, os gráficos e tabelas subsidiaram a construção da Sala de Situação em Saúde da respectiva 
microárea. De acordo com os levantamentos realizados na microárea existem 152 famílias constituídas 
de 554 pessoas Destas 51,5% são do gênero masculino e 48,5% do feminino distribuídos da seguinte 
forma: 36 são crianças, 78 adolescentes, 303 adultos, com faixa etária de 19 a 55 anos e 138 com idade 
que variam de 56 a 90 anos de idade. Com relação à escolaridade deste universo, 1% é analfabeto; 63% 
têm ensino fundamental; 30% ensino médio e 6% ensino superior. O principal meio de transporte uti-
lizado pela comunidade se da por meio de carros 33%, moto 25%, ônibus 22%, bicicleta 15% e outros 
5%. Com relação as patologias 58% tem HAS, 3% HIV, 3% HAN, 17% DIA, 12% DME e 7% GES. É a 
partir do conhecimento da realidade da população, através da compilação dos dados para a construção 
da Sala de Situação de Saúde de uma UBS que se pode identificar os principais problemas/agravos de 
cada micro-área e, assim organizar estratégias, em conjunto com a equipe, para a melhoria de ações que 
visem, se não, a resolutividade, a minimização das necessidades específicas de saúde da comunidade.

Palavras-chaves: Enfermagem. Sala de situação. Saúde.

ANÁLISE DAS FICHAS A PARA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DA SALA 
DE SITUAÇÃO EM SAÚDE: ESTUDO EM UNIDADE BÁSICA
ANA CATARINA DE OLIVEIRA CASTRO
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EPIDEMIOLOGIA

A sala de situação é um método de viabilização do controle social que nos permite a realização de es-
tudos da situação de diversos segmentos da saúde. Fornece referencial para projeções e interferências 
setoriais, contribui para a transparência acerca das ações desenvolvidas na área da saúde, além de 
possibilitar diagnósticos a partir da realidade de um determinado local. O principal objetivo é analisar 
as fichas do tipo A, que contém informações sobre a população. Os dados foram obtidos através da 
consulta das fichas, tipo A, que apresentavam informações a cerca de 144 famílias, que compreende, em 
média 539 pessoas. A coleta realizou-se na micro-área 005, que abrange os bairros Nossa Senhora da 
Conceição e Nossa Senhora dos Navegantes, na cidade de Areia Branca. Diante de todas as informações 
obtidas, constatou-se: a falta de uniformidade no registro dos dados; falta de dados na maioria das fichas 
consultadas; contradição dos mesmos com a realidade. De acordo com uma Agente Comunitária de 
Saúde, isso deve ao fato de que muitas vezes as famílias não colaboram no momento da coleta, além de 
alguns profissionais não realizarem seu trabalho de forma alinhada. A partir das análises feitas, conclui-
-se que é de suma importância o preenchimento corretos das fichas, para que assim possam surgir 
contribuições que melhorarão os serviços de saúde. A construção de uma Sala de Situação eficaz, só 
será possível a partir do momento que houver total responsabilidade e comprometimento por parte dos 
profissionais de saúde, bem como a colaboração da população. Dessa forma a gestão da unidade poderá 
traçar estratégias de intervenções em saúde. Nesse caso não será viável a construção de uma Sala de 
Situação nesta unidade básica.
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADA DO PRÉ-NATAL AO PUERPÉRIO COMO 
INSTRUMENTO SENSIBILIZADOR DO PARTO NORMAL
GABRIELA FABRICIO DE ARAUJO
BRUNA SOUZA MOREIRA
FRANCISCA WALÉRIA BARBOSA BATISTA
INGRID BEZERRA SOARES
MARIA ELISANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ORIENTADOR: THEA LUANA FERNANDES MORAIS
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UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Por muitos anos o parto foi vivenciado como um momento unicamente feminino onde o processo ocorria 
de maneira pessoal e as pessoas envolvidas nesse momento eram familiares, vizinhas, amigas, parteiras 
e tudo era visto de forma natural. Com o passar dos anos essa prática tornou-se algo assistencial voltada 
ao âmbito hospitalar. Baseado na necessidade de se diminuir o número hospitalizações desnecessárias, 
de cesáreas e a taxas de morbimortalidade materna, peri e neonatal foi pensado o Programa de Humani-
zação no Pré-natal e Nascimento (PHPN) que garante a gestante o direito ao acesso digno e de qualidade 
no decorrer da gestação, durante a parturição, transformando o nascimento num momento único e es-
pecial. A política de humanização enquanto parte fundamental de se trabalhar a campanha de incentivo 
ao parto normal, os profissionais de saúde iriam acompanhar as gestantes durante o pré-natal buscando 
informar principalmente sobre sua participação ativa enquanto protagonista autônomo e co-responsável 
pelo processo de parto. Dessa forma, essas mães seriam acolhidas desde o pré-natal, sendo preparadas 
para viver de forma consciente o momento do pré-parto, parto e pós-parto. O presente trabalho consiste 
em uma pesquisa descritiva do tipo exploratória, com abordagem qualitativa, desenvolvida na Unidade 
Básica de Saúde Enfermeira Conchita da Escóssia Ciarline, a partir de captação da realidade, levan-
tamento da problemática e realização do projeto de intervenção na forma de educação em saúde, que 
consistiu em conversa interativa, didática e dinamizada com as gestantes da referida UBS, tendo como 
objetivo além de ressaltar a importância do parto normal humanizado, promover a sensibilização dos 
participantes sobre as subjetividades da gestação, do parto, do nascimento e do puerpério. Consideran-
do o parto como um ato social faz-se necessário trabalhar um programa de atenção com medidas que 
trabalhem o acolhimento, garantindo a mulher gestante o direito a uma atenção integral: no mínimo seis 
consultas no período gestacional, a exames complementares, a atividades educativas com linguagem 
clara e compreensível, assegurando a mulher a realização de um parto humanizado garantindo o bem-
-estar materno e neonatal. A partir dessas experiências podemos constatar a dificuldade em se realizar 
uma atividade de educação em saúde, pela ausência da participação popular. Contudo foi possível refletir 
sobre as ações realizadas com a população, os métodos utilizados, os saberes verticalizados, os obstá-
culos, as necessidades da população e o que realmente é ofertado a ela.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A ALIENAÇÃO PARENTAL
MARIA DO SOCORRO DA COSTA DOMINGOS
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FACULDADE DE CIÊ. E TEC. MATER CHRISTI
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

A Teoria da alienação parental desenvolvida nos anos 80 por Richard Gardner é tão complexa que em al-
guns casos chega a ser prejudicial ao pleno desenvolvimento sócio afetivo da prole. A Lei nº 12.318/2010 
a define como “uma interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, provida ou in-
duzida por um dos genitores ou pelos avós destes, pelos que tenham a criança ou adolescente sob 
a sua autoridade, guarda ou vigilância para que o mesmo repudie seu genitor ou cause prejuízo ao 
estabelecimento ou à manutenção de vínculos entre este”. A presente pesquisa objetiva fazer uma breve 
reflexão sobre as consequências do processo da alienação parental na criação dos filhos. As separações 
ocorridas entre os casais atualmente são muito mais comuns e têm desencadeado em um ou outro dos 
cônjuges ódio, e muitas das vezes, desejo de vingança que podem repercutir de forma negativa na prole, 
configurando assim a alienação parental, prática, que por sua vez, se caracteriza por qualquer conduta 
que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, tal como mudança abusiva de 
endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, omissão deliberada de informações pes-
soais relevantes sobre a criança ou adolescente. Dessa forma, esta pesquisa jurídica foi realizada sob a 
ótica das correntes doutrinárias e jurisprudenciais atuais evidenciando situações que ferem os direitos 
fundamentais da criança e do adolescente a uma convivência familiar saudável e de formas de abuso 
emocional, cujo objetivo é enfraquecer progressivamente vínculos afetivos e, se possível, a extinção 
dos mesmos, e, ainda, como esse fenômeno se manifesta mais frequentemente, quais as consequências 
trazidas aos infantes, à visão do adulto e à participação do judiciário. Nesse aspecto, conclui-se pela 
jurisprudência corrente, que são as mães as principais causadoras da alienação parental, influenciando 
seus filhos principalmente quando o genitor alienado tem pouco contato com estes, esquecendo que a 
família é núcleo recíproco de apoio solidário, e que a vida conjugal dos cônjuges não é pra sempre e 
que deveria zelar pela boa formação psicológica dos filhos. Finalmente, que o Estado deve auxiliar essas 
famílias com especialistas para que se reverta esse quadro e seus membros possam ter um convívio 
saudável, evidenciando o que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, que busca coibir os 
efeitos da alienação parental e apresenta medidas punitivas, como a inversão da guarda e até mesmo a 
suspensão da autoridade parental.
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A ARTE COMO PROCESSO EDUCATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ANA PAULA VIANA LOPES
CURSO: PEDAGOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CE
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

Desenvolver uma análise acerca da arte como fonte de engrandecimento do autoconhecimento de si 
próprio e do mundo que nos cerca, emerge pedagogicamente,como um ato educativo que viabiliza uma 
atividade de concretização dos sentimentos não acessíveis a linguagem e ao pensamento conceitual 
em sua forma plena de expressão. É através da arte que o individuo edifica a construção do seu mundo 
particular na busca de explorar as experiências que não são totalmente acessíveis dentro da perspectiva 
da lógica do pensamento discursivo. Portanto,a principal função da arte se estabelece na focalização do 
aprender a partir da exploração dos sentimentos que fogem da linearidade presente na racionalidade da 
projeção discursiva.Esta investigação visa desenvolver uma análise acerca das principais contribuições 
que a arte proporciona como elemento integrante do processo educativo no contexto do desenvolvi-
mento infantil, a partir da experiência estética concretizada que preconizem características lúdicas e 
significativas.A metodologia utilizada constituiu-se em uma pesquisa bibliográfica,pois viabilizou uma 
fundamentação teórica capaz que analisar e argumentar a arte como fenômeno educativo, e suas prin-
cipais contribuições no contexto do desenvolvimento infantil.Partindo desses pressupostos,a criança 
ao produzir formas artísticas de aspecto amplo como: desenhos,pinturas,esculturas,e etc., elas passam 
a organizar as suas experiências articulando num todo, que integrado a seu ambiente, se estabelece 
como uma ação pedagógica de caráter social e integrativo dentro do contexto escolar.Assim,o educando 
ao perceber,selecionar,articular e integrar a vivência do seu “eu’’ a atividades que objetivem construir 
formas artísticas com características próprias aprimoram seus processos de pensamento,percepção 
emocional,conscientização social,organização das experiências,auto-expressão e auto-compreensão.
Numa síntese todos esses elementos fundem-se como elemento essencial dentro do trabalho pedagógi-
co no que diz respeito as relações sociais, pessoais e emocionais.Logo,a arte emerge como um meio no 
qual possibilita o exprimir sua visão de si próprio e do mundo, em termos artísticos, frente a um sistema 
educacional voltado unicamente para a evolução intelectual e acumulação de conhecimentos sem signi-
ficação pessoal para o individuo inserido no contexto educativo em questão.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO 
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LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DOCENTE

A Educação Física a partir dos 80 passa a ser vista numa perspectiva que tenta suplantar a prática tra-
dicional de ensino realizada nas escolas. Diversas práticas pedagógicas teorizam sobre esse enfoque 
educacional, em que tem o aluno como sujeito do processo ensino aprendizagem e não apenas um 
mero repetidor de gestos técnicos. Nessa perspectiva vislumbra-se que os profissionais de Educação 
Física precisam de outros referenciais para “garantir” uma prática pedagógica consistente. Dadas essas 
discussões, tentou-se neste estudo discutir a relação existente entre a prática de ensino dos profissio-
nais de Educação Física e o consistente domínio dos conhecimentos teórico práticos desta disciplina, 
mostrando se a ausência deste implica diretamente no tipo de prática de ensino realizada na escola por 
esses profissionais. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa com os profissionais de Educação 
Física do município de Pontes e Lacerda-RN, com uma amostra composta por 50% desses professores. 
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a observação das aulas e foi realizada entrevistas 
semi-estruturadas. Os resultados mostram que é necessário possibilitar uma formação continuada de 
qualidade, pois existe sim uma relação entre a prática de ensino e um consistente referencial teórico, 
contudo este não é o único determinante. Ressalta-se, também, a necessidade do professor refletir sobre 
sua prática profissional e de ter claro qual o papel do professor de Educação Física, enquanto educador, 
como atributos indispensáveis para melhoria da prática de ensino.
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O INSUPORTÁVEL BRILHO DA ESCOLA
SUENIA DE LIMA DUARTE
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

É indiscutível pensar a relevância dada às escolas para formação das crianças, inclusive diferentes dis-
cursos são constituídos socialmente para justificar essa importância. Desses discursos, um que parece 
estar bastante em voga é o que é atribuído a escola uma maior ênfase na formação do cidadão, com in-
tuitos de forma seres críticos e atuantes na sociedade em que vivemos. Baseado neste pressuposto, nos 
indagamos se esta formação tem sido alcançada e se há um consenso quanto a esses objetivos. Dada 
essa problemática, iniciaremos uma discussão sobre essa realidade tendo como parâmetro o texto O in-
suportável brilho da escola, de Olga Pombo (2007). A autora apresenta o que chama de crise na escola, a 
qual tem ocorrido a partir de alguns aspectos: a transferência de responsabilidade dos pais para a escola 
e a crença de que há uma ciência do ensino em geral de tal modo que a atividade de ensino se pode des-
ligar completamente da matéria a ensinar. Considerada essa discussão, procuraremos neste trabalho es-
tabelecer relações entre o pensamento coletivo, construído na realidade social e realidade educacional. 
Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa com a aplicação de um questionário a três indivíduos 
de diferentes setores sociais. Dos resultados podemos afirma que há diferentes olhares sobre a escola 
sobre o que se tem e o que deve ser feito. Esses aspectos têm influenciado o que a escola tem se tornado. 
Em última análise, o que se percebe é que, para a escola, muitas atribuições e funções têm sido dadas, e 
hoje a mesma é vista com grandes e inúmeras responsabilidades educativas, muitas vezes confundindo 
o seu real papel educacional, que a nosso ver seria de educar através do ensinar conteúdos próprios da 
escola, trabalhando valores para o desenvolvimento integral do aluno. Hoje a escola está mais preocupa 
com o educar, que seria uma responsabilidade dos pais, do que em ensina conhecimentos, que é próprio 
da escola. Resolver essa equação seria um passo inicial e importante para melhoria da educação.
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ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS PACIENTES COM CÂNCER 
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Câncer é a forma genérica pela qual são designados os tumores malignos. É no mundo inteiro a segunda 
causa de morte. O câncer gástrico se caracteriza pela presença de tumores malignos, apresentando-se 
de três tipos histológicos. Este tipo de câncer permanece entre os problemas mais sérios de saúde em 
vários países, incluindo o Brasil. O diagnóstico geralmente é feito na fase avançada de progressão da 
doença, o que dificulta a eficácia dos procedimentos terapêuticos e o prognóstico dos pacientes. Deste 
modo, objetivou-se caracterizar o perfil do paciente com câncer gástrico atendidos em hospital de refe-
rência em Mossoró/RN. Este estudo é do tipo descritivo, com abordagem quantitativa. Os dados foram 
coletados através do banco de dados de um Hospital de referência em oncologia no município de Mosso-
ró/RN, através de preenchimento de formulário com base nos livros de registros do hospital encontrando 
as seguintes variáveis: dados sócio/demográficos e patológicos. Os dados foram tabulados utilizando-se 
o Excel 2007 e analisados através de estatística descritiva. A análise demonstrou que o câncer gástrico 
acomete em maior índice as pessoas do sexo feminino, com notificação de (10) casos e masculino 
apenas (6) casos. A faixa etária de maior incidência da doença fica entre 40 e 50 anos, seguidos da faixa 
etária de 60 a 70 anos, acometendo também jovens, mas em menor índice, com apenas uma pessoa entre 
20 e 30 anos. Este fato demonstra que o aumento da expectativa de vida esta diretamente relacionada 
a cronicidade da doença. As pessoas acometidas por câncer gástrico trabalham em sua maioria no lar 
(9) casos, seguidos dos que trabalham em na agricultura (5) casos, ratificando o perfil do trabalhador 
de nossa região. A maioria dos acometidos pela patologia são provenientes da zona rural (12) casos, 
tendo muitas vezes pouco acesso aos serviços de saúde e informações necessárias para a prevenção da 
patologia. O tipo de câncer gástrico mais encontrado foi o Adenocarcinoma, 9 casos. Nesta neoplasia 
maligna o tumor é desenvolvido a partir de células do tecido glandular e infiltra-se na mucosa adjacente, 
penetrando na parede do estômago e nas estruturas dos órgãos adjacentes e é responsável por 95 % dos 
tumores que causam o câncer gástrico. Observou-se ainda, a incidência de adenocarcinoma pouco dife-
renciado, com (2) casos, (1) caso de Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de padrão difuso, (1) 
caso de Adenocarcinoma metastático, e GITS, com (1) caso. Deste modo, o conhecimento do perfil dos 
pacientes acometidos por esta patologia, torna-se imprescindível para que se trabalhe na perspectiva de 
aumentar a capacidade para intervir sobre os fatores de risco para o câncer gástrico, contribuindo assim 
para redução dos índices de morbi-mortalidade por esta patologia.
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CURSO: ENFERMAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RN - UFRN
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Mundialmente, as doenças diarréicas tomam proporções significativas no cenário infantil, destacando-
-se a Rotavirose. Essa se caracteriza pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou 
de pouca consistência, com frequência acompanhada de vômito, febre e dor abdominal, com duração 
de dois a 14 dias, sendo autolimitada. Esse problema de saúde é a segunda causa de morte nos meno-
res de cinco anos, precedida apenas pelas infecções respiratórias. Em março de 2006, foi introduzida 
no Calendário Vacinal do Brasil a Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH), uma relevante conquista 
nacional. Compreendendo a importância dessa ação e a necessidade do empenho dos profissionais 
em solidificá-la, delimitou-se como objeto de estudo a cobertura vacinal da VORH na Região Nordeste 
do Brasil. A escolha dessa região é justificada pelo fato de, dos 2.236 casos de óbitos em crianças 
ocorridos em 2006, 1.291 foram dessa região. Assim, objetivou-se investigar a cobertura da VORH na 
Região Nordeste, no período de março de 2006 a dezembro de 2009. Trata-se de um estudo de natureza 
descritivo-exploratória, sob a forma de uma pesquisa documental nos dados do Sistema de Informação 
do Programa Nacional de Imunizações (SIS-PNI). Analisou-se a cobertura vacinal, o contingente de 
doses aplicadas, a quantidade de primeira e segunda doses aplicadas. Os dados trazidos pela Sala de 
Situação do MS revelam que, em 2009, da população menor de um ano, que totalizava 6.380.189 crian-
ças, a vacina contra o Rotavírus foi devidamente aplicada em 5.238.685 de infantes, o que traduz uma 
cobertura vacinal de 82,11%. Em contraponto, os dados dispostos no SIS-PNI, referentes a 2009, trazem 
estimativas diferentes, apresentando uma cobertura nacional de 79,5%. Constatou-se que a Região Nor-
deste ocupa o penúltimo lugar entre as regiões com pior cobertura, a Região Norte detém o último lugar. 
Quanto ao total de doses aplicadas (considerando apenas os esquemas completos), foram aplicadas, 
em 2009, 2.319.324 doses do imunobiológico. Um fato interessante a ser destacado é que, apesar da 
quarta posição ocupada pela Região Nordeste, no concernente à cobertura vacinal, essa região aparece 
como a segunda a aplicar mais doses desse imunizante: em 2009, foram aplicadas 689.884 doses o que 
representa 29,75% de todas as doses aplicadas no País. Um grande número de crianças não teve seu 
esquema vacinal consolidado e, portanto, não foram imunizadas contra o Rotavírus, já que a proteção 
tem início cerca de duas semanas após a segunda dose. No contexto nacional, apenas 87,65% das crian-
ças que tomaram a primeira dose da VORH completaram seu esquema vacinal, sendo que, no Nordeste, 
esse percentual é de 84,88%. Diante do exposto, constatou-se que o desafio de garantir uma cobertura 
vacinal de 100%, ou pelo menos de 90% – a meta do Ministério da Saúde – ainda está em vigência e 
requer de todos envolvidos nesse processo um empenho intersetorial para concretizá-lo.

Palavras-chaves: Vacina. Rotavírus. Saúde da criança.

REVISÃO LITERÁRIA: TRABALHANDO A HIGIENE ÍNTIMA 
MASCULINA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
NADJA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
CURSO: ENFERMAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Para o homem a busca pela saúde pode se tornar uma experiência de embaraço e desconforto devido a 
fatores como vergonha, desinteresse ou ainda falta de investimentos na tentativa de inserir este público 
nas ações de saúde. Práticas básicas de higiene com a genitália masculina, especificamente o pênis, 
são essenciais para se manter um equilíbrio e bom funcionamento do sistema reprodutor, além de evitar 
algumas patologias, a exemplo do câncer de pênis. A abordagem ao assunto retrata a irrelevância no pú-
blico masculino no que diz respeito à importância de noções básicas de higiene, seja por desinteresse ou 
falta de acesso a informação. O objetivo do estudo é sensibilizar os homens através das recomendações 
voltadas para a higiene íntima masculina, abordadas na literatura, utilizando como veículo de ensino, 
a estratégia de saúde da família, uma vez que o programa atua na promoção da saúde e prevenção de 
doenças, além de atender de forma primária as necessidades de saúde da população. Para construção 
do trabalho foi utilizada a revisão de dados literários, a partir de uma abordagem qualitativa. O material 
revisado foi estudado com base na técnica de análise do conteúdo temático. Os estudos foram unânimes 
ao identificar a higiene íntima como principal meio de prevenção de doenças do trato reprodutor mas-
culino. O possível impacto do projeto na vida dos homens mostrará que há várias regras e iniciativas de 
saúde pública que devem ser discutidas e postas em prática para o desenvolvimento da conscientização 
dos mesmos em se tratando de vida saudável.

Palavras-chaves: Homem. Higiene intima. Saúde Pública.
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TEORIA HUMANÍSTICA: UMA PROPOSTA PARA O CUIDADO INTEGRAL EM ENFERMAGEM
RAMONYER KAYO MORAIS DE OLIVEIRA
PÉTALA TUANI CANDIDO DE OLIVEIRA SALVADOR
ORIENTADOR: VIVIANE EUZÉBIA PEREIRA SANTOS
CURSO: ENFERMAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RN - UFRN
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

O cuidado é um dos elementos fundamentais que compõe a práxis de enfermagem. Nos dias atuais, o 
que se tem mais debatido nas escolas de enfermagem é o cuidado baseado na promoção e recuperação 
da saúde, prevenção de doenças e no bem-estar do individuo, fundamentado em conhecimentos cien-
tíficos. Portanto, a Teoria de Paterson e Zderad (humanística) propõe um cuidado integral em que os 
indivíduos envolvidos são os seres cuidadores e os que são cuidados, favorecendo o conhecimento das 
necessidades do paciente de forma intersubjetiva e humanescente. Ademais, o cuidado humanístico não 
restringe apenas nas ações tecnicistas nos momentos da execução de procedimentos, mas também nas 
atitudes e no comportamento humano, pois estes são necessários para considerar os valores, as queixas 
e os sentimentos do paciente. Analisar fenomenologicamente como a Teoria Humanística permeada pelo 
cuidado integral pode ser aplicado nas diversas áreas de atenção, promoção e recuperação da saúde. 
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizado em março de 2011, em periódicos da bibliote-
ca virtual de saúde. A teoria humanística é um composto da ciência de enfermagem que convive num 
processo interativo, com isso, estudos têm evidenciado a preocupação acerca de o cuidado integral e a 
humanização da assistência de enfermagem, pois este compreende a ação humana e sua natureza, pos-
sibilitando a superação do tecnicismo e valorizando o diálogo, a terapêutica e o cuidado humanizado. A 
teoria pode ser utilizada em diversos serviços de saúde, desde a atenção básica até a alta complexidade. 
Assim, a prática do enfermeiro pode se nortear a partir desta teoria, no intuito de garantir a integralidade 
do cuidado do paciente.

Palavras-chaves: Enfermagem. Cuidado. Teoria Humanística.

UMA TARDE NUMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 
PARA IDOSO (ILPI): RELATO DE EXPERIENCIA
JOSEANE GOMES
DANYELY MAIA DIAS
ALINE LINS DE MEDEIROS
ORIENTADOR: MARIA BETÂNIA MACIEL DA SILVA
CURSO: ENFERMAGEM

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: GERONTOLOGIA

A população brasileira não é mais considerada jovem, sendo composta atualmente por aproximadamente 
11 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade e com uma previsão de ser quase 32 milhões da 
população em geral em 2025. Com o envelhecimento aumentam as chances da institucionalização do 
idoso, devido às características inerentes ao avanço da idade. Com isso, o estudo teve como objetivo 
relatar a experiência vivenciada por acadêmicos da Graduação de Enfermagem na Universidade Potiguar 
- UNP, campus Natal, durante a visita para conhecer uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI), localizada no município de Macaíba/RN. A atividade proposta foi fomentada em sala de aula, 
na disciplina de saúde do idoso, que ocorreu em abril de 2011, onde houve uma discussão acerca das 
ILPIs, na qual foi observada a legislação vigente para funcionamento destas, e por fim realizou-se uma 
visita técnica dos discentes a instituição, sendo assim foi utilizado um roteiro norteador entregue pela 
educadora com o intuito de orientar quanto as normas exigidas pelo Ministério da Saúde e compará-las 
com a realidade observada neste local. O acolhimento vivenciado pelos acadêmicos durante as visitas 
à instituição facilitou a compreensão por parte destes, notando-se que ainda é preciso realizar mais 
estudos sobre a importância dessas casas para os idosos, que independente do motivo não tem como 
permanecer ao lado dos seus familiares. Dessa maneira, foi observado que as condições físicas da 
instituição visitada estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Compreende-se que 
por meio desta visita técnica a Instituição de Longa Permanência (ILPI) foi observado como o papel do 
enfermeiro é imprescindível na rotina do idoso, onde há a presença de uma equipe multidisciplinar. Logo, 
a experiência obtida durante este momento colabora com a formação acadêmica e o desenvolvimento 
profissional do futuro enfermeiro.

Palavras-chaves: Enfermagem. Idoso. ILPI.
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ESPEÇO MATCHA
ALLAN DYEGO FREITAS MACHADO
ANNA FERNANDA MARQUES ALENCAR
JANAINA FERNANDES DE CARVALHO
ANA SHIRLEY MEDEIROS DE MELO
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO

O espaço Matcha ou Espaço do Chá, é um ambiente que faz parte da II Mostra de Arquitetura e Urba-
nismo do IV Congresso Científico e IV Mostra de Extensão da Universidade Potiguar - UnP. Trazendo a 
originalidade da cultura oriental e do tradicionalismo do chá, o espaço tem sua inspiração na prática do 
feng shui, que significa fen (vento) e shui (água). Diferente da cultura ocidental, beber chá no oriente é 
considerado um ritual quase sagrado, onde é apreciado a cor, a fragrância, e os variados sabores que se 
modificam, conforme a bebida vai apurando. A cerimônia do chá (cha no yu), fortemente influenciada pela 
estética e princípios espirituais do Budismo Zen, apesar da auréola de mistério que a envolve, tem, na 
realidade, uma motivação de base extremamente simples: a de um pequeno grupo de amigos que se jun-
tam para partilhar uma refeição, beber chá em conjunto e apreciar um breve momento de tranqüilidade, 
longe das preocupações do dia a dia. E segundo a tradição, o chá possui qualidades benéficas à saúde 
ajudando o metabolismo no processo de desintoxicação. O ambiente aconchegante em estilo oriental, 
remete à linhas retas e mais simples, utilizando elementos naturais como o bambu e as fibras que com-
binam perfeitamente com o aproveitamento do espaço integrado à natureza. O espaço Matcha traz um 
design oriental com uma mobília disposta de maneira a aperfeiçoar e harmonizar o espaço pequeno com 
simplicidade, mostrando móveis baixos próximos ao chão, almofadas e iluminação indireta, de modo a 
proporcionar conforto e bem estar.

Palavras-chaves: Cultura. Tradicionalismo. Ambiente. Cerimônia do Chá.

ALGUMAS APROXIMAÇÕES SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF 
E O PROJETO DE EDUCAÇÃO EXPERENCIAL
ANA PAULA VIANA LOPES
CURSO: PEDAGOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CE
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

O estudo aborda a partir das idéias propostas pela Pedagogia Waldorf e pela Educação Experencial 
analisar e investigar os principais pontos que interligam as duas propostas pedagógicas em questão. 
Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho estabelecerá uma reflexão acerca de exemplos de ações 
educativas que viabilizam o efetivo desenvolvimento da aprendizagem, a partir de um contexto pedagó-
gico voltado para a formação global e integral do educando. A metodologia utilizada constituiu-se em 
uma pesquisa bibliográfica e de campo, pois viabilizou uma fundamentação teórica capaz examinar os 
objetivos, as metodologias, as práticas educativas, e o principal fio condutor que une as duas teorias 
em destaque.Os principais pressupostos que interligam ambas as teorias e/ou práticas em questão, 
constituem-se principalmente, pelo respeito a cada faixa etária e os objetivos de escolarização de cada 
período, no qual se integram ao querer, o sentir e ao pensar do aluno que até então, era e/ou é passivo 
diante do seu processo educativo.Seus fundamentos visam proporcionar ao aluno experenciar situações 
criadas dentro de ambientes ricos e propícios de oportunidades, para que os mesmos aprimorem e soli-
difiquem as suas aprendizagens através de processos diferenciados e criativos como fator preponderante 
para o desenvolvimento do saber.Logo,os objetivos pedagógicos das duas práticas propõem a cons-
trução do conhecimento através de uma metodologia que é fruto das experiências e relações humanas 
que são construídas socialmente dentro do contexto de envolvimento e bem estar do educando,e aos 
aspectos relacionados a estimulação,sensibilidade e autonomia do educando. Conseqüentemente, há 
uma valorização nas relações de convivência e na qualidade das atividades educativas visando edificar e 
desenvolver um ambiente acolhedor e harmonioso. A educação nessa perspectiva, não se limita apenas 
na transmissão de conhecimentos, mas na formação integral do indivíduo, desenvolvimento de habili-
dades, competências e aptidões. Ambas as perspectivas analisadas, se propõem a estruturar suas ações 
educativas baseadas em atividades pedagógicas que consolidem o cultivo da criatividade,observação, 
semiose, autonomia,e dentre outros fatores que envolvem e/ou interferem na aprendizagem. De modo 
concreto, não é possível pensar na construção verdadeira de uma aprendizagem através do uso de me-
todologias unilaterais,passivas e excludentes que fundamentam-se unicamente na mera reprodução ins-
trucionista de informações.Portanto, para o saber se instituir de forma qualitativa, torna-se necessário 
a reconstrução do conhecimento, e não apenas de mera reprodução do mesmo, pois o apreender é 
resultado das experiências no qual o educando aprende que o “aprender” fundamenta-se como um ato 
de liberdade e autonomia na construção de sua própria história no universo do saber.

Palavras-chaves: Aprendizagem. Formação integral. Práticas Educativas.
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CADEIRA ARESTAS OU ORIGAMI
ANDRÉ ALYSSON DE SOUZA LIMA
MORGANA MARTINS BAUMANN DE AZEVEDO
MARINA MORAIS ARAÚJO TARGINO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O projeto consiste na apresentação de um trabalho referente à matéria de Projeto de Arquitetura: Percep-
ção do Espaço do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3MA, da Universidade Potiguar, Campus 
Mossoró. Em tal trabalho foi proposto a elaboração de uma cadeira com um design desenvolvido por 
nós, alunos, levando em consideração alguns elementos como beleza, conceito e conforto. O protótipo 
do referido mobiliário foi projetado para ser uma cadeira de visitas ou de tarefas, para a casa ou pra o 
escritório; ou simplesmente uma bela peça de design. A princípio, essa cadeira foi pensada para seguir 
um conceito diferente, que seria uma cadeira mais robusta, estofada e revestida com um tecido de es-
tampa real. A idéia era mesmo remeter à nobreza dos móveis coloniais, partindo também para um estilo 
provençal. Depois de muitas outras idéias e alguns estudos de noções básicas de ergonomia, o projeto 
foi reelaborado, desta vez, seguindo uma linha considerada um mix do Construtivismo russo com o 
Pós-Modernismo. O trabalho possui um estilo mais clean que compõe harmoniosamente com o jogo 
clássico de cores que escolhidas: O preto sobre o branco. Além de um bom contaste de cores, também 
foi feito bastante uso de linhas retas em diferentes angulações, que deu à peça um interessante efeito de 
volumes geométricos. A respeito do material a compor a cadeira, foi escolhido placas em preto e branco 
chapados de MDF laqueado, para que conseguíssemos o efeito desejado. O aparo de algumas partes da 
cadeira (como o encosto e as pernas) evidenciou algumas arestas que, somadas a esse jogo de formas e 
volumes, passa a impressão de que esse móvel cheio de conceito seria um grande origami o que justifica 
o nome dado a peça: Cadeira Arestas ou Origami. Neste trabalho percebeu-se a variedade de conceitos 
utilizados e o enriquecimento da metodologia de projeto que não está presente somente quando se pro-
jeta um espaço arquitetônico.

Palavras-chaves: Cadeira. Arestas. Origami.

MANAÓS
ANDRÉ SOARES DE LIRA
CAMILLA PAULA MORAIS LOPES
JEANNE DANTAS DE SOUSA
JULIANA KAIRONE AIRES DE PAIVA
LUANDA ISABEL FERNANDES ARRAIS
ORIENTADOR: MARCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Falar de problemas com soluções (ou não) de cidades brasileiras, essa era a proposta do projeto Cidades 
Brasileiras. Manaus foi a cidade retratada no painel “Manaós”. A ocupação do seu território começou 
no século XVII com as constantes investidas dos portugueses na região, procurando por índios para 
escravizar. Chegando lá, se estabeleceram na margem esquerda do Rio Negro e montaram um forte, 
seu nome era Fortaleza da Barra de São José do Rio Negro. Ao longo do tempo o lugar recebeu várias 
outras denominações, como Fortaleza da Barra, Lugar da Barra, Barra do Rio Negro, Barra e Vila da 
Barra até ser elevada a vila em 1832 e receber o nome de Manaus que significa “Mãe dos Deuses” em 
homenagem aos índios Manaós que viviam na região do forte. Quando virou cidade em 1848 recebeu o 
nome de Cidade da Barra do Rio Negro, somente em 1856 voltou a ter o nome que tem hoje. Com esse 
novo crescimento a região passou a necessitar de novos empreendimentos e por isso teve uma reforma 
onde foram incorporados novas redes elétricas, colocou-se o transportes por bondes, criaram-se peni-
tenciárias e bibliotecas, dentre várias outras coisas. Apesar desse grande investimento nas construções 
públicas, juntos de prédios residenciais ou de escritórios, as palafitas resistem até hoje como uma opção 
de moradia para a população. Devido a isto, se deu um povoamento exagerado nas chamadas Palafitas, 
que são sistemas construtivos usado em regiões alagadiças, construídas sobre estacas de madeira. Sua 
função é impedir que as casas sejam arrastadas pela correnteza dos rios. Resultando numa qualidade de 
vida inferior para aqueles que lá residem, pois, as dificuldades deste tipo de moradia são múltiplas, tais 
como: não há qualquer tipo de infraestrutura (água encanada, esgoto, etc.), a situação de pobreza é ge-
neralizada, etc. Porém, a palafita faculta a possibilidade de se alocar sobre a água, já que o acesso á terra 
firme é dificultado. Sua idealização se deu devido ao problema das habitações inapropriadas as margens 
dos igarapés. O projeto começou a ser implementado no ano de 2003, com o objetivo de recuperar essa 
região, usá-la de forma sustentável, além de proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da popu-
lação lá instalada. O Prosamim oferece às famílias que moram na área de intervenção do programa três 
opções para o pagamento e desapropriação da moradia: Indenização, Bônus Moradia e Transferência 
para os conjuntos. Estima-se que até a presente data, o Programa Social e Ambiental dos igarapés de 
Manaus – Prosamim, já beneficiou mais de 15 mil famílias. O painel foi elaborado com materiais que 
remetessem à cultura local, e principalmente com didática de fácil entedimento.

Palavras-chaves: Manaus. Palafitas. Prosamim.
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POLTRONA HONEYCOMB
ANDRÉ SOARES DE LIRA
CAMILLA PAULA MORAIS LOPES
LUANDA ISABEL FERNANDES ARRAIS
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O Trabalho corresponde a um projeto de uma cadeira referente à avaliação da disciplina disciplina Projeto 
de Arquitetura: Percepção do Espaço do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3ma, da Universi-
dade Potiguar de Mossoró. Durante o Brainstorm para a capitação de idéias para a criação da poltrona 
constatou-se uma forma hexagonal que logo se tentou imaginá-la como uma cadeira, lembrando da 
poltrona LC III de Le Corbusier imaginou-se em como adaptar suas formas a nova idéia. Foi essa forma 
hexagonal que originou o pensamento em um favo de mel, o que fez com que fosse criado as aberturas 
laterais, remetendo as colméias de abelhas. As cores da poltrona também fazem referência as abelhas, 
tendo a parte revestida de couro na cor preta e as laterais feitas de madeira clara, com uma cor próxima ao 
amarelo, cores que são bem características das abelhas. A poltrona não precisa seguir essa regra, pois 
seus materiais permitem uma grande alternância de cores e isso ajuda a deixá-la ainda mais diversifica-
da. Tendo em mente o formato e a influencia do favo de mel, denominou-se a poltrona de Honeycomb que 
significa “Favo de mel” em inglês. Percebeu-se também que sua forma hexagonal acabou se mostrando 
uma forma bastante confortável para os braços, que tem um apoio alto, mas que logo se inclina para 
baixo. Seus recortes laterais permitem que alguns objetos possam ser guardados, aumentando ainda 
mais sua versatilidade. Pensando em deixá-la ainda mais versátil criou-se o apoio para os pés que fica 
escondido na própria poltrona, com isso, ela pode passar de um cadeira clássica, para uma poltrona 
relaxada e despojada, onde se pode ficar numa posição mais confortável para se manusear um notebook 
ou ler um livro. Seu material é madeira líquida, um composto que surgiu a pouco tempo que está sendo 
muito estudado. Alguns cientistas acreditam que será o substituto do plástico, pois pode ser moldado 
nas várias formas, e ainda é totalmente biodegradável. A parte do assento será estofada com espuma 
própria e revestida de couro sintético.

Palavras-chaves: Poltrona. Honeycomb. Elegante.

PROJETO CHAIR COLOR
BERTHA FERNANDA MOURA DE CARVALHO
DEBORA ARAUJO SILVA
THAIS BENIGNO CIARLINE
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O presente trabalho correspondeuaum projeto de uma cadeira que, avaliado, o resultado foi o conceito 
da terceira avaliação da disciplina Projeto de Arquitetura: Percepção do Espaço do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, Turma 3ma, da Universidade Potiguar de Mossoró. Pensando na idéia, na praticidade, 
na leveza, na beleza e no conforto da cadeira, juntamente com a sugestão de familiares, amigos e até 
mesmo idéias de outras cadeiras já feitas por designers de sucesso,criamos uma cadeira considerando 
os conceitos de anatomia ideal e ergonomia correta, idealizado a partir do formato retangular, sob a ins-
piração que nos traz o retângulo com seu formato original, acreditando ser ideal para o conforto, uma vez 
que esse formato junto com a inclinação e o ângulo de 90º entre o assento e o encosto respeita a curva 
da coluna vertebral do ser humano dando total apoio de toda sua extensão.O assento da cadeira é liso 
e tem uma pequena inclinação para trás, tendo também dimensões adequadas para acomodar nádegas 
e coxas, deixando somente as dobras do joelho para fora. A cadeira é toda feita de policarbonato que 
é um material elaborado à base de resina, permitindo que sejam feitas curvas ou outros formatos, sem 
nenhuma emenda, oferecerecendo também transparência e resistência a impactos, sendo mais leve que 
o vidro, podendo ser curvado a frio e com proteção contra raios ultravioleta. E para completar a comodi-
dade e melhorar a estética, criou-seuma almofada revestida com espuma de 15 cm de espessura e tecido 
colorido, tendo as bordas do assento um acabamento arredondado para não comprometer a circulação 
sanguínea dos membros inferiores do usuário.O material utilizado na confecção da cadeira foi o poli-
carbonato de espessura de 15 mm para a confecção da estrutura, sendo espesso e firme para suportar 
até 200 kg. Atendendo ao conforto esperado da cadeira, também se tem o beneficio de transportá-la e 
movimentá-la sem grandes esforços físicos a qualquer lugar desejado, pois se trata de um material re-
sistente e relativamente leve.A cadeira possui o assento de 80 cm e encosto de 80 cm com um ângulo de 
90º e uma pequena inclinação de 10º, possui uma altura total de 90 cm, largura de 80 cm, profundidade 
de 80 cm, com altura do chão ao assento de 20 cm. O braço da cadeira possui uma altura total de 70 cm 
e a espessura do material de 20 mm.Todas as medidas foram definidas com a finalidade de proporcionar 
conforto na acomodação e descanso, respeitando a anatomia do corpo humano.A apresentação dos re-
sultados que iam surgindo em cada etapa da criação da cadeira foi de grande importância para todos nós. 
Aprendeu-se que com esse processo e os materiaisos quais foram utilizados na nossa criação, podemos 
produzir uma grande variedade de modelos e diversos apetrechos como mesas, sofás, estantes e uma 
infinidade de objetos. Foi um aprendizado único.

Palavras-chaves: Projeto. Cadeira. Ergonomia.
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DECK PIACERE
CRISTIANE KARINE GOMES FERREIRA
JOSAMARA ALVES DO NASCIMENTO
CINTHIA LORENA FERREIRA SOUTO
SARA AUGUSTA FERNANDES MELO
LARA ELIZABETH NEGREIROS MOTA
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O IV Congresso cientifico da instituição UnP, acima de possibilitar e estimular o aumento de nossas 
capacidades intelectuais, traz um leque variado de opções alternativas de conhecimento, uma delas 
é a II Amostra de Arquitetura. A seguinte Amostra tem como tema, ‘Da Natureza para O futuro’, onde o 
projeto a ser explanado se insere na Área de lazer ‘Inovarre’. O Deck, ambiente proposto, teve como ins-
piração principal nossa floresta Amazônica, e da grande necessidade de melhorar o aspecto construtivo 
de nosso país. Um país com tantas riquezas, mas que vive no ápice de sua exploração. Nossa proposta 
tem como objetivo, unir o avançado com o rústico, a natureza com a tecnologia. Mostrando que se de 
capaz tirar o melhor das condições oferecidas sem causar danos ao ambiente. Reza a história que já 
Jesus era carpinteiro. Esta arte antiga exige profundas noções de geometria e assim um conhecimento 
perfeito sobre o modo de trabalhar com as madeiras no seu estado natural, permitindo assim as mais 
variadas construções, tanto a nível estético e ornamental como em conforto e funcionalidade. Os Decks 
são pavimentos normalmente concebidos em madeira exótica, “ipê”, “massaranduba” e “cumaru” ou em 
compósitos de PVC e madeira. Frequentemente aplicados para os mais variados efeitos, desde varandas 
a grandes superfícies, o deck é uma das soluções mais procuradas para rodear as mais belas piscinas ou 
forrar pavimentos diversos como varandas, alpendres e terraços. A proposta segue com objetivo audaz, 
procurando inovar e melhorar as condições do nosso meio, a reciclagem será um dos pontos fortes de 
nosso projeto. Com a proposta de uma Jacuzzi, com deck de madeira reutilizada, paredes ornamen-
tadas, que remetem sua beleza a natureza, com iluminação amena, buscando sensação de conforto e 
relaxamento, almofadas estilizadas, para obter conforto na parte externa, primando o conceito atual da 
Arquitetura, incorporando respeito ao lugar e ao meio ambiente no projeto arquitetônico, sem desprezar 
os recursos da alta tecnologia.

Palavras-chaves: Deck. Natureza. Conforto.

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DOS QUINTAIS 
PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E CIRCUNVIZINHANÇA
ANTONIO ASTERIO GOMES DE AZEVEDO
SAMARA RUTH FREITAS SALDANHA
MAYLSON SOARES DA SILVEIRA
LEONARDO WILTON MORAIS NOGUEIRA
JOÃO FRANCISCO FREIRE BASILIO
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Guardadas as proporções, o lar pode ser comparado a uma empresa: cada um tem suas funções e a 
gestora é a própria família, e como gestora precisa despertar a sensibilidade de todos, no que diz res-
peito a planejamentos e atitudes ambientalmente corretas, proporcionando qualidade de vida em todos 
os ambientes. Os quintais, muitas vezes negligenciados e nem sempre lembrados como parte da casa, 
merecem atenção especiais por serem ambientes de lazer, encontro familiar, tarefas manuais, seja ho-
bby ou até mesmo os serviços caseiros, e por isso apresentam riscos como qualquer outro ambiente 
(físico, químico, biológico, ergonômicos e de acidentes). Pela diversidade de tamanhos, benfeitorias 
(como churrasqueiras e o conseqüente o uso de fogo, ou piscina), presença de animais (domésticos e 
silvestres, como pássaros), plantas, crianças, funcionalidades e até mesmo pela indução da sensação 
de relaxamento, cuidados especiais podem ser decisivos para melhorar as condições de segurança. 
Pisos antiderrapantes devem ser instalados nas áreas molhadas, como ao redor de piscinas ou pias, ou 
mesmo naqueles sujeitos à chuva, e em declive para facilitar o escoamento. Instalações elétricas devem 
ser protegidas das intempéries e longe do alcance das pessoas e animais. Normalmente no quintal 
existem plantas, arbóreas e arbustivas, que proporciona um ambiente favorável à presença de insetos, 
necessários à natureza, mas muitas vezes alguns nocivos ao homem (escorpião, aranhas e baratas, por 
exemplo). Churrasqueiras devem possuir chaminés (para difundir os gases oriundos da queima para 
longe das pessoas, bem como deve ficar longe de plantas e objetos inflamáveis (produtos de limpeza e 
combustíveis). É comum o quintal possuir um local para alocação provisória de resíduos das atividades 
domésticas, que deve ser acondicionado de forma a evitar a presença de moscas, baratas, ratos e mi-
nimizar o contato dos animais domésticos e crianças. A dispensa, área de serviço, ou os popularmente 
conhecidos “quartinhos” onde se guardam os objetos em desuso, quebrados, normalmente não recebem 
limpezas periódicas e tendem a tornarem-se domicílio de animais peçonhentos e ratos, e tornam se am-
biente favoráveis a proliferação de microorganismos patogênicos. Tradicionalmente a população recebe 
pouca informação acerca destes e de outros tantos cuidados, excetuando-se campanhas contra acúmulo 
de água em reservatórios no combate aos vetores da dengue, quando existem inúmeras outras doenças 
ate mais nocivas que podem ser iniciadas em nosso domicilio especificamente nos quinais. A divulgação 
em massa destes cuidados poderia salvar vidas e diminuir as filas no atendimento à emergência dados 
que muitos dos acidentes domésticos ocorrem nos quintais.

Palavras-chaves: Qualidade de vida. Acidentes. Segurança.
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MAQUETE COMPOSTA POR PILARES, VIGAS, SAPATAS E SAPATACORRIDA
EDNALDO SILVA
DJAIR DUARTE DANTAS FILHO
FRANCISCO ELIOMAR FERNANDES
RICARDO LUIS VIEIRA DA SILVA
ASLAN ROMÃO CALDAS
ORIENTADOR: JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Com o auxilio de uma maquete este trabalho mostra o comportamento de estruturas de uma edificação 
do tipo sapatas, pilares,vigas e sapata corrida apoiadas sobre um determinado solo. Passar de forma 
clara e objetiva todo conteúdo educativo exposto na maquete, mostrando as peças que representara as 
vigas, pilares e sapatas e sapatas corridas como suas funções. Será usado materiais,tais como fios de 
serviços elétricos para representar as bitolas dos ferros, compensado e isopor para representar o solo, 
palitos de picolé para representa o gabarito e terá um membro do grupo que explicará a função de cada 
elemento dentro da edificação. Será exibido técnica de montagem em estrutura para fundação rasas e 
com o auxilio da maquete visualizaremos com se procede passo a passo até ficar proto para receber o 
concreto. A apresentação dessa maquete e as explicações dadas sobre a mesma pelos responsáveis 
por esse trabalho serão de vital importância para o aprendizado de visitantes que tenha interesso pelo 
assunto, assim adquirido ou aprimorando mais conhecimento e se necessário aplicando em ocasiões de 
extrema necessidade. Só para ter uma idéia, na maioria dos casos as vigas possuem pilares em suas ex-
tremidades, caracterizando como vigas bi-apoiadas, Porem em algumas situações ocorre a continuação 
da viga após o pilar mais extremo de apoio, dando origem a um trecho que possui somente um ponto de 
apoio, sendo este trecho considerado “em balanço”. Todos estes elementos (lajes, vigas, pilares, blocos 
e sapatas) devidamente armados, com uma disposição adequada das barras de armadura, irão compor 
um conjunto rígido, indeformável, que recebe as cargas transmitido-as ao solo. Estas peças são todas 
projetadas no escritório e executadas na obra.

Palavras-chaves: Apoio. Reação. Equilíbrio.

JARDIM DAS PALMEIRAS
ISABELLY CLARA PONTES BATISTA
CAMILA DE AZEVEDO MOREIRA
GIOMARA LIMA LOPES
LIA CAROLINA COSTA
PATRICIA RAFAELLA DANTAS DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PAISAGISMO

A localização de uma cidade irá gerar características ambientais que devem ser consideradas, influen-
ciando diretamente nas formas arquitetônicas escolhidas. A adição de elementos em busca uma atmos-
fera agradável, sempre devem ser consideradas e aplicadas quando possível. A exemplo do município de 
Mossoró – RN, a cidade encontra-se em uma depressão topográfica, conciliando localização e situação 
geográfica, tem-se então uma cidade com temperatura elevada e baixa pluviosidade. Considerando todas 
estas características climáticas, para expor na II Mostra de Arquitetura da Universidade Potiguar, durante 
o IV Congresso Científico do campus de Mossoró, a elaboração de jardins, como forma de rebuscar 
o conforto térmico, busca o equilíbrio da temperatura e umidade do ambiente, adicionando a beleza e 
conforto que somente um jardim bem estruturado proporciona a seus freqüentadores. Outro ponto que 
foi levado em conta na escolha de uma área verde, foi algo que pode-se constatar facilmente, como a 
expansão e a proliferação dos centros urbanos, levando cada vez mais à escassez das massas vegetais; 
a criação de espaços verdes é fundamental para auxiliar na restauração ambiental, e para tal a escolha 
de plantas nativas, proporcionam duas grandes vantagens: a certeza de fácil manutenção e a valorização 
das espécies, rebuscando o equilíbrio e a baixo custo na implementação. Trazer o “verde” para áreas 
internas e externas, é quase que uma obrigação para as novas construções, assim como a utilização de 
componentes sustentáveis ou que atendam o principio da sustentabilidade.

Palavras-chaves: Planta. Arquitetura. Ambiente. Mossoró. Lazer.
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CADEIRA BEAUTIFUL MESS
JEANNE DANTAS DE SOUSA
ALANA NAYARA GOMES DE LIMA
JULIANA KAIRONE AIRES DE PAIVA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Projetar uma cadeira, a princípio pode parecer fácil, porém é de uma complexidade incalculável. Nem 
madeira, nem espuma, nem plástico. Fazer algo diferente dos usuais, mas que pudesse agradar a todos 
os gostos foi o principio da idéia. Ela surgiu depois do conhecimento da existência de injeções de resina 
em pontos de crochê para dá rigidez à mesma, utilizado na cadeira de Marcel Wanders, chamada de pol-
trona Crochet. Este método ainda pouco utilizado nos incentivou a criação da Beautiful Mess. Ao pensar 
em um projeto de cadeira, lembrou-se de beleza, ou seja, o impacto visual que ela causará naquelas 
pessoas que a observará; em segundo lugar, pensou-se na inovação, no método de fabricação. A cadeira 
é uma bagunça perfeita. Não tem inicio nem fim; devido a isso escolheu-se o seu nome, Beautiful Mess, 
que vem do inglês que significa bagunça linda. O formato do molde foi pensado a partir de um cubo, de 
0,85m x 0,85m, na diagonal, com um pentágono que servirá de encosto, e o assento se dará de forma 
retangular. Denominou-se molde porque a estrutura da cadeira tem somente de linha com injeções de re-
sina para ganhar rigidez. Da vista frontal vê-se um pentágono, para melhorar o conforto de seus usuários. 
“Beautiful Mess” traz um conceito totalmente novo em termos de móveis. Tecnologia inovadora aliada ao 
uso de materiais clássicos. Os pés da cadeira são de acrílico que é considerado um dos polímeros mais 
modernos e com maior qualidade do mercado, na cor bege, no formato circular, com seus calços reves-
tidos de cristais swarovskis, que impressionam pela sua delicadeza, precisão e aparência luminescente. 
Os materiais pensados para a poltrona foram: linha, acrílico, cristais swarovskis e resina. Ao término 
do trabalho pôde ser alcançado o objetivo principal que era desenvolver o projeto de uma cadeira que 
aliasse conforto e beleza, e agregasse valor ao consumidor.

Palavras-chaves: Design. Cadeira. Conceito.

PROJETO/PROTÓTIPO DA CADEIRA ESPREGUIÇADEIRA DE BALANÇO
LARA JESSAMY GUERRA DE MELO
RENATA NOBREGA
JORDANA MEDEIROS BERNARDINO
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O presente trabalho corresponde a um projeto de uma cadeira para a terceira avaliação da disciplina 
Projeto de Arquitetura: Percepção do Espaço do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3ma, da Uni-
versidade Potiguar, Campus Mossoró. A idéia de desenvolver uma cadeira espreguiçadeira em balanço 
surgiu a partir do conceito de conforto e relaxamento que um balanço ritmado pode causar. Este conceito 
foi inserido inicialmente por nossos antepassados, em mobiliário denominado berço, local onde bebês 
são postos a dormir, e posteriormente foi adaptado a cadeiras e poltronas. Este trabalho teve a finalidade 
de desenvolver a habilidade e criatividade na construção e modelação de uma cadeira, sendo o modelo 
referente a este, uma mistura do conceito de balanço em cadeira, com o balanço em rede, que faz parte 
do cotidiano Nordestino. A mesma, ainda pode ser reclinável e produzida em diversos tamanhos, ou seja, 
adulto e infantil. Por ter sido desenvolvida com madeira não nativa da região, a Algaroba, que costuma 
ser explorada apenas para lenha, deixando seu potencial de lado, pois se trata de uma madeira muito 
resistente. A Algaroba desse projeto faz parte de um programa de reflorestamento e a cadeira é confec-
cionada a partir desta, tornando com isto um bem durável. O design da mesma encaixa-se perfeitamente 
em ambientes rústicos, onde se preserva o bom gosto, a sofisticação e a simplicidade, além de ter preço 
acessível. Nela, podem ser usados diferentes tecidos, porém optou-se por uma espécie de lona listrada, 
podendo esta ser com diversas estampas ou em apenas uma cor (monocromática), pois possui um fácil 
sistema de troca, tornando-se adaptável a vários gostos e ambientes, proporcionando também um fácil 
manuseio no momento da limpeza. Na madeira também se pode atribuir um verniz ou ainda diversas 
cores, dependendo do ambiente e do gosto específico de cada um. Ao fim deste trabalho, concluímos a 
importância de desenvolver um protótipo que chegou a atingir o objetivo principal, o conforto aliado à 
simplicidade.

Palavras-chaves: Algaroba. Cadeira. Conforto.
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CADEIRA CUBO: O DESIGN A FAVOR DA MULTIFUNCIONALIDADE
LAURO FELIPE DE MENDONÇA JUNIOR
DEUSDETE FERNANDES PIMENTA JUNIOR
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Em épocas como a nossa, os investimentos imobiliários têm se acentuado na projeção de espaços resi-
denciais compactos e com ambientes conjugados, visto que são cada vez mais frequentes consumidores 
interessados em ambientes que unam praticidade, funcionalidade e custo acessível. Nesse sentido, este 
trabalho de produção da cadeira-cubo, resultado de estudos voltados para a (re)visão da mobília do-
méstica, proposto pela disciplina Projeto de Arquitetura I: percepção do espaço (Curso de Arquitetura 
e Urbanismo - Universidade Potiguar), elegeu como objetivo principal a criação de uma cadeira que 
estivesse de acordo com os postulados da Arquitetura, do Design contemporâneo e da Ergonomia; que 
fosse sensível às necessidades da época, desses novos consumidores e que apresentasse um visual 
moderno e agradável. Tomamos como referência, portanto, a figura do cubo de altura, largura e profundi-
dade iguais, de onde procuramos desmembrar duas outras peças, de modo que cada uma delas pudesse 
servir de acento e, quando encaixadas, pudessem ter uma outra função, por exemplo, a de mesa de 
centro ou a de criado-mudo. Para nossa produção, consideramos os postulados de Neufert (2009), Mon-
tenegro (2007), (2001) e Wong (2007), como eixos teóricos norteadores nos estudos sobre apresentação 
de projeto, desenho e viabilidade técnicos da(s) peça(s). Nossos primeiros resultados apontaram para 
a arquitetura de um objeto que pode unir praticidade e beleza e atende, portanto, às necessidades de 
consumidores preocupados no melhor aproveitamento dos seus espaços.

Palavras-chaves: Arquitetura. Design. Espaços Pequenos. Cadeira-Cub.

AMBIENTE DE MEDITAÇÃO ORIENTAL
LIGIANY BATISTA DOS SANTOS
LICIA LINHARES MARTINS
ALLYSON BENIGNO OLIVEIRA MOURA
VICTOR EMANUEL MEIRA DANTAS
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

AMBIENTE DE MEDITAÇÃO ORIENTAL A meditação é uma forma de relaxamento, e ela tem um poder tão 
profundo que é capaz de ajudar pessoas em situações de estresse, dores crônicas, artrite, câncer entre 
outras. A finalidade da meditação é conseguir a calma completa do corpo, alma e espírito, de forma a 
eliminar a tensão, e ela é comumente a religiões orientais; os chineses chamam esse estado de Ting, que 
pode ser traduzido como quietude. A arquitetura chinesa tem uma grande harmonização com a natureza, 
eles buscam sempre utilizar as formas que simbolizam os cincos elementos da natureza. O ambiente de 
meditação, parte da II Mostra de Arquitetura e Urbanismo da UnP, teve como base principal de inspiração, 
as técnicas milenares orientais do Feng Shui, que procura uma harmonia universal de equilíbrio para o 
ambiente; por isso, na sala de meditação foram incluídos elementos baseados nos fundamentos do Feng 
Shui. Esses elementos são cinco: terra, madeira, água, fogo, metal. E cada elemento desses está ligado 
a áreas diferentes da vida no determinado ambiente, elas serão ativadas com o uso de objetos e cores de 
objetos correspondentes. A proposta inclui um local onde estará disposta uma mesinha de centro baixa, 
feita com pallet, com um tampo de vidro e espelho, além de almofadões ao redor da mesa, e nessa mesa 
irá ser organizado um jardim zen miniatura em cima. O diferencial será possibilitado pela utilização de um 
espaço para duas finalidades: um ambiente de espera e outro de meditação. Vai ser utilizado um espelho 
em uma parede e, na outra, um adesivo e uma cor que remeta à tranqüilidade. Também será utilizada 
uma imagem de um Buda além de uma diversidade de plantas, para que o local passe tranqüilidade e 
aconchego aos visitantes. O ambiente, uma vez inspirado pelas técnicas do Feng Shui, terá que conter 
ainda espelhos, cores específicas, imagens, plantas e flores, e é com base nesses dados que o espaço 
será projetado e executado.

Palavras-chaves: Meditacao. Feng Shui. Cultura Oriental.
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SALA DE ESTAR ECO-SUSTENTÁVEL
MARIA ALCICLEIDE ANDRADE
NIEDJA ELLEN ALVES DA SILVA
SIMARA RUTH ROCHA RODRIGUES
HIDJA DANIELA MENDES MACEDO
PATRICIA BATISTA SOARES
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

A Sala de Estar é a parte pensada no convívio social do ambiente, e o ambiente mais versátil também, por 
geralmente agregar várias funções, podendo ser um ambiente multifuncional, onde se pode assistir TV, 
ouvir uma boa música, receber amigos, ler um livro ou somente relaxar, aspectos estes importantíssimos 
na vida das pessoas. Em qualquer uma dessas atividades o conforto deve estar sempre presente. Nas 
maiorias das casas, a sala de estar é decorada com extremo cuidado e é geralmente um dos ambientes 
mais atraentes da casa, com sofás confortáveis, cadeiras, tapetes, mesa de centro, pufes, aparador, tele-
visão, home theater, como também adornos que dão todo charme na decoração. Ao adquirir um imóvel 
para morar, uma questão primordial para a maioria das pessoas, é como tornar confortável a decoração 
de uma sala de estar. Uma maneira simples é dedicar algum tempo ao planejamento da organização do 
espaço e da iluminação. Apesar de ser um espaço em que há uma circulação maior de pessoas, a sala 
deve representar um local onde o morador vai recebê-las em suas casas; a sala de estar precisa ficar 
com jeito, humor e interesse dos seus donos. No referido ambiente, dentro de uma proposta de sustenta-
bilidade, investir em alguns móveis fabricados com madeiras reaproveitadas dará um toque de natureza, 
com leveza e sofisticação. Têm-se o novo a partir do velho. Um objeto descartado e transformado em 
obra de arte. O que importa na proposta, são as formas e as estruturas nelas encontradas. O descarte das 
atividades humanas, com um toque de bom senso, criatividade e vontade, é transformado em verdadeiro 
luxo. Para muitos, como na cultura oriental tradicional, por exemplo, é um grande feito.

Palavras-chaves: Sala de Estar. Sustentabilidade. Conforto.

O TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE CURITIBA/PR
NADJA SOARES DE OLIVEIRA
KEYLLA LENE DE OLIVEIRA VASCONCELOS
KATIUCIA VASCONCELOS MONTENEGRO
ROSELANNY MARIA MOURA LIMA
SILVANA SANTOS DA ESCOSSIA PINHEIRO
ORIENTADOR: MARCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Este trabalho correspondeu a um projeto de elaboração de um painel referente a terceira avaliação da 
disciplina Projeto de Urbanismo: Espaço Coletivo do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3ma, da 
Universidade Potiguar de Mossoró. O projeto prevê a confecção do painel abordando um tema relaciona-
do a urbanismo de uma cidade brasileira. O painel deveria ser confeccionado em material alternativo que 
não seguisse aos padrões convencionais de maneira que fosse utilizado da criatividade de cada grupo. 
O tema escolhido foi a história do transporte coletivo de Curitiba que é exemplo e vem sendo utilizado 
por diversas cidades da Brasil de outros países da América do Sul. A história do transporte coletivo 
na cidade de Curitiba iniciou com os bondes puxados a cavalos no ano de 1887. Em 1912 surgiram os 
primeiros bondes elétricos e nessa época o numero de passageiros chegava a mais de 1,9 milhão. Com 
o crescimento da cidade da Curitiba o transporte tradicional tornara-se aboleto e ineficaz para atender a 
população e a solução foi a implantação dos ônibus expressos e a implantação de canaletas exclusivas 
onde circulavam os ônibus convencionais e que paravam a cada 400 metros e infra estrutura diferenciada 
com instalação de bancas de revistas, cabines telefônicas, caixas de correios. Com o aumento das linhas 
e da frota, em 1980, foi implantada a tarifa social onde o preço da passagem era único independente do 
trecho da viagem. O arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, defendia que devia se dar 
ao ônibus a mesma performance do metrô. “O futuro está na superfície, porque não há mais condições 
de aplicar tanto dinheiro em metrô”, disse o ex-governador do Paraná e primeiro a implantar um sistema 
de BRT no País. Ele alertou, no entanto, que, sem a concepção correta da cidade, não adiantará aumentar 
a frota. Curitiba fez sucesso com seu sistema de transporte porque planejou, disse Lerner. Não apenas 
linhas de ônibus e corredores, mas especialmente porque utilizou o transporte como indutor de desen-
volvimento. Nos anos 70, integrou o transporte ao uso do solo.

Palavras-chaves: Curitiba. Transporte. Painel.
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BAR HAPPY HOUR
NAYANY NEGREIROS DE MENESES
GISLENE ARAUJO ROCHA
JAMDERBIA TOMAZ VASCONCELOS
RIVANILMA QUEIROZ DA SILVA
HALANA MARIA DE ALENCAR FONSECA
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Nos últimos anos, tem-se tornado cada vez mais comum projetar a área de lazer como componente 
essencial das nossas residências. Reuniões de família, encontros com amigos, churrasco nos finais de 
semana, banhos de piscina em dias quentes, atividades recreativas e pequenas festividades tornaram 
a área bastante social, e em muitos casos, o coração da casa. Na direção dessas novas necessidades, 
os tradicionais balcões dos bares e restaurantes, foram incorporados ao ambiente familiar. Chegaram 
acompanhadamente com armazenamento de alimentos, condicionamento de bebidas e estruturas de 
suporte como guarda copos, taças, talhares, pratos, pias, lava-louças, dentre outros eletrodomésticos; 
quanto à ambientação, incorporam desde os móveis mais simples e rústicos, até os mais requintados e 
luxuosos, incorporam também iluminação ambiente, anexos como lavabo, vestuário e ainda, os atuais 
e modernos bares molhados, que necessitam de toda uma infra estrutura específica arquitetônica, para 
conciliar lazer e segurança. No projeto elaborado para apresentar na II Mostra de Arquitetura do IV 
CONGRESSO CIENTÍFICO E A IV MOSTRA DE EXTENSÃO DA UNP, no Campus de Mossoró, optou-
-se pelo conceito da sustentabilidade, tema atual e aconselhável diante do momento em que vivemos. 
Partindo deste princípio, optou-se por utilizar elementos rústicos, proporcionando um ar simples porém 
sofisticado, onde a mobília e a decoração usaram materiais de ratam, madeira, alumínio, palha, tecido, 
... . Defenderemos a idéia que o bar com o passar do tempo alterou o paradigma de um ambiente que 
somente seria freqüentado para obtenção de bebidas alcoólicas; e tornou-se um ambiente residencial, 
agradável e aconchegante, para ser usado nas horas de lazer como um todo, como também para recep-
cionar os amigos.

Palavras-chaves: Bar. Rústico. Amigos.

BUTTERFLY ELE E ELA: UMA RELEITURA IRREVERENTE
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO
MARZULI FERREIRA BEZERRA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Este trabalho correspondeu a um projeto de uma cadeira referente à terceira avaliação da disciplina Pro-
jeto de Arquitetura: Percepção do Espaço do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3ma, da Universi-
dade Potiguar de Mossoró. A cadeira é um utilitário histórico e cultural que simboliza status social ao seu 
utilizador. Vem sendo esteticamente aprimorada ao longo dos tempos e tornou-se, além da sua funciona-
lidade, um objeto de decoração e apesar de ser um dos mais utilizados no ambiente doméstico, quando 
se trata de cadeira como mobiliário residencial, não se prioriza a ergonomia, acontecendo isso com mais 
freqüência em mobiliário de escritórios. Com o objetivo de conhecer sobre ergonomia e desenvolver a 
criatividade para utilitário doméstico, analisou-se o modelo Butterfly criada em 1938 pelos arquitetos ar-
gentinos Jorge Ferrari-Hardoy, Juan Kurchan e Antônio Bonet. Butterfly é uma cadeira reproduzida com 
grande sucesso em novas cores e texturas até hoje. Baseadas no modelo de Ferrari, foram imaginadas as 
cadeiras Butterfly Ele e Ela, uma releitura da original, representadas através de croquis, vistas frontais e 
laterais e maquetes. Elas são irreverentes na nova versão masculina e feminina. É uma versão moderna 
que prima pela estética. Suas características são segurança, durabilidade e versatilidade. O apoio das 
costas é firme, apesar da aparente fragilidade do revestimento. A sensação de leveza induz o relaxamen-
to. Proporciona praticidade de manuseio, pois é leve, e possibilita a confecção em várias cores, tecidos 
ou couro ecológico. A base pode ser construída em aço inoxidável ou pintura epóxi. Sua medida real é de 
95 cm de altura, 70 cm de largura e 50 cm de profundidade. Comparando com os valores recomendados, 
verifica-se que o assento muito profundo pode gerar desconforto por causa da compressão dos tecidos. 
Por possuir um ângulo entre o assento e encosto maior que 105°, pode prejudicar o sentar e o levantar do 
usuário da cadeira. Portanto, contatou-se que as Butterfly Ele e Ela foram desenvolvidas, principalmente, 
para serem peças de decoração de ambientes, pois não atendem todas as normas recomendadas para a 
confecção deste móvel.

Palavras-chaves: Butterfly. Cadeira. Ergonomia.
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O BIOGÁS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
PATRICK STEFANO DANTAS SOARES
GENÉSIO XAVIER DE MEDEIROS SEGUNDO
CAMILA GURGEL DANTAS
RICARDO GOMES FIRMINO
JASSANY BRAGA MEDEIROS
ORIENTADOR: MIGUEL AQUINO DE LACERDA NETO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A formação da biomassa tem origem com os povos agrícolas hindus, chineses e japoneses. Pela ne-
cessidade de limpar os solos das fazendas os agricultores faziam valas para depositar resto de frutas, 
dejetos humanos e de animais, água suja, etc. Essas valas, após a decomposição anaeróbica da matéria 
orgânica armazenada, transformavam-se em verdadeiros pântanos, que liberavam gases oriundos dessa 
decomposição. Essa pesquisa teve como objetivo apresentar a instalação de um biodigestor em uma 
casa residencial, como funciona o processo de energia com suas respectivas fórmulas, cálculos e suas 
vantagens. A metodologia ultilizada foi feita através de pesquisa bibliografica e na construção de uma 
maquete para a realização dos cálculos e para dimensionar o sistema biodigestor. Através desse proces-
so onde liberavam os gases, observou-se que a parte sólida, chorume, pode ser utilizada como fertilizan-
te natural e a parte gasosa, resultante da fermentação por decomposição anaeróbica da matéria orgânica 
através do biodigestor pode ser utilizada como fonte de energia. A partir do domínio do processo o 
biodigestor foi criado para facilitar e acelerar a fermentação da matéria orgânica e o Biogás, resultante 
dessa fermentação passou a ser considerado uma grande fonte de energia alternativa e não apenas um 
subproduto do processo, o que favorece imensamente a não utilização de recursos naturais esgotáveis. O 
local escolhido para implantação do biodigestor deve ser bastante arejado, tanto por motivo segurança, 
como para evitar odores. Deve ser evitada a incidência direta da luz do sol. Em lugares muito frios deve 
ser providenciado uma cobertura para a câmara de fermentação.Também pode ser colocado sob o solo 
onde não existem variações de temperatura. Verificou-se com a utilização do biogás, uma diminuição 
visível da quantidade de material orgânico lançado no meio ambiente, e a utilização de gases, como o 
metano, para atividades que antes utilizavam fontes não renováveis. Na construção civil, verifica-se o 
bom desempenho da utilização de biodigestores por possuir baixo custo e bom rendimento.

Palavras-chaves: Biogás. Biodigestor. Fonte de energia. Vantagens.

QUARTO CASAL
PRICILA FIGUEIRA BRITO GUZEN
ALINE CARLA LOBATO DA SILVEIRA
JESSICA KAROLINE PINHEIRO VALENCIA DE ALBUQUERQUE
WILLYANE FERNANDES DE S. REGO
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O ambiente do quarto de casal faz parte da II Mostra de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Po-
tiguar-UNP, Campus Mossoró. Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo. Dormir bem é 
essencial, não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas para se manter saudável, melhorar a qua-
lidade de vida e até aumentar a longevidade. Nosso desempenho físico e mental está diretamente ligado 
a uma boa noite de sono. O efeito de uma madrugada em claro é semelhante ao de uma embriaguez leve: 
a coordenação motora é prejudicada e a capacidade de raciocínio fica comprometida, ou seja, sem o me-
recido descanso o organismo deixa de cumprir uma série de tarefas importantíssimas. É necessário ob-
servar algumas dicas: dormir em um local confortável, fresco, escuro e silencioso; criar rituais próprios 
antes de dormir, como a meditação, o relaxamento e a oração; evitar olhar o relógio cada vez que acordar; 
praticar exercícios regularmente; não dormir com fome; e por fim, encontrar uma confortável posição 
para dormir num colchão com a densidade correta para o usuário. Com base nas informações citadas 
acima, apresentamos um projeto diferenciado que uniu ousadia, conforto, modernidade, romantismo e 
muita criatividade. O objetivo é atender as necessidades de um casal jovem, portanto foi escolhida uma 
decoração temática - “Cinema”. Cores como o branco e o preto estarão presentes nos móveis e ador-
nos. O preto “fosco” dará um toque especial para o ambiente tornando assim mais leve e sensual. Com 
base na praticidade, foi utilizado um closet aberto de 4.80cm, possibilitando uma melhor organização e 
privacidade. Visando a sustentabilidade do meio ambiente, o enxoval do jovem casal tem um diferencial: 
roupas de cama e banho, que gastam menos energia e geram menos resíduos, possibilitam a mesma 
qualidade, maciez e beleza dos fios que compõem o produto. O clássico fica para a colcha, com belíssi-
mas almofadas compostas de sofisticação, beleza e conforto. Os criados-mudos se tornam funcionais 
realçando a beleza do espaço e promovendo comodidade para o casal. Uma mesa foi pensada, para que 
muitas refeições sejam degustadas com pitadas de romantismo e criatividade. A TV é o item importante 
para esse projeto, afinal no “escurinho do cinema”, aventuras acontecem. Um espaço reservado para 
estudo, leitura e trabalho foi elaborado. Fotos do casal estarão distribuídas pelo quarto, além de mimos 
e lembranças de viagem, trazendo um clima romântico e jovial ao ambiente.

Palavras-chaves: Projeto de Arquitetura. Quarto de Casal. Cinema.
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HALL QUARTO CASAL
RAISSA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
RENATA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

A área proposta como Hall de Entrada para o Quarto do Casal, durante o IV Congresso Científico na II 
Mostra de Arquitetura da Universidade Potiguar – UNP, Campus Mossoró, vem com o intuito de convidar 
os visitantes a entrar no clima do ambiente. Mesmo sendo considerado como ambiente de passagem, 
e apesar de muitas vezes ser menosprezado, o hall de qualquer local tem importância ímpar, já que o 
mesmo é responsável pela primeira impressão do observador com relação ao interior. Assim, por ser o 
cartão de visita dos demais cômodos, o hall deve ser um espaço funcional e convidativo, que seguirá 
as mesmas linhas estéticas das próximas divisões, mantendo sintonia com o resto do projeto que teve 
inspiração em um casal jovem, admiradores do cinema clássico. Sendo um ambiente clean, prima pela 
funcionalidade e pelo minimalismo; traz à tona a idéia de espaço de adaptação ao local, tornando-se 
agradável e acolhedor e nos remetendo ao papel principal do mesmo que é o de recepcionar. Com um 
visual moderno, o hall apresentará móveis sofisticados com tonalidade predominantemente escura que 
ganharão vida com o foco da iluminação sobre eles. A fotografia de um astro do cinema clássico fixada na 
parede destacará o gosto comum do casal, além de dar ao ambiente de passagem mais estilo e deixá-lo 
personalizado. Desse modo, o hall deixará de ser apenas um elo imperceptível entre os cômodos e se 
humanizará, através de uma decoração que integra todo o projeto, dando um toque de extrema sofisti-
cação ao ambiente.

Palavras-chaves: Hall-Quarto. Arquitetura.Decoração. Ambiente.

PARQUE DA CIDADE DOM NIVALDO MONTE
RENATA NOBREGA
GEOVANA GOUVEIA COSTA FEITOSA
ALANA NAYARA GOMES DE LIMA
LARA JESSAMY GUERRA DE MELO
JORDANA MEDEIROS BERNARDINO
ORIENTADOR: MARCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

O trabalho desenvolvido tem como objetivo, apresentar os problemas e a questão da funcionalidade, 
enfrentados no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, ou simplesmente Parque da Cidade, que é um 
parque urbano localizado na cidade de Natal, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte. Onde foi 
inaugurado em 21 de julho de 2008 com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Quando inaugurado, 
o parque passou poucos meses à disposição da população com algumas obras ainda inacabadas. Em 
2009, o parque foi interditado por diversos fatores, inclusive a falta de uma previsão financeira, para 
manter o funcionamento do local. Situado em uma Zona de Proteção Ambiental – 1 (ZPA-1) o Parque 
Natural Municipal Dom Nivaldo Monte é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral criada pelo 
Decreto Municipal N. 8.078/06, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Esta 
obra é fantástica mais se encontra totalmente abandonada e interditada até hoje. A população só tem 
acesso a ciclovias e trilhas, onde o mesmo se torna perigoso, devido a assaltos na região. Além do lixo 
que a no entorno. Com isso vimos á necessidade, de Órgãos Responsáveis tomarem medidas para que 
o Parque da Cidade se tenha um uso definido, já que temos uma obra de um Arquiteto renomado como 
Oscar Niemeyer. Como solução ao descuido seria necessário que houvesse programações culturais, 
exposições de arte, convenções, e com isso a população possa se envolver mais, já que o Projeto inicial 
tinha essa proposta de interação entre os moradores e o Parque, além de incentivar o interesse da popu-
lação em proteger o ambiente.

Palavras-chaves: Urbano. Interditação.  Ambiente.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E DA GINÁSTICA LABORAL EM BUSCA DE 
UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
GILVANICE SILVA DE SOUZA
TALITA CIBELY DA COSTA
SUYANE SYNARA FRANÇA
TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO
MARCELO AMORIM DA SILVA
ORIENTADOR: ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA
CURSO: CST EM SEGURANÇA NO TRABALHO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Existe um crescente número de pessoas que se tornam sedentárias e com pouca oportunidade de prati-
car atividades físicas. O mundo está vivendo a era da tecnologia. O estilo de vida do homem tecnológico 
está associado ao sedentarismo. As atividades físicas e desportivas juntamente com ginásticas laborais 
dentro das organizações, bem como os programas de qualidade de vida, atuam como forma de amenizar 
os efeitos negativos e prejudiciais do trabalho e da utilização inadequada da tecnologia para o nosso 
corpo. O objetivo deste trabalho é discutir a importância fundamental que a ginástica laboral e a ativida-
de física têm na complementação de uma boa Qualidade de Vida dentro e fora do ambiente de trabalho, 
sendo assim possível adotar de programas específicos sobre tal tema aos colaboradores. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa descritiva que se utilizou da revisão de literatura para abordar a temática central 
deste trabalho. Foi realizado pesquisa em base de dados da internet através de artigos científicos e em 
livros com a temática da disciplina de Qualidade de Vida no trabalho desenvolvida do terceiro período 
do Curso superior em tecnologia em segurança do Trabalho. De acordo com a literatura o programa de 
ginástica laboral é visto como nova ferramenta alternativa para humanizar o meio empresarial prevenir 
e minimizar doenças ocupacionais, desde que aplicada de forma adequada, onde a mesma constitui-
-se de séries de exercícios diários realizados no local de trabalho, durante a jornada, que visa atuar na 
prevenção das lesões ocasionadas pelo trabalho, normalizar as funções corporais e proporcionar aos 
funcionários um momento de descontração e sociabilização, durante a jornada, entrando em seguida 
práticas de atividades físicas para trabalhar o bem estar do colaborador. Nesta perspectiva os benefícios 
são diversos podendo ser encontrados a longo e também a curto prazo efetivando a qualidade de vida 
assim de um trabalhador que irá mais satisfeito e realizado para a empresa para realizar melhor o trabalho 
a que lhe é exercido, tendo assim uma melhor e maior produtividade, que aí será o final onde o bônus será 
um bem em comum na relação empresa – colaborador.

Palavras-chaves: Ginástica Laboral.  Atividade Física.  Qualidade de vida.

SALA DE JANTAR
ROGERIO NONATO DE OLIVEIRA
MERCIA MARIA DOS SANTOS LUCENA SANTIAGO
RIZONETE BENIGNO DE OLIVEIRA ARAUJO
WANESSA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA
PRISCILA KELEN DE OLIVEIRA ARAÚJO
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O ambiente Sala de Jantar faz parte da II Mostra de Arquitetura da Universidade Potiguar – UnP. Como 
todo cômodo residencial, deve ser organizado de acordo com suas funções e atividades exercidas nele. 
As salas, quando se refere à infraestrutura física, não exigem instalações eletrônicas muito elaboradas 
e nenhuma hidráulica. Ficando seu charme somente a cargo da conformação da mobília. Existia inicial-
mente, uma distinção conceitual entre Salas de Jantar e Salas de Almoço, as salas de jantar eram requin-
tadas e destinadas a recepções formais, de alto requinte e sofisticação; culturalmente, até a atualidade, o 
ato de receber, está atrelado à situação social e econômica. Já a sala de almoço, era destinada a reuniões 
do dia a dia, onde a família realizava as refeições do cotidiano. Devido à otimização de espaços da era 
moderna, salvo raras exceções, onde há espaços amplos de grande metragem, os novos imóveis reser-
vam uma pequena área para a sala de jantar e uma ainda menor para a sala de almoço, fazendo com que 
estes conceitos praticamente inexistam, a idéia de uma sala de jantar ampla e luxuosa deu espaço a salas 
menores, para no máximo recepções íntimas, e as salas de almoço, quando a encontramos, restringe-
-se a bancadas na cozinha. Assim, entra e cena a criatividade do arquiteto em buscar o requinte da sala 
de jantar tradicional e a funcionalidade da sala de almoço, com a disposição dos espaços atuais, sem 
ignorar toda estrutura cultural que a envolve. A nova abordagem para salas de jantar a considera como 
ambiente social, onde ocorrem reuniões familiares e de amigos, em momentos especiais e até mesmo 
diariamente, nas alimentações de costume, o que para a maioria das famílias é um momento impar, que 
dá o privilegio do encontro familiar ao redor da mesa. O compromisso de transformar este ambiente 
aconchegante é primordial, considerando que o mesmo possa atuar como personagem direto da história 
de um acontecimento, e transporta sua carga memorial para os que o habitam ou frequentam. A sensi-
bilidade da população para com o meio ambiente passou a fazer parte do cotidiano, e a adaptação dos 
hábitos pensando na sustentabilidade tem buscado por ações, idéias e produtos que façam de pequenas 
atitudes, algo significativo para o meio. Optar por um ambiente sustentável, com móveis, revestimentos, 
e iluminação com aproveitamento de resíduos, tem despertado na Arquitetura uma nova fase, onde se 
considera não só a estética, mas o contexto sócio ambiental da nossa sociedade. Profissionais que 
apresentam este diferencial são mais valorizados e conseqüentemente, mais procurados, posto que a 
sociedade está a cada dia, mais compromissada com o meio ambiente.

Palavras-chaves: Projetos de Arquitetura. Sala - Jantar . Sustentável.
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CADEIRA
SARAH INGRID CAVALCANTE HERMINIO
MILENA NAYARA SILVA DE ARAUJO
MARIA DAS DORES MAIA EVANGELISTA
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Trata-se de um trabalho correspondente a um projeto de uma cadeira para avaliação da disciplina, Projeto 
de Arquitetura: Percepção do Espaço do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3ma, da Universidade 
Potiguar de Mossoró. Com o desenho previamente idealizado e as medidas definidas, partiu-se rumo à 
tarefa na construção da “Appolo Chair”, nome dado a cadeira pelo grupo. O material utilizado na maquete 
foi o metalon em cortes arredondados pintado na cor rosa remetendo ao gosto feminino. O design ado-
tado foi inspirado em curvas, formando um novo estilo e na forma real ela pode ser feita com armação 
de ferro ou acrílico. Permanecer sentado durante horas, mesmo em atividades pouco exaustivas pode 
causar dores físicas. Pensando nisso, criou-se uma cadeira que possibilita horas de relaxamento e con-
forto cujas características estão relacionadas à segurança, leveza, estética, durabilidade e a originalidade 
do produto, respeitando a anatomia do corpo humano. O projeto foi criado com a intenção principal de 
utilizar em quartos de meninas adolescentes, por ter um designer muito ligado a um mundo jovem e tam-
bém proporcionar ao cliente uma nova forma de decorar sua casa. Como é uma atividade que toma um 
tempo considerável, é importante que o planejamento seja feito de modo que se saiba antecipadamente 
os passos que devem ser dados, o momento certo para cada atividade e a medida correta de cada recurso 
aplicado na construção. Ao longo do processo de execução percebeu-se a importância do trabalho em 
grupo, que apesar de ter sido uma atividade bastante desafiadora gerou uma sensação de sastifação ao 
ver o produto pronto.

Palavras-chaves: Conforto. Design. Público Jovem Feminino.

HALL DA ÁREA DE LAZER
SAYONARA KATARINA DA COSTA SILVA MELO
LUAN SATURNO DA SILVA
JOHNATA RAPHAEL DE MELO SILVEIRA E SILVA
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O Hall da Área de Lazer faz parte da II Mostra de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Potiguar - UNP, 
Campus Mossoró. É um ambiente que funciona como um cartão de visita para uma confortável área de 
lazer residencial, que por sua vez, contempla um deck com piscina, mesas e um espaço verde. A proposta 
do Hall adiciona beleza, conforto e praticidade à área verde. Por estar em um espaço semi-aberto, como 
um terraço, sujeito às intempéries, como sol e respingo de chuva, foi concebido como um ambiente rús-
tico. O estilo rústico costuma ser despretensioso, por isso é comum lançar mão de mobiliário, adornos, 
como também luminárias de artesanato. Ampliando esta idéia, podemos ver a proposta do Hall através 
de uma decoração que explora materiais como madeira, alumínio, palha e tecidos; uma proposta que 
realça os produtos naturais através do uso da tecnologia. A reciclagem também é dos pontos fortes des-
se projeto, onde foi feito reaproveitamento de pneus, latas e garrafas. Nesse ambiente, estão dispostos 
vários objetos e detalhes de revestimento que sugerem idéias e inspiração para uma decoração simples 
e harmoniosa. Com um visual contemporâneo, que traz o estilo rústico com vistas à sustentabilidade, o 
Hall representa um espaço agradável e acolhedor para toda família, onde serão expostos mimos e lem-
branças de viagem, além de ser um espaço de descanso à sombra, que usa e abusa do verde, através de 
plantas em vaso dispostas adequadamente à proposta. Além disso, apresenta condições de receber os 
amigos e ser um espaço de conversas e jogos.

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Praticidade. Rústico.
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CADEIRA PAIXÃO
SILVANA SANTOS DA ESCOSSIA PINHEIRO
NADJA SOARES DE OLIVEIRA
ROSELANNY MARIA MOURA LIMA
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA TORRES JACOME
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Este trabalho correspondeu a um projeto de uma cadeira referente a terceira avaliação da disciplina 
Projeto de Arquitetura: Percepção do Espaço do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Turma 3ma, da 
Universidade Potiguar de Mossoró. O projeto prevê a confecção de uma cadeira do tipo chaise-longue, 
com estrutura em madeira, com forro em esponja e malha sintética do tipo liganete. Os pés da cadeira 
serão de barras de aço soldadas e revestidas com bambu. A cadeira possuirá encosto reclinável, o que 
proporcionará um maior conforto. O utilitário foi projetado com inspiração em alguns tipos de cadeiras de 
design conceituados, como a “cadeira vermelha” de Humberto e Fernando Campana que maravilharam 
a todos com a simplicidade e com a utilização de materiais comuns, e a “cadeira egg” de Arne Jacobsen, 
arquiteto e designer dinamarquês que criou uma das mais adoráveis poltronas com uma forma ergonô-
mica ideal para repousar. Diante a esses conceitos, foi usado como diferencial o revestimento feito com 
“retalhos” de malha, o que proporciona conforto e o aproveitamento de refugo das indústrias de tecido e 
confecções, reduzindo o custo da cadeira e contribuindo com o meio-ambiente. Adotou-se um formato 
singular que permitisse ao usuário ter a sensação de que a peça o abraçasse durante o uso. Esse efeito 
é visualmente percebido pelas abas laterais que avançam em relação ao encosto. Denominou-se o utili-
tário de “CADEIRA PAIXÃO”, adotando a cor vermelho intenso como referencial. A maquete projetada foi 
confeccionada usando papel cartão, tecido em malha do tipo liganete e bambu. O resultado obtido, além 
da beleza plástica foi uma poltrona confortável, ideal para ficar em quartos ou salas de estar.

Palavras-chaves: Cadeira. Paixão. Vermelho.

MERGULHO EM BEM ESTAR
TALLYSON RANIEER COSTA DE ALBUQUERQUE
ELIANA MARIA DA SILVA
JESSICA KARLA FERNANDES AMORIM
LARISSA NUNES DE MEDEIROS
MARINA SOLANGE DUARTE
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Mesa demonstrativa: Ambiente de relaxamento SPA: Mergulho em Bem Estar Contato: tallysonranieer@
gmail.com O ambiente de relaxamento do SPA faz parte da proposta da II Mostra de Arquitetura da 
Universidade Potiguar – UnP, e vem demonstrar que diversas técnicas de decoração podem influenciar 
diretamente no nosso metabolismo. Várias pesquisas apontam o poder das cores, iluminação, ventila-
ção, temperatura e conformação dos espaços atuam diretamente no comportamento das pessoas, seja 
estimulando determinadas funções no nosso organismo ou as acalmando. A utilização de técnicas em 
ambientes em busca do equilíbrio, ou de ativar determinadas reações, datam dos primórdios, e é vista 
no nosso cotidiano muito mais do que imaginamos. A cultura oriental utiliza estas técnicas com grande 
freqüência, principalmente em ambientes voltados a tratamentos terapêuticos. Devido à grande agitação 
da vida moderna, inúmeras doenças são causadas pela fadiga, estresse, esgotamento físico. As pressões 
e responsabilidades do dia a dia tem provocado a procura por tratamentos relaxantes, principalmente 
os proporcionados nos S.P.A.’s - Serviço Personalizado de Atendimento - adaptação livre da sigla do 
termo original em latim ‘salute per aqua’, tradução literal de “saúde pela água”. Esses ambientes têm por 
objetivo o resgate da saúde, onde é comum um tratamento relaxante com o uso de banhos de imersão 
em Ofurôs? Ofurô é um tipo de tina de madeira caracterizada pelo seu formato mais profundo e curto 
que os modelos de banheira ocidentais, permitindo a seu usuário tomar banho de imersão com o corpo 
em posição fetal, profundo o suficiente para a água cobrir seus ombros, podem ser usado por uma ou 
várias pessoas; a depender do tamanho, em algumas culturas consiste em autênticos rituais familiares, 
precisando ser bem estruturado para suportar peso, pressão e não haver vazamentos. Outra caracte-
rística importante é a temperatura da água que deve chegar gradativamente a 40ºC, antigamente sobre 
fogo de carvão, atualmente por ebulidor elétrico ou aquecedor a gás, existindo alguns com controle 
automático. As técnicas arquitetônicas são de suma importância para projetar ambientes que suportem 
as necessidades básicas para sua instalação, manutenção e até mesmo êxito nos tratamentos aplicados. 
A decoração do ambiente torna-se tão importante quanto à infra-estrutura para dar suporte ao ofurô e 
eis a importância do arquiteto: combinar estética ambiental com suporte técnico estrutural. O uso da 
madeira na arquitetura oriental baseia-se no conceito Zen da simplicidade. Simplicidade como expressão 
visual, resultado da redução continua dos supérfluos, na funcionalidade dos elementos, forma, espaço, 
motivos, para um mínimo necessário, sem comprometer sua funcionalidade. Atualmente, existem ofurôs 
de acrílico, fibra de vidro e outros materiais, sem desprezar o principio básico terapêutico.

Palavras-chaves: Spa .Zen. Ôfuro.
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HALL DAS SALAS DE ESTAR E JANTAR
YON LEITE FONTES JUNIOR
JOSE GILGAMES OLIVEIRA FILGUEIRA
ANDREZITO DE LEMOS REBOUÇAS
MARCUS ANTONIO QUEIROZ CHAVES FILHO
ORIENTADOR: KARISA LORENA CARMO BARBOSA PINHEIRO
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O Hall de entrada é o cartão de visita de um ambiente, portanto deve ser caprichado, bem decorado, com 
móveis de qualidade para valorizá-lo. A intenção é transmitir uma sensação de bem-estar logo que se 
chega ao local. No hall, acontece o primeiro ponto de contato entre o visitante e o ambiente interno. Além 
de incitar curiosidade sobre a proposta do projeto, deve permitir facilidade de fluxo e ser acolhedor. Con-
siderando essa visão, foi desenvolvido o projeto do Hall da sala de estar e jantar a ser apresentado no IV 
Congresso Científico e IV Mostra de Extensão da Universidade Potiguar. O projeto foi desenvolvido pelos 
alunos do primeiro período do Curso de Arquitetura e Urbanismo, e levou em conta aspectos primordiais 
como a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais descartados. Um projeto sustentável deve 
preocupar-se em causar menor impacto ambiental e maiores ganhos sociais, sem contudo, ser inviável 
economicamente. Sendo assim, os móveis foram desenhadosa partir da madeira residual depallets - 
bases de apoio que transportam e acondicionam as mercadorias em estoque. Os pallets foram doados 
por uma grande rede de supermercados da cidade de Mossoró, a seguir foram desmanchados, lixados e 
selados, para serem reutilizados como base de apoio dos aparadores do ambiente. A parede principal do 
Hall receberá painel trabalhado com garrafas. No mais, será dada atenção à iluminação, que deverá ser 
aconchegante. O ambiente estará completamente integrado, fisicamente e conceitualmente às salas de 
estar e jantar. A circulação será livre e acessível.

Palavras-chaves: Hall de Entrada. Sustentabilidade. Pallets. Reapro.

A EVOLUÇÃO DO MARKETING E SUA IMPORTÂNCIA NAS ORGANIZAÇÕES
ELENILDA ZUMBA DA SILVA
LUCIANA BARBOSA COSMO
ANTÔNIA ARETUSA MEDEIROS SILVA
EGLEYDE DA SILVA COSTA
ANNE KARINE BRITO SENA
ORIENTADOR: WASHINGTON SALES DO MONTE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O marketing surgiu e se desenvolveu na medida em que a sociedade se transforma de uma economia 
artesanal autosuficiente para um sistema socioeconômico que compreende a divisão do trabalho, a in-
dustrialização, a urbanização da população. Ao longo dos anos, o homem vem modificando e transfor-
mando o espaço onde vive, de igual forma o marketing vem evoluindo. Na sociedade primitiva, cada 
família era responsável pelo suprimento de suas próprias necessidades, costurando peças de vestuário, 
caçando, fazendo móveis, para sua própria subsistência. Na etapa seguinte, vem a evolução histórica, 
onde pequenos produtores começam a fabricar seus produtos em quantidades maiores, antevendo pe-
didos futuros. O objetivo desse trabalho em questão é enfatizar a evolução do marketing, ao longo dos 
anos, bem como a sua importância nas organizações. Para tanto, buscamos aprofundamento o tema 
com base em bibliografia de teóricos clássicos da área, assim como Kotler, Sandhusen que nos ajudam 
a compreender melhor o assunto em questão. Verifica-se que o marketing é tão fundamental que não 
deveria ficar restrito apenas a um departamento de uma empresa (Setor de marketing). A sua importância 
é tamanha que suas ações afetam a própria estratégia empresarial e está envolvida em todos os setores 
da organização, desde pesquisa e desenvolvimento, disponibilização, venda, e utilização pelos clientes. 
O seu conceito implica em abordagem das estratégias empresariais como epicentro organizacional, de-
vido ao advento da globalização, a competitividade se tornou cada dia mais acirrada, fazendo com que 
as organizações busquem de forma diferenciada, a sua posição na mente dos consumidores e com isso 
tornam-se mais exigentes para suprir as suas necessidades. Assim sendo, podemos constatar que os 
avanços ou refinamento do marketing de um modo geral andam de mãos dadas com o progresso da 
civilização e também que muitos outros departamentos de uma empresa são indispensáveis ao cres-
cimento, porém o marketing ainda é uma atividade que sendo bem desenvolvida poderá trazer muitas 
rentabilidades para as organizações.

Palavras-chaves: Marketing. Evolução. Organizações.
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DO USO E ABUSO DE 
ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATRAVÉS DO TRABALHO PREVENTIVO NUMA 
ESCOLA MUNICIPAL DE MOSSORÓ-RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
ANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE
ORIENTADOR: DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

O uso e abuso de álcool e outras drogas acomete, cada vez mais cedo, as crianças e os adolescentes, 
caracterizando um problema de saúde pública. Isto aponta para a necessidade de ações de enfermagem 
voltadas a uma educação problematizadora de enfrentamento ao uso das drogas, possibilitando assim 
um resgate dos direitos e deveres dos jovens cidadãos nos espaços extra e intra sala de aula. Diante 
dessa realidade, foi criado o Núcleo de Operações Preventivas ao Uso de Álcool e Drogas - NOP’S para 
atuar em algumas escolas da rede municipal de Mossoró-RN, tendo a educação construtivista como 
abordagem política e pedagógica. Pretende-se relatar a experiência deste núcleo em uma escola muni-
cipal desta cidade que promoveu discussões sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas com 20 dis-
centes/adolescentes, partindo de suas potencialidades e desejos, através de atividades socioeducativas, 
esportivas e culturais. O nosso foco foi sensibilizá-los sobre como é bom viver sem drogas e aproveitar a 
vida de maneira saudável. Foram realizadas leituras e pesquisa na internet sobre a temática, que desen-
cadearam discussões em sala de aula com uso de vídeos, figuras, danças, teatros e músicas. Formou-se, 
então, subgrupos de discentes sob supervisão da enfermagem, na perspectiva dos adolescentes serem 
multiplicadores na prevenção do uso de drogas e situações de risco na própria escola, na comunidade, 
na família e em outros equipamentos sociais existentes. Constatou-se que durante os encontros, o grupo 
de discentes relatou uma grande aproximação com o assunto, pois muitos destes jovens já souberam ou 
tiveram contato com pessoas que usam ou usaram drogas ou álcool. Deste modo, fica claro a eficácia 
deste trabalho realizado na escola, e isso mostra que o projeto do NOP’s precisa ser disseminado nas 
demais escolas do município para conquistar mais profissionais da saúde na atuação como consultores 
e além disso que a informação e as atividades dos núcleos sensibilize um número maior de adolescentes, 
transformando a ociosidade em momentos lúdicos de sabor da vida sem drogas.

Palavras-chaves: Enfermagem. Educação. Álcool e outras drogas.

A IMPORTÂNCIA DO GESTOR PÚBLICO EM MEIO AO DESAFIO DAS 
POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS POLÍTICAS: NO CASO DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DIRAN RAMOS DO AMARAL MOSSORÓ/RN
IVA BEZERRA DA COSTA
CLARA BUNINA GOMES GREGORIO DA SILVA
MARÍLIA CINTIA DE LIMA MELO
FRANCISCA JANEQUELE FERREIRA FERNANDES
ORIENTADOR: MERCIA CRISTILEY BARRETO
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

No contexto globalizado em que estão inseridas todas as esferas da sociedade, encontra-se a gestão pú-
blica nacional que cada vez mais precisa aderir aos discursos e prática gerenciais, como postura empre-
endedora, criatividade, inovação gerencial, gestão por competência e gestão de pessoas. Para tanto se 
faz necessária a presença de um gestor capaz de assimilar as características decorrentes dos discursos 
e práticas acima e estejam aptos às constantes mudanças, onde sejam altamente hábeis de transformar 
um ambiente desfavorável em um ambiente favorável mediante cada organização pública. Portanto o ob-
jetivo deste artigo é demonstrar a importância de um gestor público dentro do terminal Diran Ramos do 
Amaral de Mossoró/RN marcado por práticas empreendedoras e mostrar quais são as possíveis causas 
e efeito da não existência do mesmo onde a interferência política necessita ser eficaz, pois ela trata em 
sua concepção de algo positivo para o andamento dos órgãos e instituições públicas. Para elaboração 
do mesmo foram realizadas pesquisas de caráter qualitativo em busca de atender com profundidade um 
fenômeno especifico no caso aqui das deficiências do objeto em estudo, pesquisa de caráter explorató-
rio, descritivo, utilização da internet e pesquisa bibliográfica. Tais metodologias permitiram detectar não 
apenas a ausência, mas a grande necessidade de um gestor no terminal Diran Ramos do Amaral para que 
seja o mesmo capaz de com subsídios necessários melhorar a atual situação do terminal.

Palavras-chaves: Gestão Pública. Políticas Públicas. Gestor.
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS CRIANÇAS PORTADORAS 
DE LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA) E LEUCEMIA MIELÓIDE 
AGUDA (LMA): UMA REFLEXÃO BIBLIOGRÁFICA
ROBERTA BENEVIDES GURGEL
MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA
MARCELLA ROCHA CORDEIRO DE OLIVEIRA
YLIANI KARLA DE OLIVEIRA MEDEIROS
ORIENTADOR: KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

As Leucemias, e mais especificamente a Leucemia Linfoide Aguda (LLA), é apontada como um dos 
principais tipos de câncer infantil, classificando-se como uma patologia agressiva, complexa, sendo 
uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes. Então, torna-se um desafio para a 
equipe multidisciplinar envolvida lidar com os processos desencadeados desta patologia, principalmen-
te em se tratando de criança, onde todo o processo torna-se mais doloroso e requer uma atenção maior 
e um cuidado mais específico durante o processo patológico, e mais especificamente a enfermagem, 
sendo vista como ator principal desta equipe, por desempenhar várias funções no contexto do dia-a-
-dia e ser o profissional que mais terá ligação com a criança portadora desta patologia, como também 
com os familiares destas. OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre as 
bases da assistência em enfermagem que é ofertada no processo patológico de crianças de Leucemia 
Linfóide Aguda(LLA). METODOLOGIA: Para a construção do estudo foi utilizada uma pesquisa de cunho 
qualitativo, a partir de uma revisão bibliográfica que utilizou textos impressos e eletrônicos de Bases de 
Dados como Scielo, Medline e Lilacs, além de alguns livros e revistas. RESULTADOS E CONCLUSÕES: 
Conclui-se que o câncer infantil apresenta-se como uma das principais causas de morte entre crianças 
e adolescentes, e a LLA apresenta-se como forma mais frequente, tornando-se um desafio prestar um 
serviço integral.
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O setor de energia apresenta uma enorme relevância para economia e desenvolvimento de uma organiza-
ção, independente do tipo é de extrema importância para qualquer realização de processo dentro de uma 
empresa, e diante desta comprovação fez-se um estudo para analisar as situações financeiras das em-
presas presentes no setor energético, através de seus índices de liquidez, endividamento e lucratividade, 
no qual estes indicadores oferecem para os administradores internos e analistas externos informações 
sobre as melhores empresas do setor, como também, estas separadas em seus setores específicos, 
analisando seu desempenho e permitindo a comparação da empresa com seu concorrente, seu setor e a 
posição desta no mercado. Baseado nesse contexto de desenvolvimento e relevância do setor energético, 
fez-se a seguinte pergunta: Entre os grupos de empresas geradoras e distribuidoras do setor energético, 
qual desses apresentou melhor desempenho financeiro no ano de 2009? E para responder a esta per-
gunta objetivou-se determinar entre tais grupos, através de uma análise comparativa de indicadores de 
desempenho, qual sobressaiu no referido ano. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 
específicos: levantamento de informações acerca do desenvolvimento do setor de energia no Brasil, a 
identificação das empresas com a coleta de seus dados contábeis necessários e a análise comparativa 
entre as empresas selecionadas e o setor energético. Contudo, para tal análise, as empresas foram 
separadas em grupos de distribuição e geração de energia, onde os dois grupos juntos caracterizam 
o setor energético, e os índices utilizados para análise comparativa foram selecionados com o objetivo 
de mensurar o grau de desempenho financeiro de empresas, dados em ponto de: liquidez, rentabilidade 
e endividamento. No trabalho, os procedimentos metodológicos se deram por um método de pesquisa 
comparativo e estatístico, com objetivo de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, sendo também o 
caráter da pesquisa quali-quantitativo, com coleta de dados secundários e aplicação de hipóteses, estas 
comprovadas pela comparação dos índices realizados através do teste estatístico de desigualdade de 
Chebshev. Esta pesquisa foi uma primeira tentativa de discutir o tema análise financeira através de indi-
cadores como revelador de desempenho financeiro em grupo de empresas do setor energético, contudo, 
pode ser direcionado a outras pesquisas, como temporais e abrangência de outros setores. A aplicação 
destes testes diagnosticou-se que nenhum grupo apresentou vantagens em relação ao outro, onde estes 
se apresentam estatisticamente semelhantes.
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A prestação de uma assistência humanizada é realizada a partir da compreensão do indivíduo e de sua in-
serção num contexto social de forma a integrá-lo no serviço como protagonista e co-responsável por sua 
própria saúde, construindo junto a ele um entendimento baseado numa educação prévia onde existem 
ações pré-estabelecidas para atender às suas necessidades, seja qual for a fase da vida que ele esteja. 
A saúde dos adolescentes merece destaque no que diz respeito à assistência de saúde humanizada. A 
partir de experiências vivenciadas nas UBS nos estágios da disciplina Saúde da Criança e do Adoles-
cente, observou-se uma precariedade quanto ao acolhimento, saber ouvir, dialogar, informar e educar 
os mesmos quanto ao seu bem-estar físico, psíquico e social. O trabalho tem como objetivo principal 
descrever uma intervenção realizada numa escola de ensino fundamental, voltada aos adolescentes para 
mostrá-los a importância dos programas de saúde e teve ainda como objetivo elaborar uma cartilha 
mostrando os serviços existentes na UBS direcionados ao adolescente. As ações em questão foram 
importantes, pois possibilitaram a unificação de duas práticas interdisciplinares - Saúde e Educação 
instigando-as a contribuírem com seus conhecimentos distintos para um bem comum, a humanização 
na assistência de saúde dos adolescentes. Foi de extrema importância abordar e dá ênfase a assuntos 
voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde e frisar temáticas que já são implementadas pelo 
Ministério da Saúde no programa saúde do adolescente, como: crescimento e desenvolvimento; saúde 
sexual e reprodutiva; redução da mortalidade por acidentes e violência; a divulgação da caderneta de 
saúde do adolescente e explanar os serviços que são disponibilizados pela UBS. Assim elaboramos 
e desenvolvemos uma cartilha que mostrou de maneira clara a importância desses serviços. Como a 
informação é um instrumento essencial para que métodos e objetivos sejam atingidos, era interessante 
que a cartilha fosse de fácil compreensão e atrativa já que tal projeto foi voltado para um público juvenil. 
A intervenção foi realizada numa turma do ensino fundamental do 6º ano, com faixa etária entre 11 e 15 
anos. Foi obtido um resultado satisfatório, pois a proposta foi bem aceita, bem como absorvida e integra-
dora. Ao observar e analisar o projeto em questão, percebemos a existência do interesse na participação 
do público-alvo nos assuntos abordados. Isso foi bem perceptível quando os adolescentes mostraram-
-se atentos às informações passadas e mais que isso interagiram com perguntas, assim sentimos que as 
dúvidas eram reais, e de certa urgência. Neste sentido, concluímos que unir saúde e educação constitui 
numa ação eficiente, provedora de bons resultados para o coletivo e principalmente no que diz respeito 
à humanização na assistência da saúde dos adolescentes.
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O presente artigo tem por objetivo analisar o Projeto de Desenvolvimento do Terminal Rodoviário de 
Mossoró-RN que atualmente apresenta uma estrutura física comprometida e serviços de qualidade infe-
rior. A partir da pesquisa, constatou-se que cada setor do local necessita de reparos em relação à con-
servação da estrutura. Acredita-se que as autoridades Governamentais não estão cumprindo com suas 
responsabilidades na administração da mesma, e assim por não manterem o local de forma satisfatória 
existe uma pouca movimentação no local, isso mostra o quanto há precisão de uma reformulação. O ter-
minal rodoviário de Mossoró-RN se localiza na BR. 304, Km 39, N° 1020, no Bairro Dix Sept Rosado-RN, 
foi inaugurada em 1996 com objetivo de prestar serviços, tendo uma rotação de ônibus intermunicipais 
e interestaduais. Embarque e desembarque de passageiros. Também utilizou-se um questionamento 
semi-estruturado. O questionário foi aplicado juntamente a 05(cinco) pessoas escolhidas aleatoriamente 
na própria rodoviária, com vista ao enriquecimento do estudo. Foram tiradas fotos do local contribuindo 
para uma melhor visualização do objeto estudado. Na parte superior existem algumas lojas, porém todas 
fechadas sem utilidades, os banheiros interditados, havendo também lixos amontoados em partes do 
local. A iluminação em geral deixa a desejar. De acordo com a pesquisa etnográfica e com entrevistas 
aplicadas no local com os usuários, podemos identificar o nível de insatisfação em relação ao terminal. 
Observando-se, portanto o local onde os fenômenos ocorrem e baseando-se nos problemas vistos, a 
pesquisa foi orientada pelo seguinte questionamento: existe uma relação efetiva entre os condiciona-
mentos estruturais da rodoviária e o nível de satisfação do cliente? O objetivo da pesquisa foi identificar 
o nível de satisfação do usuário em relação ao terminal rodoviário do município de Mossoró consequen-
temente verificar o nível de comprometimento da gestão em relação à rodoviária, identificar a percepção 
dos usuários sobre o terminal rodoviário e identificar os investimentos realizados nos últimos anos na 
rodoviária. De acordo com o resultado da pesquisa, foi possível identificar a insatisfação do usuário com 
relação à estrutura da rodoviária e também pelo descaso dos governantes diante da má administração 
do local.
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A consulta de enfermagem exige um bom conhecimento sobre suas características físicas, fisiológi-
cas, psicossociais, patologias mais frequentes e suas necessidades. Quando realizadas em crianças, 
a consulta de enfermagem se divide em: consulta de enfermagem à criança com matricula para acom-
panhamento de seu crescimento e desenvolvimento (CD), consulta subsequente da enfermagem com 
acompanhamento de CD e a consulta de demanda espontânea. O acompanhamento de CD abrange a 
avaliação integral da criança de zero a seis anos, este envolve o registro no cartão da criança da avaliação 
do peso, altura, desenvolvimento, vacinação e intercorrências, o estado nutricional, bem como orienta-
ções à mãe/ família sobre os cuidados com a criança (a alimentação, higiene, vacinação e estimulação) 
em todo o atendimento. É de suma importância o cuidar de forma integral, sendo este uma ferramenta 
de trabalho da enfermagem, pautado a partir do embasamento científico, onde a sua operacionalização 
se dará com a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Este é um meio para se prestar uma 
assistência individualizada e de qualidade ao cliente através da aplicabilidade de seus conhecimentos 
técnicos científicos. Sua implantação e implementação tornou-se obrigatória por meio da Resolução 
272/2002, do Conselho Federal de Enfermagem em todo serviço de saúde. Desta forma, buscamos rea-
lizar uma revisão da SAE, a partir de aplicabilidade na consulta de CD, realizada por alunos do 5º período 
da Universidade Potiguar – UNP, propondo uma melhor assistência nas consultas, com a ampliação do 
olhar em torno das dificuldades encontradas. Diante disto, identificamos os principais diagnósticos mais 
utilizados que nos proporcionaram suporte: Amamentação ineficaz, Amamentação interrompida, Con-
flito de desempenho pai e mãe, Conhecimento deficiente de cuidados com a criança, Constipação, Eli-
minação urinária prejudicada, Integridade da pele prejudicada, Membrana da mucosa oral prejudicada, 
Risco para vínculo pai e filho prejudicado, Risco para infecção, servindo como base para encontrarmos 
os problemas e saber como intervir em cada caso. É notório enfatizar que os enfermeiros devem refletir 
sobre o seu conhecimento próprio, tornando a SAE uma atividade diária e prazerosa, a fim de garantir ao 
paciente uma assistência integral.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar híbridos de tomate na serra da Ibiapaba no estado do Ceará. O 
Experimento foi conduzido em área comercialmente cultivada pelo produtor Valdecir no Sítio Jaburu, 
Tianguá-CE. Os tratamentos utilizados foram três cultivares de tomate híbrido, de crescimento indeter-
minado a saber: Paty (Seminis), Dominador (Top seed) e Ellen (Feltrin). Os híbridos foram cultivados em 
campo aberto, cada parcela foi constituída por 10 000 plantas.Os parâmetros analisados foram: massa 
média de frutos, número médio de frutos por planta, classificação dos frutos em 2A (Frutos de primeira) e 
A+Extra (Frutos de segunda).Os dados foram submetidos à análise da variância, utilizando-se o software 
estatístico SISVAR. O delineamento foi o delineamento inteiramente casualisado, sendo 10 repetições 
e 3 tratamentos (cultivares). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância 
de 5% de probabilidade. Os teores de massa médias e número de frutos por planta, não apresentaram 
diferença estatística; Após análise e discussão dos resultados, pode-se perceber que o híbrido Paty 
apresentou um maior ganho de peso em relação aos demais, o híbrido Paty apresentou um maior número 
de frutos em tempo de colheita em relação aos demais,o híbrido Dominador apresentou frutos com maior 
média de pesos, as cultivares de tomate híbrido Paty, Dominador e Ellen, sob as condições ambientais e 
de tratos culturais de cultivo, não apresentaram efeito significativo sob as variáveis analisadas.
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A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS/SIDA) é uma doença crônica causada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), ocasionando perda progressiva da imunidade celular e, conseqüente-
mente, o aparecimento de infecções oportunistas. O HIV é um tipo especial de vírus conhecido como 
retrovírus, e a sua principal característica é ter o patrimônio genético registrado na forma de RNA e 
uma membrana lipídica circundando a cápside. Possui também uma enzima denominada transcriptase 
reserva que tem por função transformar o código genético de RNA para o DNA, facilitando sua interação 
dentro do material genético da célula hospedeira. Uma vez inserido, ele condiciona essa célula a produzir 
mais células de RNA. Tem como objetivo discutir com um grupo de alunos sobre a patologia, tratamento 
e formas de prevenção. Para compor o trabalho foram necessárias algumas etapas: selecionar o material 
bibliográfico, com base em leituras de diferentes autores que discutissem o tema como, por exemplo, 
RICCI (2008) e SMELTZER, et.al (2009), organizar e convidar os alunos para a ação educativa realizada 
na Universidade Potiguar - UnP. Contou-se com a presença de cerca de dez alunos. A ação educativa 
tornou-se um instrumento didático para os acadêmicos, pois os possibilitou o aprofundamento dos 
conhecimentos sobre a patologia e de como ela atua no organismo humano, para com isso formular 
um pensamento crítico. Momento de esclarecimento, de minimizar as dúvidas e desmistificar os mitos 
e tabus acerca dos sinais, sintomas, formas de tratamento e prevenção. As ações educativas tornam-se 
ferramenta importante na articulação teórico-prático para os acadêmicos de enfermagem, fortalece o 
processo de conscientização com vistas à diminuição da incidência de HIV/AIDS e, além disso, promove 
o exercício da cidadania e controle social para a construção de políticas públicas mais eficazes.

Palavras-chaves: AIDS. HIV. Ação Educativa.

AVALIAÇÃO DOS CUSTOS EM ESTOCAGEM DE ALIMENTOS
KENNEDY ALISSON ALVES
ORIENTADOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

Avaliação dos custos em estocagem de alimentos Autor (a): ALVES, Kennedy Alisson. Co-autores: BE-
ZERRA, Sonia Maria; CUNHA, Maria do Socorro; SILVA, Anacleide Medeiros. Orientador: SILVA, Bruno 
Clayton Oliveira. O trabalho trata da avaliação dos custos no estoque de alimento de um restaurante 
localizado no centro de Mossoró-RN, sendo que tal relação reflete como um dos principais fatores que 
influencia diretamente no balanço geral de toda e qualquer empresa. Sabe-se que o controle adequado 
de estoque é usado como uma ferramenta preponderante no bom uso de matéria-prima, evitando assim 
o desperdício e gastos desnecessários, no entanto, vale-se ressaltar que este controle possivelmente 
reflete significativamente no aumento ou na redução das margens de lucro. Portanto, constata-se a 
necessidade de um acompanhamento de forma a avaliar periodicamente tal variável, onde a ênfase trará 
um diagnóstico da situação dos custos na manutenção do estoque do restaurante, e será utilizado um 
conjunto de técnicas estatística que possibilitarão avaliar com precisão o objeto de pesquisa posto supra 
citado. Dentre essas estão: distribuição de freqüências, estatística gráfica, medidas de tendência central 
(média, moda e mediana), medidas de dispersão (variância, desvio de padrão e coeficiente de variação). 
A partir dessas ferramentas estatísticas, definiremos o quadro dos custos com estoque de alimentos do 
restaurante no período em análise. Entretanto, aguarda-se que o trabalho possa contribuir significati-
vamente para a tomada de decisão a partir de um bom controle da matéria-prima, de forma a executar 
procedimentos econômicos, como por exemplo, a redução ou mesmo o aumento da carga dos custos da 
empresa no setor especificado.
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A educação em saúde é uma ferramenta fundamental para conscientizar as pessoas as mudanças no 
estilo de vida para fins de prevenção e/ou controle dos fatores de risco de doenças, através de hábitos 
e atitudes saudáveis, podendo integrar ações voltadas a trabalhar saúde do trabalhador com ênfase na 
qualidade de vida dos profissionais. Neste contexto, foi proporcionado aos funcionários da Escola Esta-
dual 30 de setembro, um momento em que pudessem ser avaliados e discutidos os cuidados referentes 
à qualidade de vida saudável, abordando enfoques voltados aferição da pressão arterial, peso, altura e do 
cálculo do índice de massa corpórea (IMC), além da prática de atividade física e a realização da ginástica 
laboral, alimentação saudável na prevenção de doenças como a Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS 
e Diabetes, e os fatores de risco que prejudicam a qualidades de vida como tabagismo, alcoolismo e a 
baixa autoestima e desmotivação no trabalho, uma vez que a vivência de atividades educativas em saúde 
através de grupos, favorece a participação como forma de garantir ao indivíduo e à coletividade a possi-
bilidade de decidir sobre seus próprios destinos e a capacitação destes sujeitos para atuarem na melhoria 
do seu nível de saúde. O presente estudo foi realizado dentro da disciplina do estágio supervisionado 
II, no período de 25 de abril a 12 de maio do ano em curso. O público-alvo foram os profissionais da 
referida escola do turno matutino com faixa etária entre 28 e 55 anos, de ambos os sexos, e com nível de 
escolaridade variando do nível elementar ao superior. A assistência de enfermagem prestada foi o exame 
de prevenção do câncer de colo de útero e de mama, verificação da pressão arterial, do peso e altura e o 
IMC, teste glicêmico em jejum, como também a ginástica laboral. Tornando-se importante ressaltar que 
tais atividades foram precedidas de orientações quanto ao estilo de vida saudável, explanações em slides 
sobre diabetes e hipertensão arterial associados a rodas de conversas e dinâmicas em grupo acerca da 
autoestima, trabalho em equipe e amizade. Além da elaboração de fichas individuais que pudessem 
constar os dados analisados. Foram avaliados 15 profissionais que correspondem a 75% do quadro de 
funcionários, sendo 26,6% apresentando risco alterado para o desenvolvimento de hipertensão arterial, 
26, 6% com risco para diabetes, 33,3% com o IMC sugestivo do quadro de obesidade e 46,6% de 
sobrepeso. Dados revelaram que 20% aderem ao tabagismo e 80% são sedentários. Das amostras apre-
sentadas 66,6% são do sexo feminino, entre as quais 40% realizaram exame preventivo. Desta forma, foi 
constatado que os profissionais apresentam sérios riscos para doenças cardiovasculares e síndromes 
metabólicas, que interferem na qualidade de vida, refletindo no cotidiano destes.

Palavras-chaves: Enfermagem. Profissionais. Qualidade de Vida.

CONCEITOS E DEBATES: COMPREENDENDO O COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES
KELLYANE CINTHYA DE MACÊDO MOURA
DIÊGINA FERNANDA SALES MARTINS
ANTÔNIA IVANEIDE BEZERRA
EGLEYDE DA SILVA COSTA
ANNE KARINE BRITO SENA
ORIENTADOR: WASHINGTON SALES DO MONTE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO
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LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O propósito do marketing é atender e satisfazer às necessidades e desejos dos consumidores. Antes, 
os profissionais de marketing podiam entender os consumidores através de suas experiências diárias 
de vendas. Mas com o crescimento das empresas e dos mercados tem retirado muitos administradores 
de marketing do contato diário com os consumidores. E crescentemente ao analisar os mercados con-
sumidores, as empresas precisam pesquisar: quem constitui o mercado (ocupantes), o que o mercado 
compra (objetos), por que compra (objetivos), quem participa da compra (organizações), como o merca-
do compra (operações), quando compra (ocasiões), e onde compra (pontos de vendas). Nesse sentido, 
o trabalho tem como objetivo analisar de forma conceitual o comportamento dos consumidores, bem 
como os fatores pelos quais eles são influenciados. Para tal, foram utilizadas referências bibliografias 
que ajudarão a atingir uma melhor compreensão do assunto em questão. Constata-se os seguintes fa-
tores: culturais (cultura, subcultura e classe social), sociais (grupos de referência, família e papéis e 
posições de sociais), pessoais (idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, 
estilo de vida, personalidade de autoconceito) e psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem, 
crenças e atitudes). E com a pesquisa sobre todos estes fatores podem auxiliar de como atingir e servir 
os consumidores com eficácia. O processo de compra típico consiste de seqüência de eventos seguin-
tes: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra 
e comportamento pós-compra. O trabalho dos profissionais de marketing é atender o comportamento 
comprador em cada estágio e que influências estão operando. Os consumidores satisfeitos continuarão 
comprando; os insatisfeitos deixarão de comprar o produto e, provavelmente, comentarão com seus 
amigos.

Palavras-chaves: Influência. Comportamento. Consumidor.
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CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA QUESTÃO DE GÊNERO?
MARCELLA ROCHA CORDEIRO DE OLIVEIRA
ROBERTA BENEVIDES GURGEL
MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA
YLIANI KARLA DE OLIVEIRA MEDEIROS
ORIENTADOR: KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ
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No universo masculino, sabe-se que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre 
os homens do Brasil. O mesmo corresponde ao sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o mais 
prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. Segundo o INCA – Instituto 
Nacional de Câncer, o câncer de próstata é a segunda causa de óbitos em homens. Portanto, a prevenção 
e a promoção de ações educativas são as principais formas de prevenir o câncer de próstata. OBJETIVO: 
Sendo assim este trabalho tem como objetivo, realizar uma pesquisa bibliográfica e perceber como vem 
se dando no campo da enfermagem a produção do conhecimento para avançar os obstáculos para a efe-
tiva implantação da política de atenção integral à saúde do homem, em particular no combate ao câncer 
de próstata. METODOLOGIA: Para realização do estudo, utilizamos a pesquisa de cunho bibliográfica 
utilizando-nos dos materiais disponíveis em periódicos, livros e artigos científicos encontrados nas ba-
ses de dados como Scielo, Bireme, Lilacs, entre outros. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Ao desenvolver 
o estudo, podemos perceber que o ser macho tem uma construção social muito forte o que por vezes 
chega a impossibilitar o mesmo à procura do serviço de saúde para o seu tratamento. sendo assim, 
discutir o câncer de próstata com vistas à sexualidade masculina não é uma tarefa fácil, isso porque a 
sociedade nos incutiu de que homem e mulher são seres distintos, por isso entendemos que este traba-
lho vem de maneira geral ampliar os horizontes da discussão, possibilitando um maior aprofundamento 
sobre o tema.

Palavras-chaves: Câncer. Sexualidade. Gênero.

EMPREENDEDOR SOCIAL: UM AGENTE DE MUDANÇAS
GEORGIA EMILLE SILVA LIMA
ELVIA EDNA FERNANDES RODRIGUES
MARIA LIMA ALMEIDA
FRANCISCA IRAILDE DOS SANTOS
CAMILA TAVARES DE ALMEIDA NASCIMENTO
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CURSO: ADMINISTRAÇÃO
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Em um contexto de problemas sociais surge uma nova figura: o empreendedor social, estimulando a 
participação da sociedade e promovendo mudanças positivas na vida das pessoas. Empreendedor social 
é aquele que se preocupa com a sociedade visando às melhorias para ela, sem focar somente no lucro, 
mas, sobretudo na transformação social proporcionada por essas melhorias. Nesse estudo, pretende-se 
distinguir e estudar as características do comportamento do empreendedor social a partir do estudo de 
caso do projeto Curumim, que visa ao envolvimento das comunidades locais num conjunto de ativida-
des, melhorando as condições de vida dos beneficiados. Para o desenvolvimento do trabalho foi adotado 
o método exploratório, sendo utilizadas fontes secundárias, tais como: a revisão bibliográfica de Carlos 
(2008) e publicações em formatos eletrônicos (internet), procurando agregar o maior número possível 
de informações, as quais ajudam a explicar à temática. O empreendedor social é alguém que tem a 
incumbência de um projeto, ou atividade significante. Nesse sentido, ele pouco se difere do tradicional, 
uma vez que tem missões particulares. O funcionamento do empreendedorismo social acontece de forma 
voluntária de participação e responsabilidade social, onde o foco principal não é somente a obtenção de 
lucro, mas, os serviços comunitários e satisfação proporcionada pelo ganho social. O Projeto Curumim 
nasceu há dez anos e já virou referência nacional. Com o objetivo de gerar mudança social, ele procura 
resgatar crianças e adolescentes através de ações que permitem à comunidade de maneira sustentável se 
desenvolver e estimular a participação da população na esfera social, ampliando o espaço dos mesmos, 
em situação de exclusão e risco. A ideia partiu da pedagoga com especialização em Recursos Humanos, 
Leila Cicaida Novak, que atua na área de treinamento e desenvolvimento de equipes, recrutamento e sele-
ção, cursos, palestras e elaboração de material informativo. Leila teve a iniciativa e criou um espaço para 
abrigar o Projeto Curumim e desenvolver ações que visam à melhoria da qualidade de vida das famílias 
que vivem em torno de áreas degradadas pelo homem, fazendo ações socioeducativas e ambientais. Em 
análise do projeto, foi possível verificar que a empreendedora social em estudo, apresenta características 
impulsionadoras que regem a sua atuação nas instituições de acordo com motivações de transformação, 
de compromisso e engajamento social. Portanto, não visa somente ao lucro, antes, busca a melhoria e 
transformação do contexto comunitário em que se insere, tendo como modelo de gestão o da autosus-
tentabilidade da sua ação e atividade.

Palavras-chaves: Empreendedor Social. Projeto Curumim. Mudanças.
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DADOS ESTATÍSTICOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA SALA DE 
SITUAÇÃO: EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
JAILSON FELIX DE LIMA
MARIA DA GLORIA SILVA
KÁTIA MORAIS DE ALBUQUERQUE
LIGIA MARIA GALVÃO DE OLIVEIRA
JAILSON FELIX DE LIMA
ORIENTADOR: RÚBIA MARA MAIA FEITOSA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ
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A “Sala de Situação”, enquanto instrumento efetivo do exercício de planejar apresenta-se como uma 
importante ferramenta para identificar situações preocupantes e problemas que requerem ação conjunta 
no sentido de suas soluções, além de evidenciar bons resultados já alcançados através das intervenções 
realizadas, permitindo o diagnóstico a partir de uma realidade local. Apresentar a sala de situação de 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Mossoró\RN, desenvolvida por acadêmicos de 
enfermagem do segundo período. Os dados que foram obtidos através do relatório do SSA dos meses de 
janeiro a dezembro do ano de 2010, que é emitido pelo SIAB, de uma unidade básica de saúde da família, 
do município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Essa unidade é composta por três equipes de saúde, e 
atende, em média, 150 famílias. Os dados foram coletados no mês de Janeiro a Dezembro de 2010, refe-
rentes à Dengue. Resultou em 150 famílias, e foi feita a territorialização que obteve os seguintes valores, 
20 gestantes todas cadastradas e acompanhadas, 38 hipertensos, 08 diabéticos;onde deve se atentar, 
no entanto, que dentre de 150 famílias, 20% dessas casas foi visitadas e nelas encontradas focos de 
mosquito da dengue que no total obteve em 08 casos. Outra problemática encontrada foi o lixo. Observa-
-se que o foco prioritário de atenção é sobre a dengue e o lixo, devendo-se levar em consideração que 
o número de focos da dengue só tende a aumentar, devido aos indicadores mais evidentes que é chuva, 
falta de conscientização das próprias famílias. Tal diagnóstico permite que a gestão da unidade básica, 
mesmo promovendo campanhas para promover saúde, possa traçar novas intervenções mais equitativas 
e centralizadas.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL
BRUNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
GLENIKELY KENY SOARES
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ORIENTADOR: AMANDA PAOLLA RIBEIRO DA COSTA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

TRANSFORMANDO SUA CONSCIÊNCIA Aryelly Rodrigues de Oliveira, Bruna Gonçalves de Oliveira, 
Glenikely Keny Soares, Rosane Uzêda Teles Santos e Shirley Maclayne Silva de França Orientador: 
Amanda Paolla Universidade Potiguar - UnP O empreendedorismo social visa ao impacto na sociedade 
de maneira construtiva e formalizadora. O trabalho vem apresentar àRede Povos da Floresta, um movi-
mento social que reúne comunidades indígenas e tradicionais em busca de um mesmo ideal de preser-
vação do meio ambiente e culturas. Esse assunto tem como objetivo apresentar o empreendedor social 
como agente de transformação da sociedade, seu perfil e resultados em favor de benefício a uma comu-
nidade carente, visando ao impacto geral na sociedade. Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada 
em artigos direcionados a empreendedorismo social no Brasil, aprofundado por um estudo de caso por 
intermédio da ASHOKA. Com a Rede Povos da Floresta conhecemos sua estratégia de gestão, inovações 
implantadas através de dados sistematizados. É uma ação inovadora voltada para o campo social cujo 
processo se inicia com a observação de determinada situação-problema local, para qual se procura em 
seguida elaborar uma alternativa de enfrentamento. Um tipo de organização que opera na intervenção 
local atual, em um nível operacional, executando e aprimorando os conhecimentos técnicos de gestão e 
inovação no campo social. Tendo como características fundamentais: ser inovadora, ser realizável, ser 
autosustentável, envolver várias pessoas, principalmente a população atendida, provocar impacto social 
e permitindo que seus resultados possam ser avaliados. A Rede Povos da Floresta foi criada em 2003 
como revitalização da Aliança dos Povos da Floresta - mobilização feita por índios e seringueiros lide-
rados por Chico Mendes e Ailton Krenak empreendedores sociais do projeto. As mudanças resultaram 
na criação das reservas extrativistas e na correção das políticas do Banco Mundial para o financiamento 
de grandes projetos de impacto socioambiental nas regiões de florestas tropicais em todo o mundo, 
possui o Projeto Nanapini, que estimula o reflorestamento através da venda de créditos de carbono e 
desenvolve atividades de formação de membros das comunidades para manejo sustentável de seus 
recursos naturais. A presença do empreendedor social nos dias atuais tem mostrado esperanças diante 
das dificuldades que as populações mais carentes apresentam. Pessoas com capacidade de liderança, 
com inovação, com desejo de realização canalizam seu foco para contribuir para o crescimento dessa 
população através de projetos educadores, voltados para mudanças na qualidade de vida. O impacto 
gerado por esse novo perfil empreendedor ainda vem causando dúvidas em relação ao meio econômico 
e social, pois não se baseia em lucros e rendimentos, o que reduz a quantidade de pessoas disponíveis 
a realizar tamanhos empreendimentos.
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GRUPO DE GESTANTES COMO INSTRUMENTO MINIMIZADOR DE MEDOS E 
ANSEIOS RELATIVOS À GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
ALINE CIBELE DIETA JERONIMO
THÂMARA PINTO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: THEA LUANA FERNANDES MORAIS
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O presente trabalho trata de uma revisão literária com base em produções científicas que contemplam o 
tema gestante, mais especificamente as contribuições obtidas no trabalho em grupo, como instrumento 
para minimizar medos e anseios relativos à gestação em mães primigestas. A gravidez desencadeia na 
mulher uma série de mudanças psicológicas que podem levar a medos e ansiedades nunca vivenciados, 
e uma das formas de enfrentamento dessa situação são os grupos de apoio às gestantes. Assim os 
objetivos desse trabalho foram identificar em outras vivências com o tema quais os principais anseios 
relativos à gestação, a importância do grupo de gestantes e a contribuição do grupo de gestantes para 
vivência do período grávido puerperal. O referencial bibliográfico utilizado aponta que a gestação é re-
vestida de grande relevância por representar um momento existencial de extrema importância no ciclo 
vital da mulher, a exemplo da adolescência e do climatério, em função das perspectivas de mudanças 
em seu papel social e da necessidade de adaptações e ajustamentos requeridos nesse processo. Aliado 
a essa questão mais específica, os temores, medos e receios decorrentes do desconhecimento das 
modificações orgânicas e emocionais próprias ao processo da gestação, são expressos com bastante 
freqüência, em especial, os temores relativos ao momento do parto e cuidados com o recém-nascido. 
Baseando-se em estudos, as formações de grupos de gestantes proporcionam as futuras mães e fa-
miliares, oportunidades de desmistificar tabus, relativos à gestação, parto e puerpério, compartilhar 
conhecimentos, experiências, vivências e medos. Ajudam ainda as gestantes a compreenderem seus 
novos papéis, criarem novos laços de amizade, conhecerem e interagirem com os indivíduos que estão 
vivendo o mesmo processo, além de conhecer a fundo a maternidade e se familiarizar com o ambiente, no 
qual o parto poderá acontecer. Concluímos, a partir deste estudo, que os grupos de gestantes têm base 
terapêutica, sendo pertinente a sua implementação como forma de assistir de modo integral às pessoas 
e que o nosso trabalho está contribuindo para promover saúde às mães e permitindo que os estudantes 
atuem melhorando na qualidade de vida das mesmas.
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EMPREGO DE TÉCNICAS ESTATÍSTICAS PARA A AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA 
EMPRESA TORRES E FRIOS E CONVENIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
ANTÔNIA ARETUSA MEDEIROS SILVA
KELLYANE CINTHYA DE MACÊDO MOURA
DIÊGINA FERNANDA SALES MARTINS
ANTÔNIA IVANEIDE BEZERRA
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ORIENTADOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO
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O trabalho versa a despeito do funcionamento da empresa Torres Frios e Conveniência, localizada no 
município de Mossoró-RN, atuando essa no ramo alimentício. A mesma iniciou-se a partir de sua matriz 
que comercializava doces e salgados. No entanto, hoje, é constituída por sete funcionários, tendo uma 
boa localização, apesar de não possuir sede própria. Sem possibilidades de ser ampliada por motivos 
maiores, embora seja uma necessidade da organização, não possui uma área de Recursos Humanos, 
nem tão pouco um setor de Sistema de Informação, como também não apresentando uma forma ade-
quada do uso desses recursos deixando a empresa vulnerável a problemas de perdas de informações 
fundamentais ao desenvolvimento da mesma. O objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento da 
empresa com base no uso de métodos Estatísticos, considerando as problemáticas e consequentemente 
apontando as possíveis soluções a serem aplicadas para a melhoria dos mesmos. Será utilizado um con-
junto de técnicas estatísticas que possibilitarão avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima citado. 
Dentre essas estão: Distribuições de Freqüências, Estatística Gráfica, Medidas de Tendência Central 
(Média, Moda e Mediana), Medidas de Dispersão (Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação). 
Diante dos resultados apurados, espera-se elaborar um projeto direcionado à organização em pauta, 
levando em consideração todas as precárias situações encontradas através da pesquisa, e com isso 
apontar um projeto que possa ser viável para minimizar de forma eficaz os tais problemas detectados.
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HOMEOPATIA E SUS; CONHECER, REIVINDICAR PARA TRANSFORMAR
RAIMUNDO MENDES DE MORAIS FILHO
IANNE LARISSE ALVES FERREIRA
HUGUINAIDE BENICIO DA SILVA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ
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Este estudo apresenta uma revisão da literatura sobre a história da Homeopatia no mundo e sua chegada 
ao Brasil, focando sua importância e seus métodos avaliativos de acordo com a enfermidade apresentada 
ao médico homeopata subjetivando cada caso. Objetiva-se estender essa prática ao conhecimento das 
pessoas por meio do artigo apresentado a fim de tornar um exercício comum à população. Aborda as 
dificuldades para a aceitação e reconhecimento. Apresenta a Portaria 971 e a PNPIC (Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares) onde a Homeopatia está inserida. Ressalta o trabalho da ONG 
Ação Pelo Semelhante na luta pela implantação sistemática da política em todos os municípios. Mostra 
ainda uma pesquisa com os universitários da UNP – Campus Mossoró a respeito do que conhecem 
sobre a homeopatia e outros tratamentos complementares sendo eles: a Fitoterapia, Acumputura e Cre-
noterapia, para integrar na construção do afazer, detendo-se especialmente a Homeopatia no contexto 
propagado no artigo e na educação aos entrevistados. Relaciona a hipertensão sob o olhar dessa me-
dicina complementar. A metodologia usada foi quanti/qualitativa abordando conhecimentos existentes 
em artigos diversos relacionado ao tema e por meio do conhecimento populacional e de profissionais. 
Tem-se como finalidade a promoção da saúde aos demais leitores dando-os a Homeopatia como uma 
opção de tratamento que até então desconhecida por grande parte da população investigada, fato relata-
do através de dados estatísticos encontrados no trabalho.
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ESTUDO ESTRATÉGICO DO TRÁFEGO DE PESSOAS NO FLUXO LOGÍSTICO DE 
EMBARQUE E DESEMBARQUE NA RODOVIÁRIA DIRAN RAMOS DO AMARAL
GISELI MAIANE DA COSTA MARQUES
HELLEN NAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA
RAISSA GABRIELLY LEAL FREIRE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO
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A realização do projeto interdisciplinar na Rodoviária Diran Ramos do Amaral que fica localizada na 
Avenida Wilson Rosado, nº 1020 no bairro Dix-Sept Rosado, próximo ao anel viário do RN015 saída pra 
Baraúna foi dada pela Universidade Potiguar do Campus Mossoró/RN, que teve início no primeiro se-
mestre de 2011. Teve o objetivo de utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, como métodos, 
técnicas e outros procedimentos científicos disponíveis e necessários. Como a pesquisa etnográfica tem 
que ser trabalhada sem a intenção de estar especificando procedimento de investigação etnográfica, mas 
consciente de que a prática esta ligada a muitos fazeres dos quais pesquisadores mais inexperientes 
não estão muito atentos, seu principal ponto é a observação onde o pesquisador primeiramente analisa 
o local a ser investigado e faz alguns levantamentos prévios de mudanças a serem feitas e faz também 
alguns registros. Já no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, 
pois é enfatizada a importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situ-
ação de estudo, somente com essa imersão na realidade é que se pode entender as regras, costumes e 
as convenções que regem o grupo estudado. Com a abordagem apresentada, é possível determinar que 
atualmente exista um pequeno fluxo de passageiros na rodoviária devido às más condições da mesma 
que se encontra em estado crítico, pois a falta de infra-estrutura, segurança, iluminação e o descaso 
dos órgãos públicos fizeram à rodoviária Diran Ramos se transformar em um lugar praticamente aban-
donado, terminal rodoviário é administrado pelo DER- Departamento de Estradas e Rodagens. O maior 
fluxo de passageiros se dá principalmente em datas comemorativas, enquanto em outras épocas do ano 
o movimento é bastante reduzido. O Foco é chamar a atenção do poder público para a rodoviária, para 
que possa tomar providência em relação a tal devastação, tendo em vista que é a única rodoviária da 
cidade que tem um amplo espaço e comporta um grande número de passageiros, e é também a porta 
de entrada dos turistas que escolhem o meio rodoviário para chegarem à cidade de Mossoró. As idéia é 
propor uma estratégia para aumento no fluxo de passageiros, para isso serão estudadas hipóteses para 
salões de embarque e desembarque, praça de alimentação em boas condições entre outras estratégias a 
serem elaboradas sobre sistema de informação através de softwares, para disponibilizar painéis digitais 
e sites da internet, debater o conceito ético dentro dos objetivos morais de cada servidor. O plano tem por 
finalidade deixar o ambiente mais preparado para se posicionar no mercado criando uma missão para dar 
significado a sua existência e ter uma boa estrutura.

Palavras-chaves: Pesquisa Etnográfica. Pesquisa Campo. Estratégica.
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A humanização da assistência de enfermagem á saúde da pessoa idosa pode ser entendida como a 
prestação de um cuidado humanizado, que envolve a escuta qualificada do sujeito, a observância de seu 
refletir e agir, e a inclusão da sua família no processo saúde-doença para alcançar o máximo da saúde 
do idoso. Para isso, deve-se, respeitar os valores e hábitos do idoso e procurar um processo dinâmico, 
aberto e contínuo, que vise propiciar à família e aos demais envolvidos as melhores condições de vida da 
forma mais saudável. Esse estudo tem como objetivo compreender como a humanização da assistência 
de enfermagem vem sendo ofertada ao idoso na alta hospitalar da clínica médica do (HRTM) (Hospital 
Regional Tarcísio Maia). Trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa de caráter explo-
ratório e descritivo e que propõe uma reflexão acerca da realidade vivenciada, com base na literatura per-
tinente aos objetivos propostos. Com isso, é possível traçar estratégias que venham a proporcionar uma 
intervenção mediante a realidade percebida. Observamos no ato da captação da realidade que no setor 
há falta de comunicação entre a equipe. Observamos que a instituição, HRTM não realiza treinamento 
periódico com a equipe profissional do setor da clinica médica, acerca da assistência humanizada com 
enfoque ao paciente idoso. Compreendemos que é necessário manter a equipe atualizada acerca das mu-
danças dos procedimentos; acerca do acolhimento, da humanização no serviço, do olhar ampliado com 
o sujeito, da comunicação interprofissional, bem como trabalhar em equipe de enfermagem. Avaliamos 
que seria importante o enfermeiro desenvolver atividades para a manutenção e promoção da saúde do 
idoso, bem como para a prevenção de doenças, sendo de sua responsabilidade o diagnóstico e a inter-
venção de enfermagem, e sendo seu objetivo, assistir aos pacientes para atingirem seu potencial máximo 
de saúde. Conclui-se com base nesse estudo, que a humanização da assistência ao idoso deve levar em 
consideração todas suas características, seus fatores biopsicossociais e emocionais, além de exercer um 
olhar ampliado sobre o paciente, visando à sua integralidade, e não apenas a doença, objetivando assim 
uma assistência de enfermagem pautada na humanização do sujeito idoso.
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É sabido que os terminais rodoviários têm o objetivo de oferecer como serviço principal o translado de 
passageiros em ônibus intermunicipais e interestaduais, agregando também alguns serviços secundá-
rios como, refeições, informações, segurança, artigos de leitura, entre outros. O Terminal rodoviário 
Diran Ramos do Amaral foi inaugurado em 1996. Estando atualmente recebendo um fluxo de usuários 
de 3 (três) mil pessoas por mês,apesar de ter capacidade para atender a um fluxo de até 3 mil (três mil) 
usuários diários, estando nítida lacuna entre capacidade e demanda. Há um aumento no fluxo de usu-
ários apenas em períodos de festas, como fim de ano e principalmente, no carnaval. Muitos fatores de 
atratividade influenciam diretamente e indiretamente esta estatística. É preciso ressaltar a importância de 
tais fatores, no âmbito do poder de escolha para os usuários da rodoviária. A rodoviária encontra-se atu-
almente com problemas estruturais, não apresentando riscos iminentes que comprometam a segurança 
de quem circula no local. Oferece uma única opção para lanches e refeições, deixando a desejar para os 
usuários em critérios de conforto e satisfação, que por tal motivo, acabam optando por alternativos que 
oferecem um grau maior de atratividade, pois proporcionam maior comodidade ao passageiro devido ao 
fato do mesmo não necessitar se deslocar para pegar transporte, uma vez que os alternativos pegam o 
mesmo em casa. É necessário atentar para quais fatores despertam o interesse nos usuários em usufruir 
dos serviços oferecidos pela rodoviária. Para que sejam implantados no intuito de aumentar o fluxo de 
passageiros. Tendo em vista Identificar os fatores de atratividade para melhorar e/ou aumentar a satisfa-
ção dos usuários da rodoviária de Mossoró, contribuindo para o crescimento econômico da cidade. Ten-
do em vista os resultados alcançados através da aplicação de um questionário, onde foram analisados 
fatores que influenciam atratividade do terminal rodoviário diante de seus potenciais usuários, pôde-se 
observar que alguns pontos obtiveram um maior destaque entre eles estão preço de passagens, ambiente 
agradável, localização e opções de lanches/refeições.
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INCIDÊNCIA DE AIDS NA REGIÃO DE MOSSORÓ/RN
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Este trabalho consiste em uma pesquisa realizada em banco de dados sobre a incidência de AIDS na 
região de Mossoró/RN, discutindo a reação entre o Saber em Enfermagem e a AIDS. Abordando assim as 
características da patologia e sua incidência na população discutindo a sua prevalência mostrada atra-
vés dos indicadores epidemiológicos encontrados em bancos de dados do Ministerio da Saúde e com 
isso, fazendo uma analogia em relação a outras regiões do Brasil envolvendo o profissional Enfermeiro 
como um dos principais instrumentos no controle a essa doença, trabalhando as estratégias de controle, 
prevenção, tratamento e políticas publica de saúde interagindo com uma visão interdisciplinar como 
exigências das disciplinas de Exercício Profissional, Farmacologia, Parasitologia, Patologia e Semiotéc-
nica. Em meio a esses aspectos, é perceptível o grande problema que a população está enfrentando em 
relação à AIDS, visto que esse aumento na região de Mossoró se deu nos últimos dois anos, e traçando 
um paralelo entre as limitações e otimizações, pode-se demonstrar que ainda existe um grande caminho 
a ser percorrido, e que precisa de um bom alicerce para sustentar novas ações. Essa temática nos revela 
a grande necessidade de aperfeiçoamento de estratégias a serem utilizadas no âmbito da enfermagem 
como papel imprescindível no controle a essa patologia, como as condutas terapêuticas dos profissio-
nais e das políticas instituídas; das visualizações individuais com seus receios e expectativas; do âmbito 
social com a propagação ainda existente de estigmas e discriminações e do serviço de saúde de forma 
geral, já que o mesmo é o que contempla todos os outros aspectos intrinsecamente em suas ações. 
Assim percebemos que a AIDS não é apenas um problema de saúde, mas, sim, um objeto de estudo 
complexo que envolve aspectos biológicos, sociais, psicológicos e, especialmente, éticos e legais. No 
entanto o enfermeiro precisa estar atento e fazer o seu papel usando a sistematização da enfermagem 
como ferramenta para atender à população e assim aperfeiçoar o serviço. propondo um novo olhar da en-
fermagem para esse problema grave e urgente AIDS, doença epidêmica desencadeada não somente pelo 
vírus da imunodeficiência humana, mas também pelos preconceitos, discriminações e injustiça social.
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O empreendedorismo vem sendo estudado por diversos autores, sendo os principais trabalhos voltados 
para as áreas comportamentais e econômicas. Os estudos sobre o comportamento empreendedor foram 
iniciados a partir da década de 70, por David McClelland, que afirmava que a motivação era a mola pro-
pulsora do empreendedorismo. Atualmente, o empreendedor recebe diversas nomenclaturas de acordo 
com o contexto de seu campo de atuação. Este trabalho trata do comportamento do intra-empreendedor, 
um profissional motivado e comprometido que age numa empresa que não é sua. Com tantas qualidades, 
ele é considerado uma peça chave para acelerar as inovações dentro das organizações, através do uso 
melhor de seus talentos empreendedores. Considerando a competitividade, que se mostra bem mais 
acentuada e faz com que as empresas busquem desenvolver e reter talentos que possam auxiliá-las a 
ganhar e manter seus mercados longe da concorrência. O objetivo do presente trabalho é apresentar 
as características do intra-empreendedor e como as organizações podem estimular o desenvolvimento 
desses talentos. Para tanto, foram feitas revisões bibliográficas das obras de Ronald Degen (2009) e de 
Marcos Hashimoto (2006), que tratam do assunto abordado. Para fomentar a pesquisa, utilizou-se de 
estudo de caso da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, que dão liberdade para que seus colaboradores 
busquem oportunidades de inovar. O estudo permitiu concluir que há funcionários cuja única preocupa-
ção é fazer o mínimo necessário para manter seus empregos. Mas também há aqueles dispostos a em-
pregar todo o seu talento e potencial em benefício da empresa em que trabalham e, consequentemente, 
em seu benefício também. O intra-empreendedor enxerga a implementação das suas idéias como um 
desafio pessoal e, por acreditar nelas e que elas contribuirão para o desenvolvimento da empresa em que 
trabalha, empenha-se em viabilizá-las.
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MATERNIDADE TARDIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, na qual foram analisadas produções cientí-
ficas acerca do tema maternidade tardia, mais especificamente das razões que estão levando cada vez 
mais mulheres a tomarem esta decisão. O termo gestação tardia foi cunhado pelo Conselho da Federação 
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia para definir as gestações que se desenvolvem em mulheres 
com idade superior a 35 anos. Os objetivos foram identificar nas literaturas as diferentes razões que 
influenciam para o adiamento da maternidade, bem como o contexto social, econômico e cultural em 
que esta se dá e os possíveis riscos e benefícios que a ela vem atrelados. O referencial bibliográfico 
utilizado aponta que, mesmo estando geralmente associada a uma extensa variedade de riscos para o 
binômio mãe-bebê, a gravidez após 35 anos vem ganhando espaço, fato que pode ser comprovado a 
partir da informação de que, em 2006, 9,5% dos nascidos vivos brasileiros eram filhos de mães com 
idade superior a 35 anos. Constatamos também que o fenômeno da gravidez tardia está ligado a diver-
sos fatores, como: as mudanças nos padrões de comportamento e na atribuição de valores sociais às 
mulheres, o acesso da mulher a um nível cada vez maior de escolaridade e a conseqüente ampliação das 
possibilidades no mercado de trabalho feminino, e mesmo a elevada queda nos níveis de fecundidade. 
A literatura discute, ainda que o adiamento da maternidade pressupõe duas posturas: uma facilitadora, 
a partir da segurança financeira e a maior maturidade ; e uma dificultadora, que se manifesta principal-
mente através da disposição física reduzida que estas gestantes comumente experimentam. Também é 
bastante discutida na literatura a questão da abordagem holística da gestante, para o rompimento com 
os estigmas que cercam a gravidez tardia. Concluímos, a partir deste estudo, que o aumento no número 
de gravidezes tardias é notável e cada vez maior, o que evidencia a necessidade da efetiva participação 
do enfermeiro no cuidado a estas gestantes. Este deve ajustar e ampliar a assistência individualizada à 
mesma, e expandindo o enfoque de risco, por meio da inclusão de outros fatores, como os econômicos, 
sociais, culturais, biológicos e nutricionais, entre os quais poderíamos citar, por exemplo, dificuldade 
de acesso ao atendimento médico, baixa renda, moradia precária, desemprego e uso de drogas, álcool 
e fumo. Neste sentido, também faz-se importante conhecer as razões que influenciaram para que a mu-
lher tomasse esta decisão, preocupando-se com suas atitudes, assim como com o desenvolvimento da 
gestação , favorecendo, assim, as reduções dos riscos de complicações obstétricas inerentes à idade.

Palavras-chaves: Maternidade. Tardia. Enfermagem.

LAYOUT: COMO UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE MERCADO
MARCELO DANTAS GERONCIO
DEYSE MAYARY OLIVEIRA BRITO
ERIKA PINHEIRO DE FRANÇA GURGEL
ALENUCIA FERREIRA FILGUEIRA
VERA LUCIA DA SILVA
ORIENTADOR: BRENNY DANTAS DE SENNA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A maneira como os recursos fluem, estão relacionados diretamente com a questão do layout de uma 
instituição, pois a localização de um produto ou equipamento pode causar uma série de problemas, 
sendo um desses o fluxo de clientes onde o nosso tema trata bem de perto essa questão. Diante disso, 
adotou-se como problema de pesquisa o seguinte questionamento: de que forma a mudança do Layout 
trará benefícios para a Rodoviária Diran Ramos do Amaral? A pesquisa teve como objetivo geral, rela-
cionar o nível de satisfação do público que frequenta o terminal rodoviário, localizado no município de 
Mossoró – RN, com o layout hoje existente. A metodologia utilizada para realização desse trabalho foi um 
estudo etnográfico, assim como visita ao local com um profissional da área (arquiteto), onde foi possível 
adquirir informações que ajudaram na elaboração desse projeto. Também foi utilizada a consulta biblio-
gráfica em livros e jornais específicos, como também uma pesquisa de campo, onde através da mesma 
descobrimos as necessidades ali apresentadas. Para isso, foi aplicado um questionário com perguntas 
fechadas junto a 100 (cem) pessoas. A pesquisa permitiu concluir que o terminal rodoviário estudado é 
um bem comum a toda população, esta possui uma relação direta com o poder público, sendo necessário 
que não apenas melhorias no layout sejam efetivadas, mas também que boas ações morais por parte das 
autoridades governamentais sejam transmitidas à população, pelas práticas de valores éticos através 
de melhorias cabíveis e necessárias. Grande parte dos participantes da pesquisa, que responderam ao 
questionário, avalia a estrutura do layout de forma a ser melhorada, pois não estão satisfeitos com o 
layout hoje existente.
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Gastrite é uma doença inflamatória que acomete a camada do tecido mais superficial que reveste o 
estômago, a mucosa gástrica. Essa reação de inflamação é uma resposta do organismo quando há uma 
agressão a integridade dessa mucosa. Essa resposta mesmo que normal, provoca os sintomas dessa 
doença. A agressão sofrida pode ser de forma aguda (causada pelo uso de medicamentos, infecções, 
estresse, tanto físico como o mental) ou crônica (causada pela bactéria Helicobacter pylori, que tem 
afinidade por ambientes ácidos, como estômago). OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo 
fazer uma análise sobre a gastrite assim como mostrar medidas profiláticas no controle e combate a 
essa patologia. METODOLOGIA: Foi utilizada uma pesquisa de cunho qualitativo, a partir de uma revisão 
bibliográfica que utilizou textos impressos e eletrônicos de Bases de Dados como Scielo, Lilacs, além 
de alguns livros, artigos e revistas. RESULTADOS: As causas da gastrite são variadas. Os sintomas 
podem ser recentes ou de longa data, de intensidade variável. O diagnóstico é usualmente fácil e feito 
pela endoscopia. Na maioria dos casos o tratamento é efetivo e as complicações são raras; dentre as 
estatísticas, abordamos uma da nossa região, onde foi constatado que a gastrite é uma das doenças 
que mais vem atingindo a população mossoroense. CONCLUSÕES: Conclui-se que é comum e fácil de 
desenvolver gastrite, e como as medidas de prevenção são simples e básicas as mesmas tornam-se 
importante para aqueles que ainda não são portadores dessa doença. Desta forma, incluímos todos estes 
conhecimentos adquiridos no nosso dia-a-dia durante o desenvolvimento da nossa prática profissional, 
poderemos ajudar àqueles que sofrem com esse problema e trabalhar para a diminuição de novos casos 
de paciente com essa referida patologia.
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O Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral situado na Rodovia Mossoró Nº 1020 Bairro Dix-Sept 
Rosado na cidade de Mossoró/RN, foi criado há 15 anos, com o objetivo de receber ônibus intermu-
nicipais e interestaduais. Atualmente encontra-se com pouca movimentação, devido ao surgimento de 
transportes alternativos, ocasionando certo desequilíbrio no setor de ônibus. As lojas e departamentos 
estão desativados, banheiro sem condições de uso, falta de segurança, iluminação, e higiene. Esses 
fatores denunciam a situação de abandono. O objetivo desse estudo é compreender de que forma o 
Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral Mossoró/RN poderia contribuir para o aquecimento da 
economia local. A metodologia empregada é um estudo etnográfico o qual caracteriza uma pesquisa de 
campo, a fim de levantar dados pertinentes ao ambiente natural por meio da observação que foi o ponto 
principal, que nos permitiu um primeiro contato para podermos explorar as demais questões. Utilizamos 
também, fontes bibliográficas como vários livros na de área da administração e assim obtivemos um 
leque maior de informações. A pesquisa correlacionou todas as disciplinas estudadas pela turma do 6º 
período do curso de Administração, da Universidade Potiguar, campus Mossoró-RN, onde foi possível 
compartilhar trocas entre teoria. As forças mercadológicas atuais começam a moldar o mercado, e isso 
acarreta em uma grande necessidade de mudanças no terminal Rodoviário, transformações profundas 
em suas práticas e modelos éticos de negócio, com a implantação da estratégia comercial, que abranja 
um leque alargado de atividades. Uma abordagem técnica, fundamentada numa ótica econômica, sob a 
responsabilidade de pessoas habilitadas, conhecedoras do processo, da sistemática de mercado, oca-
sionaria um crescimento econômico sustentado em investimentos estratégicos, sendo uma forma de 
alavancar o potencial econômico. O Terminal Diran Ramos de Amaral, se bem administrado, pode ser um 
empreendimento com alto potencial, tornando-se uma força mercadológica, abrindo a cidade para outros 
mercados e gerando para a população mais empregos e renda. Ele deve gerar fluxo de pessoas que tran-
sitam diariamente em busca de serviços variados e uma infraestrutura que supram suas necessidades 
onde possam encontrar benefícios, qualidade, agilidade e conforto no transporte coletivo, munidos de 
modernização e qualidade. No entanto, é necessário uma gestão responsável, que invista em tecnologia 
e inovação, que facilite a operação dos serviços, que tenham um maior controle de suas ações e que 
impulsione eticamente a responsabilidade social.

Palavras-chaves: Terminal. Infraestrutura. Estratégia.



330 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 331
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM RELACIONADOS À DOENÇA 
HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO- DHEG
KARLA MIRELLE CAMPELO MARTINS
JANAINA MEDEIROS DA SILVA
ANA MARILIA SILVESTRE SOUSA
RAHISA TAYANNE FIGUEREDO JUCÁ
ARIOSMAR DE OLIVEIRA LIMA
ORIENTADOR: KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O distúrbio hipertensivo especifico da gestação é uma realidade que atinge muitas gestantes e é carac-
terizado pelo nível pressórico de 140x90mmHg sem proteinúria após a 20 semana de gestação voltando 
aos níveis normais no puerpério. A pré eclâmpsia é o aumento da PA associada à proteinúria, edema, 
cefaléia e visão turva podendo vir acompanhado de outras complicações. A enfermagem pode estar 
auxiliando a gestante em nível de conhecimento para o auto cuidado evitando a incidência de novos 
casos, minimizando os custos em relação à saúde e os índices de morte materna e óbitos fetais. Para isso 
se faz necessária a aferição da PA pelos profissionais de enfermagem para saber ao certo se os níveis 
pressóricos permanecem estáveis ou se oscilam orientar sobre a alimentação, fármaco utilizado, altura 
uterina, batimentos cardio fetais e o preenchimento adequado do cartão da gestante, ou seja, visualizan-
do a gestante como um todo. A pesquisar tem por objetivo auxiliar a gestante a nível de conhecimento 
sobre a patologia, realizar as intervenções cabíveis de acordo com o quadro clinico da paciente, analisar 
as intervenções de enfermagem para saber ao certo se está surtindo o efeito desejado. O presente es-
tudo foi realizado através de referências bibliográficas e os dados foram processados na biblioteca da 
Universidade potiguar campus Mossoró/RN. A enfermagem deve exercer o papel de intervencionista ao 
se tratar do distúrbio hipertensivo especifico da gestação aumentando o conhecimento acerca da pato-
logia. O estudo permite analisar os principais sinais e sintomas da caracterização da DHEG junto com 
a evolução desta na pré-eclampsia e os cuidados direcionados à patologia hipertensiva. O atendimento 
de enfermagem à gestante deve ser sistêmico devendo este ser centrado em um exame físico completo e 
para isso cabe ao profissional possuir conhecimento teórico e prático relacionados à patologia prestando 
os devidos cuidados à paciente e orientando esta acerca do auto cuidado, diminuindo assim o risco para 
mãe e para o feto.
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PLANO ESTRATÉGICO PARA REATIVAÇÃO DO FLUXO DE PASSAGEIROS 
NO TERMINAL RODOVIÁRIO DIRAN RAMOS DO AMARAL
DENYSE MADEIRA LISBOA DE MEDEIROS
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA BANDEIRA
MARCUS ANTONIO ALVES DA COSTA
ORIENTADOR: KARINA MARIA BEZERRA RODRIGUES GADELHA
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UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE

A cidade de Mossoró apesar de ter sua economia baseada na produção de petróleo, gás natural, no 
beneficiamento de sal e na fruticultura irrigada tem se empenhado para seguir as tendências da capital, 
para isso são desenvolvidas ações que incentivam o turismo, principalmente o de eventos. É natural que 
por ser cidade pólo atraia para si essa responsabilidade, entretanto torna-se cada vez mais necessário 
o desenvolvimento de ações voltadas para a estrutura de transportes da cidade e nesse contexto está 
inserido o terminal rodoviário de Mossoró. A logística e a administração pública tem sido um grande de-
safio para a atualidade e a gestão do transporte rodoviário assume um papel de grande relevância dentro 
deste cenário. A infra-estrutura do transporte no Brasil há muito vem limitando o desenvolvimento social 
e econômico do país. Rodovias em condições inadequadas impedem uma logística dinâmica e eficiente 
do transporte de pessoas, sendo os ônibus o meio de transporte mais utilizados, torna-se fundamental 
abrirmos discussões referentes aos problemas relatados. É objetivo deste estudo elaborar um planeja-
mento estratégico estabelecendo a direção a ser seguida pelo Terminal Rodoviário Diran Ramos do Ama-
ral, visando a melhor interação ao ambiente externo, onde serão expostos os fatores não controláveis 
pelo terminal. Esta pesquisa é de natureza bibliográfica e exploratória. Dentre as várias questões levan-
tadas em relação ao fluxo de passageiros no Terminal Rodoviária de Mossoró chamou bastante atenção, 
pois nos leva a pensar não somente nos problemas de ordem estrutural, assim como nos problemas de 
ordem estratégica e social, pois em todas as visitas realizadas ao local, sejam estas de ordem técnica 
ou não, podemos constatar que o número de pessoas que passam pela rodoviária é relativamente baixo. 
É necessário que os dados coletados e demonstrados na descrição do ambiente sejam utilizados como 
base para decisões referentes à reforma e construção de novas instalações posteriormente. É importante 
a criação de um plano de revitalização dos espaços aproveitando-se do fato de que fisicamente pos-
sui inúmeras possibilidades de melhoria devido a sua excelente localização e extensão. Contudo essas 
ações não garantirão um aumento substancial no fluxo de passageiros, já que as empresas dividem o 
mercado com transportes alternativos e clandestinos, diante disso a responsabilidade dos administrado-
res não se restringe a solucionar apenas um problema e sim em buscar dentro da estratégia fatores que 
venham a somar com o plano administrativo, logístico e social de revitalização do local.
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OSTEOPOROSE: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
AYSLON AYRON PAULINO
DAUSTER RENARD SOUZA DE OLIVEIRA
DILNARA MARIA FIRMINO DA SILVA
ELITON FERREIRA DE SOUZA
JANAINA ANNEMBERG BRAGA DE SOUZA
ORIENTADOR: CAIO CESAR DE AZEVEDO COSTA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

No cenário atual, a osteoporose apresenta-se como um importante problema de saúde em todas as 
partes do mundo. É definida, pela OMS, como uma doença metabólica óssea sistêmica, caracterizada 
por diminuição da massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com consequente 
aumento da fragilidade do osso e da suscetibilidade a fraturas. Segundo estudos, 30% das mulheres e 
13% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura a partir dos 50 anos. Em decorrência do aumento 
da expectativa de vida, esse percentual tende a ser progressivo nos anos vindouros. De acordo com a 
literatura atual, a maior parte da massa óssea é adquirida até o final da segunda década de vida. Diversos 
são os fatores que interferem na formação óssea, como os fatores hereditários, hormonais e mecânicos. 
Entretanto, a nutrição prepondera-se como um dos principais fatores de risco, uma vez que a baixa 
ingestão de cálcio, vitamina D (principalmente durante a primeira e segunda década de vida) e um baixo 
aporte calórico podem influir de forma crônica na densidade mineral óssea dos indivíduos. No âmbito 
da promoção da saúde, a identificação das pessoas em risco de osteoporose e o reconhecimento de 
problemas associados à osteoporose formam a base para o histórico de enfermagem. A enfermagem tem 
também como papel o cuidado do paciente portador de osteoporose tendo como metas para o paciente 
submetido ao regime de tratamento, alívio da dor, melhora da eliminação intestinal e ausência de fraturas 
adicionais. Desta forma, percebemos que a osteoporose deve ter uma abordagem multidisciplinar onde 
cada profissional deve intervir com seu conhecimento para uma promoção à saúde e um tratamento 
eficiente. Com base nas ressalvas anteriores, o presente estudo objetiva explanar a osteoporose de 
forma multidisciplinar, apresentando as possíveis intervenções terapêuticas e nutricionais em tal pato-
logia. Realizou-se uma revisão literária em trabalhos recentes que abordam a atuação dos profissionais 
nutricionista e enfermeiro com relação à osteoporose. Os resultados procedem à análise, discussão e 
comparação mediante os dados levantados.

Palavras-chaves: Osteoporose. Multidisciplinaridade. Massa Óssea.

A AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA NO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DIRAN RAMOS DO AMARAL DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
JOSEILDA CRISTIAN ALBINO BRITO
RUMMENING JUNIOR ALVES NUNES
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UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

A função de gerenciar um serviço público é por si só complexa, tendo em vista os vários fatores que 
influenciam essa prática, dentre eles a necessidade da população dispor de melhor qualidade dos seus 
serviços. Assim, gerir numa concepção ampla e planejada independe se a organização é privada ou pú-
blica, estas carregam as mesmas discussões e aplicações. Nesse sentido, o planejamento estratégico, 
através de uma gestão atuante, torna-se um instrumento efetivo e eficaz dentro deste processo, uma vez 
que projeta um conjunto de ações para atingir um resultado preestabelecido através dos recursos dispo-
níveis. O presente artigo objetiva expor como uma gestão estratégica em um órgão público pode melho-
rar substancialmente a sua funcionalidade. Para este estudo, optou-se pelas pesquisas bibliográficas, 
entrevista com pessoas envolvidas com o objeto de estudo, pesquisa descritiva e a documental, como 
sendo as mais adequadas para verificar a eficiência do plano de gestão administrativo público. Do ponto 
de vista administrativo organizacional, preceituado pelas literaturas utilizadas, o atual cenário vivencia-
do no Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral promove um distanciamento ético, moral, social e 
econômico, desta forma, evidencia um ambiente de trabalho desfavorável que foge à compreensão da di-
nâmica, da responsabilidade de um serviço mais adequado que atenda, com qualidade, às necessidades 
da sociedade. Portanto, para uma plena funcionalidade, o campo analisado necessita de uma intervenção 
reparadora em face às funções estruturais nos ambientes internos e externos que contemplem o mínimo 
de segurança, acessibilidade e conforto para seus usuários, e organizacionais focados na modernização 
dos processos operacionais e administrativos, na reestruturação do quadro funcional na busca de par-
cerias que viabilizem a sua revitalização e dinamicidade, assegurando um serviço público que promova 
a oferta e a demanda, de forma sistemática, no cumprimento da ação de caráter eminentemente validado.

Palavras-chaves: Gestão. Planejamento Estratégico. Rodoviária Mossoró.
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PERFIL DA INCIDÊNCIA DA DENGUE EM MUNICÍPIOS DO RN E 
CRESCIMENTO DE NOTIFICAÇÕES EM MOSSORÓ NO ANO DE 2011
IANNE LARISSE ALVES FERREIRA
PABLO DE CASTRO SANTOS
RAIMUNDO MENDES DE MORAIS FILHO
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas encontram-se sob risco de se infectarem com a dengue, par-
ticularmente em países tropicais onde a temperatura e a umidade favorecem a proliferação do mosquito 
vetor como é o caso do Brasil, principalmente na região Nordeste. Hoje em dia, a dengue é objeto da 
maior campanha de saúde pública do Brasil, que se concentra no controle do Aedes aegypti, principal 
vetor reconhecido como transmissor do vírus da dengue em nosso meio. Este mosquito está adaptado a 
se reproduzir nos ambientes doméstico e peridoméstico. Utiliza água limpa e de recipientes descartáveis 
que muitas vezes acumulam água de chuvas, encontrados em terrenos baldios, sucatas, lixos de cidades. 
A dengue encontra-se atualmente presente em todos os 27 estados da Federação, distribuída por 3.794 
municípios,sendo responsável por cerca de 60% das notificações nas Américas. O dengue é hoje a 
arbovirose mais importante do mundo dentre as doenças reemergentes é a que se constitui em problema 
mais grave de saúde pública e sua etiologia e mecanismos de transmissão são bastante conhecidos. O 
seu espectro clínico é muito amplo, variando de formas assintomáticas ou oligossintomáticas até formas 
graves e letais. As ocorrências de formas mais graves não estão ainda bem descritas. Da mesma forma, 
não se pode contar ainda com uma quimioprofilaxia efetiva. Em 2008, o município de Mossoró apre-
sentou um aumento de 545% nas notificações de dengue. Atualmente o Rio Grande do Norte apresenta 
um número exorbitante de casos de dengue, nos primeiros meses do ano até a primeira quinzena de 
março de 2011 foram contabilizados 3.229 casos, Mossoró se destaca como o município com maior 
número e notificações, contabilizando 360 casos, seguido de Natal (359), Pau dos Ferros (264), Equador 
(178), Parnamirim (164), Santa Cruz (136), Doutor Severiano (125) e Pedro Avelino (113). Esse quadro é 
bastante potencializado pela falta de educação e conscientização da população, que ainda é uma grande 
aliada do mosquito transmissor da dengue. Para tal, é necessário estudar melhor o perfil deste vetor, 
assim como fatores que promovem a disseminação da dengue para a elaboração de uma proposta de 
intervenção articulada envolvendo os três pilares da Universidade Potiguar, que são o Ensino, Pesquisa 
e Extensão.
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS ORGANIZAÇÕES, UMA ESTRATÉGIA COMPETITIVA
GILZA IALE CAMELO DA CUNHA
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CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

A Educação à Distância (EaD) surge como uma das principais soluções para a capacitação de cola-
boradores nas organizações. O aumento no número de cursos EaD promovidos pelas empresas é po-
tencializado por diversos fatores como a evolução das tecnologias interativas de comunicação. Nesse 
sentido, o referente estudo visa apontar suas vantagens e desvantagens da capacitação à distância nas 
organizações, bem como compreender o processo, investigar as ferramentas de tecnologia utilizadas, 
relacionar os benefícios para a organização e para o aluno. A metodologia usada foi pesquisa bibliográ-
fica em autores como Rosenberg (2002), Ghedine, Testa e Freitas (2007) , Silva (apud LITTO; FORMIGA, 
2009) dentre outros. Observou-se que as grandes empresas brasileiras usam a modalidade de ensi-
no à distância (EaD) como uma estratégia de capacitação de seus colaboradores. Dentre as vantagens 
apresentadas, pode-se destacar adequação cultural e ambiental, o plano de comunicação eficiente e 
eficaz sobre a capacitação através da EaD pela internet, na medida em que essa se mostra como uma 
ferramenta eficiente e eficaz. Deve-se ressaltar ainda que a utilização dessa modalidade em uma organi-
zação, possibilita um aumento do interesse dos colaboradores no processo capacitação, como também 
pode atingir um grande número de pessoas ao mesmo tempo e em diferentes locais. Destaca-se ainda 
a ideia de aprendizado disponível a qualquer hora, bem como a melhora na qualidade do produto e na 
satisfação das pessoas que passam a ter uma melhor compreensão do que estão fazendo, dentro da 
linha de produção como também a importância do seu trabalho dentro de todo o processo. Um curso 
EaD tem como principal benefício a redução de custo e flexibilidade de horários para o aluno, no caso 
de um professor tem a vantagem na questão do ensino ser mais flexível. Quanto às desvantagens dessa 
modalidade, destacam-se os altos custos iniciais com os programas, as dificuldade de encontrar um 
método de avaliação confiável, a falta de socialização entre os participantes, como também a exigência 
de elevado conhecimento na compreensão de textos. Destaca-se ainda alguns abandonos causados por 
uma falta de acompanhamento do processo como também a falta de familiaridade de algumas pessoas 
com o funcionamento do computador. Diante disso, observa-se a necessidade de um líder engajado 
neste processo, que ocupe uma posição hierárquica mais alta, também ferramentas adequadas, uma vez 
se a mesma se mostrar sem eficiência e eficácia desmotivará o colaborador a esse método de capacita-
ção. Observou-se que é de grande importância tanto para a organização como para o colaborador, estar 
enquadrado nesse método de capacitação EaD, que visa obter resultados relevantes no seu processo de 
capacitação e produção.
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SALA DE SITUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MARCOS RAIMUNDO COSTA, MOSSORÓ/RN
DARLIANE MAIARA DE ARAUJO MACIEL
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CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A Sala de Situação em Saúde é formada por dados coletados através de informações epidemiológicas 
registradas nas fichas de acompanhamentoà famílias ou a partir dos relatórios mensais das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), tendo em vista que esses dados possam ser instrumentos capazes de detectar 
situações preocupantes que ao serem acompanhados, possibilitam o diagnóstico real do problema e a 
construção de estratégias para minimizar os riscos e agravos à saúde que a comunidade está submetida. 
OBJETIVO: Obtenção e análise de dados coletados na Unidade de Saúde Marcos Raimundo Costa para 
a construção da Sala de Situação em Saúde. METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido por um grupo 
de acadêmicos do 2º período do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Potiguar – UNP, 
Campus Mossoró, durante as atividades da disciplina de Epidemiologia aos serviços de atenção básica 
do município de Mossoró/RN. Os dados coletados foram adquiridos através do processo de territoriali-
zação a uma das micro-áreas da UBS Raimundo Costa, localizado no bairro Belo Horizonte. A obtenção 
dos dados foi por meio da ficha de acompanhamento das famílias (ficha A) residentes na área de atu-
ação da equipe 106, particularmente na micro-área 02. Esta apresenta 189 famílias cadastradas, total 
de 696 pessoas. Os dados coletados apresentaram o percentual de hipertensos, diabéticos, alcoólicos, 
tabagistas, sexo, faixa etária, idosos, gestantes, doentes mentais, drogas, transportes das famílias da 
micro-área 02. RESULTADOS: A micro-área possui 53% de pessoas do sexo feminino e 47% do sexo 
masculino, 6,4% hipertensos, 2% diabéticos, 1,5% alcoólicos, 2,5% tabagismo, 76% das pessoas cor-
respondem à faixa etária de 0 a 60 anos, 24% idosos, 3,2% gestantes, 3% doentes mentais, 1% usam 
drogas, 60% da população usam ônibus com seu principal meio de transporte, 18% andam de bicicleta, 
20% de moto, 12% de carro, 14,8% da população sofrem de algum tipo de patologia. CONCLUSÕES: 
Observa-se que na micro-área visitada existem inúmeros problemas de saúde, dentre eles destaca-
-se o número significativo de hipertensos. Percebe-se a necessidade de desenvolver ações educativas 
contínuas e sistemáticas na comunidade, na perspectiva de melhorar sua qualidade de vida. Por fim, 
entende-se a importância de construção da Sala de Situação enquanto ferramenta para o processo de 
planejamento, decisão e construção de intervenções em saúde coerente com as necessidades de cada 
comunidade.

Palavras-chaves: Hipertensão. Microárea. Planejamento.

A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COMO DIFERENCIAL NOS MERCADOS
FRANCISCO GABRIEL MENDONÇA NOGUEIRA
ORIENTADOR: FRANCISCO IGO LEITE SOARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS E CULTURAIS

Com os efeitos da globalização, várias transformações vêm ocorrendo no cenário do mundo corporativo 
nos últimos anos. Uma delas, por exemplo, é a preocupação da sociedade para com os problemas de-
correntes e os inerentes ao meio ambiente. Partindo desse pressuposto, as organizações privadas vêm 
preenchendo as lacunas deixadas pela administração pública no que concerne à mitigação dos impactos 
socioambientais e no desenvolvimento sustentável. Assim, o objetivo do artigo em tela é evidenciar 
os ganhos empresarias para as organizações que se preocupam com a promoção da responsabilidade 
socioambiental, pois se acredita que a atração dos consumidores seja motivada pela sensação de inter-
venção na atuação das empresas e essa interferência se traduz no consumo ou retaliação dependendo do 
grau de atuação e imagem de empresa responsável. Para tanto, adotou-se a metodologia tipo descritiva 
com enfoque em informações bibliográficas com base em livros, artigos científicos já publicados, e na 
internet. Portanto, como resultado, verificou-se que mesmo o principal objetivo das empresas sendo 
o lucro, vale a pena investir em ações de cunho socioambiental. É óbvio que o lucro é a essência da 
empresa, então investir nessas ações para que beneficie não só a sociedade, mas principalmente o 
meio ambiente, assim como os stackhoders – todos que se relacionam direta ou indiretamente com a 
empresa-, traz ganhos incomensuráveis na elevação de sua imagem diante das várias perspectivas de 
mercados. Com base no descrito, obter ganhos de reputação e aumentar seus lucros são conseqüências 
da prática da Responsabilidade Socioambiental com o mero objetivo latente de agregação de valor para 
a organização, sobretudo na obtenção de vantagem competitiva.
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SALA DE SITUAÇÃO EM SAÚDE: (RE) PENSANDO A RELEVÂNCIA DA 
SUA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, DE UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
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LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A sala de situação em saúde é um instrumento utilizado no processo de trabalho, que possibilita conhe-
cer a realidade existente em um determinado território/área de abrangência e a partir desta, desenvolver 
ações que oportunizem a promoção e prevenção à saúde da população assistida. Apresenta-se como um 
conjunto de planilhas e gráficos que devem ter seus dados alimentados, analisados e comparados, para 
que os problemas identificados possam ser avaliados e as possíveis intervenções em saúde possam ser 
efetivadas. Todavia, torna-se importante ressaltar uma experiência vivenciada com 12 profissionais de 
saúde que atuam em uma Unidade Básica de Saúde do município de Mossoró – RN, abordando o nível 
de conhecimento sobre a sala de situação em saúde e sua utilização, evidenciando a análise dos dados 
obtidos nos Relatórios de Produção e de Marcadores para Avaliação (PMA2) e nos Relatório da Situação 
e Acompanhamento das Famílias na Área/Equipe (SSA2), os quais permitem a divulgação das informa-
ções para retroalimentar o sistema de informação da atenção básica (SIAB). A pesquisa caracteriza-se 
descritiva, com abordagem quantitativa, mediante análise de resultados obtidos em um questionário 
preenchido e o emprego dos dados em gráficos e tabelas, posteriormente a uma roda de conversa com 
os profissionais atuantes na unidade sobre a temática discutida. Após a coleta, constatou-se que 50% 
dos entrevistados correspondem a agentes comunitários de saúde, 16,6% a enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, e 8,4 % a auxiliar de saúde bucal e diretora respectivamente. Quanto ao nível de conheci-
mento destes sobre a sala de situação, verificou-se que 67% têm conhecimento sobre a temática, e 33% 
a desconhecem. No que se relaciona a sua utilização no seu processo de trabalho, 75% referiram nunca 
ter utilizado, uma vez que apenas 25% afirmaram já ter utilizado, haja vista que todos os entrevistados 
relataram considerar importante a utilização da mesma no seu processo de trabalho, entretanto 75% afir-
maram que não apresentarão dificuldades em utilizar essa sala. Quanto à atualização mensal dessa sala, 
91,7% dos profissionais atuantes nessa UBS se comprometeram a alimentá-la e apenas 8,3% não se 
dispuseram a atualizá-la. Neste contexto, é notório a importância da implementação da sala de situação 
em saúde na referida UBS, como uma ferramenta que irá possibilitar a avaliação do processo de trabalho, 
visando à melhoria dos serviços prestados à comunidade.
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A terceirização originou-se durante a Segunda Guerra mundial, nessa época, já se fazia necessário pro-
duzir em grandes quantidades e de forma competitiva sem perder a qualidade dos produtos, por isso, 
a terceirização tornou-se opção viável, uma vez que ela reduz os custos operacionais como: encargos 
trabalhistas, aquisição de novas tecnologias, redução de processos produtivos, entre outros. Nos as-
pectos produtivos, é hoje uma forma de reduzir custos sem desviar as empresas das suas atividades 
fins, firmando parcerias conscientes com outras organizações especializadas em determinados ramos. 
No presente trabalho, é abordado um estudo de caso da Socicam, empresa que atua há 39 anos no 
segmento de terminais de passageiros terrestre, aéreos e marítimos, responsável pela administração 
de 40 terminais rodoviários no Brasil, fazendo uma comparação, analisando os serviços do terminal 
rodoviário Diran Ramos do Amaral, que mesmo sendo uma instituição pÚblica, tem deficiências na 
oferta de serviços básicos para seus usuários. No estudo, são verificados os serviços oferecidos pela 
Socicam, para servir de comparação com outros terminais no mesmo estado que já terceirizam seus 
serviços desde administração até fluxo de passageiros e manutenção e conservação da estrutura física. 
O terminal, ora abordado, vem deixando a desejar em virtude da falta de manutenção e conservação que 
o mesmo necessita o que gera uma situação de abandono, Constatado pela ausência de fluxo de pessoas 
e de serviços que o terminal poderia disponibilizar para a população local e circulante, alavancando a 
economia regional.
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A AIDS é uma patologia de abrangência a nível mundial, atinge várias populações, independente de 
cor, raça ou classe social; ela configura o quadro de doenças que são consideradas doenças de saúde 
pública, não só no Brasil, mas a nível internacional, sendo assim, a AIDS é um desafio constante para os 
sistemas de saúde de cada país (BRASIL, 2006). Preocupados com disseminação da prevalência de AIDS 
nos demais grupos populacionais, esse artigo tem como objetivo pesquisar sobre o processo epidemio-
lógico do aumento do número de idosos portadores de AIDS, assim como estudar de acordo as falas 
dos autores como deve ser desenvolvida a prática assistencial do profissional enfermeiro frente a esses 
pacientes. OBJETIVO: Sendo assim, ao entendermos a dimensão do problema que estamos estudando, 
nos sentimos incentivados a pesquisar sobre essa patologia especificamente nesse grupo populacional 
por entender que algumas medidas podem ser tomadas no que tange ao controle e diminuição dos casos 
de AIDS em pessoas idosas. METODOLOGIA: Para construção desse artigo foi utilizado a pesquisa de 
cunho descritiva onde nos utilizamos de uma revisão bibliográfica para elaboração de um pensamento 
crítico reflexivo que tem como pressuposto o estudo da incidência de pacientes portadores do vírus da 
AIDS acima dos 60 anos de idade. RESULTADOS : Para uma abordagem mais integral da AIDS nessa 
população, há a necessidade, primeiro, de entender o processo biológico e cultural envolvido na sexu-
alidade e o envelhecimento autônomo e saudável, onde se vê atualmente a superação da figura de um 
idoso dependente, doente e esperando sua morte. A sexualidade tem que ser discutida com os idosos e 
estimulada dentro de uma prática saudável e sem estigmas, para que represente, assim, mais um fator 
que contribua para uma vida autônoma e plena dessa população CONCLUSÕES: O trabalho mostra-se 
como advento para uma nova percepção dos profissionais da saúde em relação aos usuários aidéticos, 
especificamente os idosos, podendo desenvolver estratégias baseada na Educação em Saúde para que 
através dessas informações os idosos possam controlar e/ou diminuir o risco constante de contrair o 
vírus HIV.
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A internet deixou de ser apenas uma ferramenta de troca de informações e passou a ter um papel im-
portante no mundo dos negócios, o que proporcionou o surgimento das empresas virtuais. A compra 
de produtos e serviços via internet está causando enorme revolução no mundo dos negócios e na vida 
dos consumidores. Nesse novo modelo de negócio, os empreendedores criam vitrines e apresentam 
produtos/serviços ao cliente, que pode adquiri-los com conforto e comodidade, seja por conveniência 
ou falta de tempo, preferindo a facilidade de comprar produtos de empresas virtuais. O empresário que 
tem aspiração de criar e desenvolver um negócio virtual é chamado de empreendedor. O presente artigo 
abordará conceitos e características dos empreendedores virtuais e apresentará o estudo de caso da 
empresa Groupon. Para o desenvolvimento desse trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas 
através dos estudos de Franco Jr. (2005) e de Chiavenato (2008). A pesquisa foi aprofundada através de 
estudo de caso, onde avaliou-se o sucesso de um site de compras coletivas, uma empresa virtual que 
nasceu há quase três anos em Chicago nos EUA em 2008 e que já se aproxima do faturamento de um 
bilhão de dólares, graças à mente brilhante de Andrew Mason, um jovem com apenas 29 anos que jamais 
estudara sobre linhas de programação e que deverá entrar para história do mundo corporativo como 
fundador de uma empresa que atingiu a marca do seu primeiro bilhão em apenas dois anos. O trabalho 
permitiu identificar que empreendedores tradicionais e empreendedores virtuais possuem característi-
cas comuns ao espírito empreendedor, tais como: emoção, paixão, impulso, inovação, risco e intuição. 
Observou-se que Mason reuniu todas as características empreendedoras necessárias para a elaboração 
de sua empresa virtual, o Groupon.
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A promoção à saúde juntamente com as ações de prevenção de doenças e agravos é a melhor maneira 
de se evitar ou diminuir a ocorrência de patologias ligados ao desempenho das atividades laborais dos 
empregados. As doenças ocupacionais (doenças de trabalho) são aquelas contraídas no ambiente de tra-
balho, estando intimamente ligado ao processo no qual o funcionário elabora sua atividade trabalhista, 
condições de trabalho, setores, entre outros. Atualmente tem sido bastante discutido qual a melhor forma 
de evitar os problemas de saúde decorrentes do trabalho, para que essas doenças não interfiram na vida 
do trabalhador, prejudicando assim seu trabalho e sua vida social. A valorização da saúde do trabalhador 
não é observada num contexto mais amplo, cooperando assim com os prejuízos na vida profissional e 
social do trabalhador. OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da 
enfermagem na ajuda contra as doenças ocupacionais METODOLOGIA: Para a construção do estudo 
foi utilizada uma pesquisa de cunho qualitativo, a partir de uma revisão bibliográfica que utilizou textos 
impressos e eletrônicos de Bases de Dados como Scielo, Medline e Lilacs, além de alguns livros e revis-
tas. RESULTADOS: Os resultados a princípio mostram que as doenças ocupacionais podem ser evitadas 
por meio de uma boa reflexão sobre a maneira de proceder no ambiente de trabalho. Como há uma au-
sência nesta questão, ocorre um aumento de doenças ocupacionais em muitos setores. CONCLUSÕES: 
Conclui-se que, o enfermeiro deve cuidar da saúde de todos e de todas as maneiras, principalmente 
através de palestras que expliquem a melhor maneira de viver bem e com saúde. O trabalhador deve ser 
informado, cuidado e motivado para continuar a trabalhar e produzir, para que nenhuma doença interfira 
na sua vida profissional nem na sua social.
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Muitos estudos são realizados para explicar o comportamento empreendedor e os aspectos relacionados 
ao empreendedorismo. Estudar o empreendedorismo é estudar também o comportamento do ser huma-
no diante dos desafios de suas organizações. O objetivo deste trabalho é apresentar, a partir de uma revi-
são teórica sobre o assunto, algumas características relacionadas ao comportamento empreendedor, tão 
necessário nesse novo ambiente de negócio, onde organizações e gestores são obrigados a se adaptar 
a mudanças contínuas. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma entrevista com o em-
presário fundador do Supermercado Dagente e da Rede 10, seguindo um roteiro de 12 perguntas abertas 
e fechadas, apuradas conforme as referências teóricas estudadas na disciplina de empreendedorismo e 
como base na revisão bibliográfica, a fim de reconhecer as Características do Comportamento Empre-
endedor mais presentes em seu perfil e identificar como estas se apresentam em suas ações diárias. O 
estudo permitiu identificar que o empresário Antônio Ferreira Júnior, começou seu empreendimento para 
melhorar sua renda, sem capital ou conhecimento necessário, sendo considerado um empreendedor por 
necessidade, mas em sua trajetória, buscou capacitação e realização de projetos internos, com força 
criativa foco no resultado, o que o habilitou a ser um empreendedor por oportunidade. Constatou-se que 
o empreendedor possui as características observadas por Dornelas (2005): ao antecipar-se aos aconte-
cimentos, como a instalação de grandes redes, Júnior associou informações e teve a iniciativa, através 
de parcerias, para criar a rede10. Assim, entre muitas características que definem o perfil empreendedor, 
o empresário se destaca pela busca de informações, persuasão ou rede de contatos e iniciativa.
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Para promoção á saúde dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) é necessário que os 
profissionais de saúde compreendam as causas, os riscos e agravos que acometem as pessoas com essa 
patologia. A hipertensão é a elevação da pressão arterial para números acima dos valores considerados 
normais (140/90mHg). Para instrumentalizar as ações de enfermagem, a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) configura-se como uma metodologia para organizar e sistematizar o cuidado com 
bases nos princípios científico, sendo capaz de direcionar o cuidado individualizado, visualizando as 
necessidades específicas de cada paciente hipertenso. Tem como objetivo formular um estudo de caso 
pautado na sistematização da assistência de enfermagem a pacientes com hipertensão arterial sistêmica. 
O estudo trata de um relato de experiência de acadêmicos de enfermagem durante a realização de visitas 
domiciliares num paciente hipertenso no município de Mossoró/RN. Para a construção da SAE, as etapas 
percorridas foram: conhecer a fisiopatologia da HAS, realização da captação da realidade a pacientes 
hipertensos, fundamentada na Teoria de Intervenção Prática da Enfermagem em Saúde Coletiva (TI-
PESC), escolha de um paciente para elaboração do estudo de caso. Para desenvolver o estudo de caso, 
aplicou-se o processo de enfermagem nas seguintes etapas: coleta de dados, diagnósticos de enferma-
gem, planejamento de enfermagem, intervenções e avaliação da assistência proporcionada. Utilizou-se 
bibliográfias para fundamentar o estudo de caso, como por exemplo, Ramos (2005), Fowano (2005), 
Fonseca (2006). Com a elaboração do estudo de caso, percebemos que a HAS possui uma evolução 
clínica lenta, possuindo uma multiplicidade de fatores, e quando não tratada adequadamente traz graves 
complicações temporárias ou permanentes. A HAS representa grave problema de Saúde Pública e o 
diálogo neste contexto enriquece a formação dos acadêmicos em enfermagem articulada a possibilidade 
aprimorarem e aplicarem as etapas do processo de enfermagem. Observa-se a necessidade de qualificar 
a assistência prestada a esse segmento populacional, pautada nas etapas do processo de enfermagem, 
proporcionando uma assistência integral e completa a fim de proporcionar a esse paciente um estilo de 
vida saudável sem riscos para possíveis complicações provenientes da patologia.
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O presente artigo tem como objetivo mostrar de maneira clara as condições do espaço físico e as condi-
ções estruturais que se encontra a rodoviária de Mossoró Diran Ramos do Amaral percebendo se existir 
alguma relação da estrutura com a qualidade no atendimento, através de uma pesquisa com os usuários 
da mesma e com auxilio de pesquisa bibliográfica foi possível mostrar quais as maneiras de se estruturar 
esse espaço físico. Na pesquisa de campo, foram coletados dados que auxiliaram nas considerações 
a respeito da utilização do espaço, onde foi verificado o quanto a sua capacidade está sendo usada e 
quanto isso pode interferir na qualidade do atendimento, causando transtornos para seus clientes, com 
uso desses resultados foi construído um retrato que mostra a realidade em que o ambiente se encontra, 
as conclusões que ficam e que a rodoviária precisa reorganizar seu espaço para que o mesmo se torne 
um ambiente social e agradável para as pessoas que por lá transitam, não sendo apenas um ambiente 
de passagem temporário para os seus clientes e que a impressão seja outra em relação ao ambiente, 
mas para que isso possa acontecer é necessário investimentos em diversos setores da rodoviária e que 
a administração do local possa ser mais dinâmica para realizar essas mudanças; é necessário extinguir 
algumas problemas tais como: insegurança, desconforto, iluminação, sinalização do local e controle de 
tráfego entre outros, com objetivo de uma prestação de serviço de excelente qualidade para a população, 
por ser um setor da administração pública que tem um exercício da atividade atrelado à prestação de 
serviço por empresas privadas, a rodoviária de Mossoró tem em sua missão como órgão público realizar 
uma prestação de serviço para a população na qualidade de sua estrutura física onde estão englobados 
os seguintes serviços: ambiente confortável e limpo, acesso facilitado para usuários que estão em trân-
sito de viagem e segurança no local, sendo esses fatores primordiais pra qualquer cliente desse servi-
ço, mas algo que no momento não está sendo cumprido pela instituição. Diante dos dados coletados, 
nota-se que o espaço que possui características e dimensões grandiosas podendo assim ser utilizado 
como fonte de reforço para melhorar o movimento do local incentivando empreendimentos para a venda 
de artesanato e outros serviços que venham a agregar e aumentar o fluxo de pessoas no espaço que a 
cada dia diminui consideravelmente, por causa da estrutura do ambiente, mas sabe-se que com essas 
mudanças e com incentivos dos órgãos públicos e privado o local pode atender às necessidades dos 
clientes melhorando a qualidade no atendimento com incentivos a novos empreendimentos e melhoria 
na estrutura física.
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O tabagismo é considerado um fator de risco para a hipertensão arterial está relacionado a diversos dis-
túrbios nos sistemas respiratório, circulatórios e na gestação. Altas concentrações de monóxido de car-
bono e nicotina estão associadas a más-formações físicas e mentais em fetos sendo perceptível um baixo 
peso ao nascer alterando também a circulação sanguínea, a cicatrização, e o surgimento de cânceres em 
diversas partes do organismo associado ao grande número de substâncias tóxicas do cigarro. Indivíduos 
fumantes apresentam aumento do LDL que provoca a obstrução de vasos e dificulta a passagem do 
tecido sanguíneo, ocasionando também a hipertensão. Por influência da nicotina alguns indivíduos de-
pendentes apresentam mudanças em seu comportamento devido à exclusão social podendo este tentar 
se proteger-se utilizando de mecanismos de defesa. O presente trabalho tem como objetivo, relacionar 
a influência da hipertensão arterial e tabagismo sobre a função dos órgãos do sistema respiratório, do 
processo de hematose e cicatrização, analisar a intervenção sobre o colesterol, na formação embrionária 
e nos aspectos psicológicos, afetados pela ação dos agentes nocivos do cigarro. A pesquisa foi realizada 
de acordo com os parâmetros e normas que envolvem a temática dos fumantes hipertensos, de caráter 
bibliográfico sendo pesquisado em livros e artigos científicos direcionados à temática abordada. Os 
dados foram compilados na biblioteca da Universidade Potiguar campus de Mossoró/RN. De acordo com 
a pesquisa feita, o tabagismo pode provocar ao fumante, tanto de forma fisiológica como morfológica, 
ocasionando má distribuição de oxigênio às células, pois como a hemácia tem maior afinidade com o 
monóxido de carbono, esta se ligará a este gás, não se ligando ao oxigênio, causando alterações no 
sistema circulatório e respiratório podendo causar arteriosclerose e aterosclerose. Na gravidez, diminui 
o fluxo sanguíneo, ocasionando aborto, e no feto, causa baixo peso fetal, anomalias físicas e mentais. 
O fumo causa alterações psicológicas e emocionais, criando mecanismos de defesa, como a negação, 
racionalização e isolamento do individuo no convívio social. O profissional deve ver o paciente de forma 
holística e não somente a patologia e se faz necessário que se cumpram os princípios do NANDA, que 
compreende o histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem. Acreditamos 
que o tabagismo pode contribuir de maneira equivalente para o problema da Hipertensão Arterial Sistê-
mica podendo desencadear diversos agravos à saúde do indivíduo. Não existe um tratamento especifico 
para o tabagismo, e sim meios que auxiliam o indivíduo a reconhecer que precisa de ajuda como a psico-
terapia, para isto o paciente necessita do apoio dos cuidadores e da equipe multidisciplinar para orientar 
sobre a educação continuada acerca da problemática minimizando os efeitos da droga e auxiliando no 
autocuidado.
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ESTUDO DA ERGONOMIA NOS GUICHÊS DO TERMINAL RODOVIÁRIA DE MOSSORÓ/RN
THAIS ANDRADE SILVA GALVÃO
ALISSON AMERICO OLIVEIRA DA SILVA
AYANNY ROSELLE DE SOUSA LIMA
SELINA COSTA BESSA
ISADORA SUILY FERNANDES QUEIROZ
ORIENTADOR: JERÔNIMO ANDRADE FILHO
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A aplicação dos princípios ergonômicos no ambiente de trabalho, visando proporcionar um máximo de 
conforto, segurança, desempenho eficiente e prevenção de doenças do trabalho tem motivado o desen-
volvimento de práticas que avaliam as condições ergonômicas de trabalho. É conhecido que os aspectos 
ergonômicos merecem acompanhamento próximo, pois os trabalhadores, no exercício de sua função, 
podem estar submetidos à postura inadequada, jornada de trabalho excessiva, períodos insuficientes 
de descanso entre as jornadas, iluminação escassa e estresse. Este estudo foi desenvolvido nas depen-
dências da rodoviária Municipal Diran Ramos do Amaral, com objetivo de estudar aspectos relacionados 
aos postos de trabalho dos agentes de vendas, como luminosidade, ruídos e temperatura. Além disto, 
propõe-se a recomendar ações de controle para problemas de ordem física e mental. O método utilizado 
foi uma pesquisa de campo qualitativa. O estudo foi composto de levantamentos de dados e informa-
ções coletadas a partir de entrevistas estruturadas aplicadas com funcionários dos guichês. Utilizou-se 
um questionário semi-estruturando, cujas, respostas relativas à jornada de trabalho apontam que 83% 
não tem sobrecarga de trabalho, 17% responderam que trabalham mais de 10 horas por dia. Sobre 
pausa para descanso durante sua jornada, 100% responderam ter duas horas. 100% assinalaram que o 
descanso entre jornada que é de no mínimo 11 horas é respeitado. A análise da satisfação do tempo de 
descanso evidenciou que 100% consideram suficientes. Em relação à rotina de trabalho 50% descrevem 
como cansativa, para 33% é motivadora e 17% a consideram normal. O resultado das condições e do 
seu ambiente de trabalho em relação à: luminosidade revelou que 100% consideram boa; ruídos 83% 
descrevem como bom enquanto 17% como sendo ótima e sobre a estrutura do ambiente 50% respon-
deram ruim, 33% considera regular e 17% assinalaram ótima. O diagnóstico ergonômico do trabalho em 
guichês da rodoviária revelou que os problemas ergonômicos estão nas condições ambientais, e também 
pelas inadequações relativas à organização do trabalho. Alguns funcionários são submetidos à jornada 
excessiva, contudo é respeitado o intervalo para almoço e entre jornadas. A iluminância de interiores e 
o nível de ruídos para o conforto acústico são relativamente boas, porém identificamos insatisfações 
sobre a estrutura do ambiente. Conclui-se que a organização pesquisada deve adotar um programa de 
melhorias de condições de trabalho, visando informar sobre as atividades físicas, dando real importância 
à informação das formas e métodos corretos para realizar as atividades, fazendo melhor uso da força 
diminuindo os riscos de lesões e respeitando as jornadas previstas em lei.
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A VIABILIDADE DO USO DE ESTRUTURAS METÁLICAS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS 
HABITACIONAIS: UMA ANÁLISE TECNOLÓGICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL
EVERTON KLEYTON OLIVEIRA DA SILVA
RAMON TIBURCIO GALINDO
MARCO AURELIO FERREIRA DE LIMA
JOSE VITOR ARAUJO DOS SANTOS
KLEVERLLAND GOMES DO NASCIMENTO
ORIENTADOR: PAULENIZA DE CASTRO MESQUITA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: GERENCIAMENTO E PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O uso do aço em processos construtivos remonta há muitos anos, desde então se expandiu, aprimorou 
e imprimiu conceitos na execução de projetos arquitetônicos até os dias atuais. Embora o Brasil tenha 
avançado em inúmeros aspectos desde o século XIX, ainda existem obstáculos a serem vencidos, como 
o do setor habitacional, que apresenta um déficit em nível nacional e imprime preocupação quanto ao se-
tor da construção civil na busca de soluções tecnológicas que aliem eficácia, economia e menor impacto 
ambiental. O estudo teve por objetivos: analisar a viabilidade do uso de estruturas metálicas na constru-
ção de casas habitacionais, descrever o uso destas estruturas no âmbito das inovações tecnológicas, 
analisar o uso destas estruturas como alternativa na construção dessas habitações, verificar a viabilida-
de econômica do uso do aço, e analisá-lo no contexto ambiental, para possibilitar uma visão detalhada 
sobre a sua viabilidade e implantação. A pesquisa teve caráter qualitativo e descritivo. A amostragem 
ocorrerá em uma empresa construtora localizada no município de Natal - RN, que realize processos 
construtivos com uso do aço como elemento estrutural. A pesquisa terá cunho comprobatório sobre a 
viabilidade do uso do aço nas edificações, e propor a implementação deste método construtivo. A me-
todologia utilizada, inicialmente, foi pesquisa bibliográfica. A coleta e análise dos dados no decorrer da 
execução deste projeto deverão utilizar-se da pesquisa de campo e bibliográfica. A ferramenta de coleta 
será um questionário, com questões objetivas e subjetivas, direcionado aos profissionais da empresa 
em estudo. O método de análise respeitará a subjetividade e a neutralidade na compilação dos resulta-
dos, para responder aos objetivos deste estudo. O uso das estruturas metálicas constitui um processo 
econômico, por sua ampla funcionalidade e capacidade de adaptação a outras estruturas, pela redução 
da mão-de-obra e reaproveitamento total do material não utilizado. Quanto aos aspectos ambientais, 
produzem menor impacto que os convencionais, por reduzir o uso de madeira, anular parcialmente a 
produção de resíduos, a poluição sonora e possibilitar a reciclagem. O seu emprego proporciona van-
tagens como, redução nos prazos, custos, segurança e aumento da qualidade final do produto. Com a 
introdução inovações construtivas, surgem outras perspectivas, quanto à amenização do cenário habi-
tacional no Brasil, por apresentar vantagens como alternativas às necessidades atuais. Num momento 
em que a sustentabilidade ambiental é amplamente discutida, surge uma preocupação com os aspectos 
econômicos e ambientais relacionados às edificações. Assim, é imprescindível a realização de um estu-
do de viabilidade do uso das estruturas metálicas na construção de casas habitacionais, com foco nos 
aspectos tecnológicos, econômicos e ambientais em todas as etapas do processo, para identificar se 
esse sistema construtivo pode contribuir para minimizar o déficit de moradias.
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ESTUDO DE POSSÍVEIS MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TERMINAL 
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CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

O presente trabalho aborda a viabilidade da implementação de um sistema de informação no terminal 
rodoviário Diran do Amaral, na cidade de Mossoró-RN. Enfatizaa importância desse sistema para a in-
tegração dos diversos setores empresariais, tais como: logística, financeiro, administrativo, marketing, 
tecnologia da informação, entre outros. Este estudo procurou reunir os recursos tecnológico, humanos 
e financeiros com a finalidade de atingir a eficiência organizacional. Os métodos utilizados para o de-
senvolvimento desse trabalho compreenderam de uma revisão bibliográfica em relação ao tema e uma 
pesquisa, através de uma visita in loco, onde foram colhidos dados junto aos colaboradores da empresa 
e os membros do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para identificar os possíveis problemas 
ou necessidades vigentes na organização pública. A pesquisa realizada possibilitou identificar a neces-
sidade de implementar a informatização dos escritórios da organização com a aplicação da tecnologia 
da informação, monitorando e estimulando a integração dos órgãos que fazem parte da empresa,visto 
que essa interligação parte fundamentalmente do nível de decisão que assume a função de conectar as 
demais áreas funcionais da empresa e das áreas que estão à longa distância, considerando-se que, toda 
a estrutura organizacional é dada através do funcionamento dos setores, de modo a proporcionar melho-
ria e rapidez nos processos. Diante da experiência, admite-se que a adesão aos sistemas informatizados 
deverá ser feita de forma planejada, pois é preciso que haja disponibilidade de capital financeiro e uma 
capacitação para que os funcionários possam se adaptar ao seu uso e desta forma passem a trabalhar 
integradamente.
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A INFLUENCIA DA CORROSÃO NA RESISTENCIA DOS MATERIAIS
JENEAN BESSA BEZERRA
FRANCISCO EDIRLEY AQUINO DANTAS
NERIVALDO ALBUQUERQUE BATALHA
JOSE PAULINO MENDES JUNIOR
WILLIAM PAULINO DE LIMA
ORIENTADOR: MARCILIO ESTEVAM DE ARAUJO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Esta pesquisa pretende apresentar processos de corrosão e deteriorização de materiais geralmente me-
tálicos, ao aprofundar-se em conceitos sobre processo que determinam o fim dos materiais sua corrosão 
e degradação, como também os desgastes mecânicos que a cada dia vêm se tornando mais estudados 
por profissionais buscando minimizar seus efeitos, visando também aos seus custos diretos e indiretos, 
pois a corrosão passa a ter influência até mesmo nos aspectos sociais, como pode se proceder e os 
tipos existentes de corrosão que podem ser galvânica, por célula oclusa, por erosão, abrasão, cavitação, 
microbiana ou até mesmo atmosférica, sofrendo a influência inclusive da temperatura, bem como os 
processos corrosivos correlacionados com o clima e os ataques pelo hidrogênio . Ao se referir a esta 
disciplina, existe uma preocupação com a diminuição da resistência dos materiais devido à corrosão, 
pois determinados materiais logo após o seu processo de fabricação já começam a entrar no estado de 
corrosão como o caso do aço na busca de voltar a seu estado de origem, a abundância de utilidades 
quanto as suas aplicações desse material é muito grande pois além de uma boa resistência dependendo 
da sua aplicação passa a ser viável de maneira sócioeconômica em diversas áreas das engenharias, 
convenientemente, pois é um material reciclável, minimizando assim o agredir ao meio ambiente dentro 
de normas que permitem uma utilização segura e eficiente do ponto de vista dos custos na construção 
civil. Como forma complementar pesquisas bibliográficas, e em documentos digitais disponíveis na in-
ternet, que continham informações suplementares serviram de base teórica a este trabalho. Procuramos 
demonstrar a relação entre a corrosão e a resistência dos materiais,dando destaque ao processo de 
produção, tipos de corrosão, influência da temperatura e o ataque pelo hidrogênio
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INTRA- EMPREENDEDOR COMO AGENTE INOVADOR NAS ORGANIZAÇÕES
NAIENE DO NASCIMENTO GUIMARÃES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

O empreendedorismo vem sendo estudado por diversos autores, sendo os principais trabalhos voltados 
para as áreas comportamentais e econômicas. Os estudos sobre o comportamento empreendedor foram 
iniciados a partir da década de 70, por David McClelland, que afirmava que a motivação era a mola pro-
pulsora do empreendedorismo. Atualmente, o empreendedor recebe diversas nomenclaturas de acordo 
com o contexto de seu campo de atuação. Este trabalho trata do comportamento do intra-empreendedor, 
um profissional motivado e comprometido que age numa empresa que não é sua. Com tantas qualidades, 
ele é considerado uma peça chave para acelerar as inovações dentro das organizações, através do uso 
melhor de seus talentos empreendedores, considerando a competitividade, que se mostra bem mais 
acentuada e faz com que as empresas busquem desenvolver e reter talentos que possam auxiliá-las a 
ganhar e manter seus mercados longe da concorrência. O objetivo do presente trabalho é apresentar 
as características do intra-empreendedor e como as organizações podem estimular o desenvolvimento 
desses talentos. Para tanto, foram feitas revisões bibliográficas das obras de Ronald Degen (2009) e de 
Marcos Hashimoto (2006), que tratam do assunto abordado. Para fomentar a pesquisa, utilizou-se de 
estudo de caso da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, que dão liberdade para que seus colaboradores 
busquem oportunidades de inovar. O estudo permitiu concluir que há funcionários cuja única preocupa-
ção é fazer o mínimo necessário para manter seus empregos. Mas também há aqueles dispostos a em-
pregar todo o seu talento e potencial em benefício da empresa em que trabalham e, conseqüentemente, 
em seu benefício também. O intra-empreendedor enxerga a implementação das suas ideias como um 
desafio pessoal e, por acreditar nelas é que elas contribuirão para o desenvolvimento da empresa em que 
trabalha, empenha-se em viabilizá-las.
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ABORDAGEM SOBRE FUNCIONAMENTO DE ECLUSAS
PRISCILIANE ROBERTA PAULA DE AZEVEDO
CLIVIA CORINA LIMA LOBO MAIA
KARINE VANESCA DA CUNHA BEZERRA SILVA
LIGIA LEITE PAIVA PAULA MARTINS
ORIENTADOR: JARBAS JÁCOME DE OLIVEIRA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Este trabalho pretende fazer uma breve abordagem sobre o funcionamento das Eclusasobjetivando des-
tacar as principais informações sobre esse tipo de obra da engenharia hidráulica, incluindo suas carac-
terísticas, as necessidades de sua utilização e funcionamento como um todo. As eclusas são comportas 
instaladas em hidrelétricas que viabilizam a navegação. Elas funcionam como nivelador da água a mon-
tante ou a jusante dependendo do sentido do tráfego da embarcação. O trabalho está divido em três par-
tes: A introdução, contendo o conceito de Eclusa. Em seguida no desenvolvimento, se dá ênfase à impor-
tância desse tipo de obra para a navegação em rios onde as diferenças de níveis dificultam o translado e 
como funcionam os mecanismos de transposição da água. Na abordagem do assunto retrata-se também 
os tipos de eclusas, que se classificam por: eclusas de baixa queda, eclusas de média queda, eclusas de 
alta queda e eclusas de altíssima queda, abordaremos também sobre a importância econômica e social 
desse tipo de obra hídrica. Em solos brasileiros existem ao menos 18 eclusas espalhadas por diversos 
rios, do norte ao sul do país, embora seja de grande importância e tendo grande valor significativo para 
engenharia nacional, o Brasil não tem priorizado esse meio de progresso, destacamos que um dos pro-
cessos de desenvolvimento do país será gerado a partir da navegabilidade das hidrovias brasileiras, que 
atrairá para várias regiões, desde pequenos negócios até grandes investimentos da iniciativa privada.
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O FLUXO LOGÍSTICO NO PROCESSO DE EMBARQUE DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE MOSSORÓ - DIRAN RAMOS DO AMARAL
MARIA DO SOCORRO DAMIÃO DE LIMA
ELOAH LIMA ROCHA
NARA TATIANE DE QUEIROZ
ANDREZZA RONICY MEDEIROS DO COUTO
GILZA IALE CAMELO DA CUNHA
ORIENTADOR: JOEL WESLLEY NEVES DE CARVALHO
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

A logística se utiliza da administração para controlar os processos por meio de um planejamento estra-
tégico. Segundo Ballou(1993)para reduzir custos, a logística necessita fazer uso de um planejamento 
e controle efetivos por meio de uma identificação dos fluxos e movimentação diária. Desta forma, a 
logística visa proporcionar um equilíbrio entre demanda e produção. Com esse controle logístico de 
fluxo no terminal possibilita melhorar os níveis de rentabilidade nos serviços prestados aos clientes. 
Diante dessas informações, surge a seguinte questão:De que forma se dar o fluxo diário do terminal 
rodoviário Diran Ramos do Amaral? Nesse sentindo o presente trabalho busca conhecer como ocorre 
o fluxo diário do terminal rodoviário, a rotina, procedimentos administrativos e a forma que o DER pode 
interferir no monitoramento e controle do fluxo de embarque, apontando procedimento de melhoria que 
visam ao equilíbrio da demanda e da produção.A metodologia usada foi a realização de uma pesquisa 
de campo que se caracteriza como sendo de caráter exploratório que visa conhecer uma realidade ainda 
não conhecida na sua totalidade. No intuito de observar o movimento e funcionamento daquele local, o 
terminal se utiliza desse compartilhamento de informações através da logística integrada, para isso os 
guichês das viações que estão disponíveis no terminal informam diariamente aos fiscais responsáveis 
do Departamento de Estradas de Rodagem(DER/RN)para que estes possam fazer o controle estatístico e 
enviá-los para a administração, onde esses dados são repassados para a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres(ANTT). Tomando conhecimento dos dados constatados nos primeiros meses do ano 2011 
pela Divisão de Transportes do DER/RN, foi possível verificarque o fluxo de passageiros embarcados no 
Terminal Rodoviário de Mossoró obteve uma quantidade de 7.119 no mês de janeiro, 5.866 passageiros 
em fevereiro, e em março, em virtude do feriado de carnaval um grande aumento do fluxo mensal, onde 
constou o embarque de 6.978 passageiros. A viação Nordeste,durante o mês de Março, embarcou 4.986 
passageiros, enquanto que a mesma empresa em Natal embarcou 19.944 passageiros. Já analisando o 
fluxo da viação Cabral, constou 1.190 passageiros embarcados em Mossoró e 4.760 em Natal, enquanto 
na viação Jardinense em Mossoró ocorreram 802 embarques e em Natal 3.208 passageiros. Diante das 
informações coletadas, é de grande importância a identificação dos históricos de fluxo logístico, a fim 
de conhecer a sua produção e a real necessidade deste serviço, pois este tem papel fundamental no 
processo de gerenciamento estratégico nas movimentações de passageiros.
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ADITIVOS PARA CONGRESSO
LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
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ORIENTADOR: VIMARIA DA CRUZ VICTOR
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Ao contrário do que se pensa, os aditivos são bastante antigos. Já eram utilizados pelos romanos muito 
antes da existência do concreto de cimento portland. Naquela época, eles usavam clara de ovo, sangue 
de animal e outros ingredientes como aditivos. Já os aditivos, como hoje os conhecemos, começaram 
sua evolução a partir do início do século. Os aditivos são produtos químicos adicionados à mistura de 
concreto. Os principais aditivos utilizados no Brasil são: retardadores, incorporadores de ar, plastifi-
cantes, superplastificantes (e seus derivados, como plastificantes aceleradores e plastificantes retar-
dadores) e aceleradores. Podemos afirmar que existem atualmente sete tipos fundamentais de aditivos: 
aceleradores, retardadores, incorporadores de ar, plastificantes e superplastificantes (e seus derivados, 
como plastificantes aceleradores e plastificantes retardadores). Como o próprio nome já diz, os aditivos 
aceleradores têm como principal objetivo acelerar o processo de endurecimento do concreto, enquanto 
os retardadores adiam essa reação no processo. Os aditivos plastificantes são muito utilizados no Brasil. 
Reduzem a quantidade necessária de água e melhoram a trabalhabilidade da mistura, facilitando o seu 
acabamento e adensamento. Além disso, melhoram as condições de transporte até a obra, pois reduzem 
a perda da consistência ao longo do tempo. Já os aditivos superplastificantes são relativamente novos, 
pois surgiram a partir da década de 70. Com eles, foi possível avançar na tecnologia do concreto e dosar 
concretos com resistências elevadas e alto desempenho (CAD). Esses aditivos permitem elaborar con-
cretos com baixíssimo teor de água - pode-se reduzir em até 30% a quantidade de água no concreto com 
o consequente aumento de sua resistência. Os aditivos incorporadores de ar, por sua vez, consistem na 
introdução de micro bolhas de ar, com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade do concreto, aumentar 
a durabilidade, diminuir a permeabilidade e a segregação, deixando o concreto mais coeso e homogê-
neo. Os incorporadores de ar reduzem ainda a exsudação, que é a subida de água livre no concreto. Os 
aditivos têm a capacidade de alterar propriedades do concreto em estado fresco ou endurecido e apesar 
de estarem divididos em várias categorias, os aditivos carregam em si dois objetivos fundamentais, o de 
ampliar as qualidades de um concreto, ou de minimizar seus pontos fracos.
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O INTRA-EMPREENDEDOR E SUA IMPORTÂNCIA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES
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CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

O intra-empreendedor é um profissional que é visto na organização como o colaborador que se destaca 
dos demais, com liberdade para criar, elaborar e acompanhar diversas funções, sendo considerado de 
grande importância dentro da corporação pelo fato de que pessoas com tais perfis agem como se fos-
sem responsáveis pelos resultados globais da organização, não se limitando apenas aos do seu setor. 
O objetivo deste trabalho é estudar os conceitos teóricos que fundamentaram o surgimento desse novo 
modelo de empreendedor. Para embasar a pesquisa, optou-se pela revisão bibliográfica de Hashimoto 
(2006) e de Keller (2008). A pesquisa permitiu observar que o intra empreendedor é aquele que a partir 
de uma ideia, e com liberdade, incentivo e recursos da empresa onde trabalha, dedica-se em transformá-
-la em um produto de sucesso, mesmo que o resultado final deste esforço seja para a empresa e não be-
nefício próprio. Segundo Hashimoto, um intra-empreendedor possui as seguintes características: visão 
sistêmica, onde o profissional não tem olhos apenas para o seu departamento, visualiza a corporação 
como um todo, atribui significado pessoal a tudo que faz, seja pelo trabalho ou empresa onde atua, tem 
importância pessoal, capacidade de implementar ideias e de realizar projetos com começo, meio e fim. 
Concluiu-se que o compromisso dos empreendedores corporativos em superar os desafios para trans-
formar ideias em realidade é o diferencial que pode levar uma empresa a se destacar entre as demais num 
mercado cada vez mais globalizado. Dessa forma, esses profissionais ímpares são fundamentais para 
aumentar a competitividade das organizações no mercado atual.
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LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Este trabalho pretende apresentar o processo de ampliação e duplicação de uma ponte, buscando des-
tacar as principais informações sobre esse tipo de obra da engenharia, a preocupação com o meio 
ambiente, o uso de equipamentos como: tubulões no processo construtivo de alguns pilares, os tipos de 
escoras utilizadas durante a obra, as formas fabricadas com revestimento de zinco para maior durabili-
dade e melhor reaproveitamento das mesmas, pois são utilizados materiais recicláveis, buscando assim 
não agredir o meio ambiente, pois permite uma reutilização segura e eficiente minimizando até mesmo os 
custos na construção civil, suas fundações, tipos de vínculos, carregamentos, cargas estáticas e cargas 
dinâmicas, relatando-se sobre seus esforços e momentos.O objetivo maior desta pesquisa é conhecer o 
processo construtivo e de reforço de uma estrutura desse porte, um empreendimento inclusive de grande 
valor social, pois devido a sua ampliação acaba viabilizando uma maior qualidade no fluxo de veículos 
no local beneficiando assim toda a sociedade. Para tal trabalho foi feita visita técnica a uma ponte em 
ampliação e duplicação, localizada na cidade de Aracati no Estado do Ceará. Como forma complementar, 
pesquisas bibliográficas e em documentos digitais disponíveis na internet, que continham informações 
suplementares serviram de base teórica a este trabalho. Procuramos demonstrar de maneira mais sim-
ples e clara parte do sistema estrutural, dando destaque a suas fundações, carregamentos, cargas está-
ticas e dinâmicas existente em uma obra desse porte.
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O presente artigo tem como objetivo conhecer como os usuários avaliam a qualidade dos serviços pres-
tados pelo Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral localizado na cidade de Mossoró no estado do 
Rio Grande do Norte e questões relacionadas aos serviços e ações que proporcionarão melhorias sig-
nificativas nos serviços do mesmo. Este estudo é de natureza quanti-quali, bibliográfica e exploratória. 
No estudo são apresentados, por meio da literatura especializada, os conceitos de serviços, a diferença 
entre ele e produto, os elementos necessários para que se tenha a qualidade, em que momento a quali-
dade é avaliada pelo consumidor, de que forma ela pode ser avaliada pelo usuário, os três obstáculos que 
precisam ser analisados e superados para obter-se a excelência em serviços de qualidade, sendo eles a 
infra-estrutura da empresa, os colaboradores da mesma e a cultura organizacional, análise do ambiente 
para identificar por meio da mesma se o serviço prestado é uma vantagem competitiva ou desvantagem 
é como medir a qualidade dos serviços. A análise dos questionários aplicados a uma amostragem de cem 
usuários proporcionou identificar que nenhum dos pesquisados sentem-se seguros no Terminal e que 
a sinalização, a higienização dos banheiros e os orelhões foram considerados como os piores serviços 
da Rodoviária, seguidos pelos ruins como o atendimento da lanchonete, limpeza geral, iluminação e 
guarda-volumes, enfim somente a estrutura física obteve um por cento de ótima. E apenas trinta e dois 
por cento dos pesquisados recomendariam a Rodoviária Diran Ramos do Amaral para outras pessoas e 
numa nota de zero a dez para os serviços no geral prestados pelo terminal, o maior número dos pesqui-
sados deram nota quatro para a qualidade dos serviços disponibilizados.
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LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

O estudo a ser realizado tem como característica a busca por alternativas didáticas no ensino de resis-
tência dos materiais, a fim de propiciar um melhor entendimento dos aluno ao serem lecionados pela 
primeira vez a assuntos como tração, compressão, flexão, torção, entre outros. Esta pesquisa busca 
encontrar modelos físicos presentes no dia a dia capazes de transmitir os conceitos de resistência dos 
materiais, aplicando sobre eles esforços quaisquer, e analisando suas reações. Aliando a teoria com a 
prática, é possível obter um melhor resultado quanto ao entendimento da matéria, que sempre foi con-
siderada difícil no ambiente acadêmico. Abordaremos um banco de dados de possíveis modelos para 
serem ajudados no ensino, cada qual com tópicos relativos que são abordados da matéria de Resistência 
dos Materiais. Entre estes existem experimentos com isopor, plásticos, nylon, espuma e etc. Com uma 
lista de possíveis exemplos didáticos, pode-se partir para exemplos menos teóricos e inovando com 
exemplos práticos e dinâmicos, melhorando o nível da aula e aumentando o interesse do aluno. Espera-
-se que este projeto proporcione um interesse maior aos alunos e consequentemente um entendimento 
melhor em cursos de Resistência dos Materiais.Quando um objeto de estudo ganha novas alternativas 
de ensino,que fogem do modelo clássico de ensino, e parte-se para horizontes mais práticos, o estudo 
ganha ênfase e consequentemente aumenta o interesse do estudante, que não está mais olhando para 
um desenho, e sim olhando para um modelo, consequentemente tem-se um maior rendimento das aulas, 
e maior compreensão geral da classe.
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LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O Terminal Rodoviário de Mossoró/RN Diran Ramos do Amaral localiza – se na Avenida Wilson Rosado 
s/n no bairro do contorno. Fundada em 27 de Setembro de 1996, pelo então Governador Garibaldi Alves 
Filho, com a finalidade de oferecer serviços rodoviários de embarque e desembarque de passageiros. 
O Terminal Rodoviário que deveria ser um local de acolhimento e referência para os passageiros e para 
a comunidade ao redor, tornou-se um local que inspira insegurança e medo a todos. Vista sob a ótica 
da coisa pública, o Terminal deveria cumprir com sua função social, pois tem grande potencial para 
atender a toda sociedade não somente com serviços de transportes, mas também com ações voltadas 
para melhoria da comunidade circunvizinha. Este artigo tem como objetivo mostrar que o Estado não é 
responsável somente pela estrutura física do Terminal Rodoviário e sua conservação, como também, pela 
segurança da comunidade circunvizinha e os passageiros que embarcam e desembarcam diariamente 
neste terminal. O trabalho também mostra a rotina do Terminal para se entender como funcionam os 
comportamentos éticos dos profissionais, os processos logísticos, os meios tecnológicos disponíveis 
ou a necessidade deles, os processos operacionais e as estratégias usadas para divulgação dos serviços 
disponíveis. A partir dessa observação, foi escolhida a disciplina de Ética e Responsabilidade Social para 
uma abordagem mais específica, e um aprofundamento teórico através de referências bibliográficas. 
A pesquisa de caráter exploratório, que delimitou o campo de trabalho levantando informações sobre 
a rodoviária. A abordagem ao objeto deu-se em seu próprio meio e a coleta de dados foi realizada em 
condições naturais de ocorrência tendo como técnica a observação. Observamos que para a comuni-
dade circunvizinha a implantação do Terminal Rodoviário no local não trouxe muitos benefícios, desta 
forma, uma estratégia para diminuir os transtornos é a inclusão de rotas de ônibus municipais dentro das 
dependências do Terminal, aumentando assim o fluxo de passageiros e contribuindo para os moradores 
locais onde é difícil o acesso a linhas de transporte público. Com um bom planejamento estratégico, o 
Terminal deixaria de ser uma grande estrutura física sem grande utilidade para a população para torna-
-se uma grande estrutura física que colabora e influi no crescimento e desenvolvimento da comunidade 
local. Pode-se concluir que o Terminal por ter sido construído em uma área afastada do centro da cidade, 
visava ao crescimento urbano para este ponto da cidade. Algumas pessoas que investiram em terrenos e 
construíram imóveis não foram beneficiados, pois, o abandono do poder público com o Terminal afetou a 
todos diretamente. Hoje morar ao redor do Terminal não é mais tão atraente quanto nas vésperas de sua 
inauguração, os moradores acabam se sentindo esquecidos pelo poder público que deveria não só olhar 
para o Terminal como um bem público, mas também para todos ao seu redor.
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LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO E CIDADANIA

O desafio de lidar com o desenvolvimento e a tecnologia tem gerado pesquisas procurando conscientizar 
a sociedade. As taxas mostram que a falta de conhecimento e de noção social apresentam-se como o 
principal causador da baixa formação profissional, nesse contexto o engenheiro vê o seu setor sendo 
ampliado a cada ano, no entanto poucos possuem a capacidade ideal de produção e relacionamento com 
os demais colaboradores. Desta forma, a presente pesquisa visa relacionar a base de ensino brasileiro 
dentro do processo de formação bem como a relação do engenheiro com os seus colaboradores e a per-
cepção deste frente à noção de cidadania. Para tal realizou-se em um primeiro momento uma pesquisa 
bibliográfica com baseado no artigo de Fernando Vives (2010) que apresenta a demanda do engenheiro 
e a sua qualidade atual, bem como a obra de Chauí (2001) que trata de toda formação e relação do profis-
sional e de sua influência na sociedade aproximando a questão da educação e cidadania. Em seguida foi 
feita uma visita a um canteiro de obras onde se entrevistou sete pessoas nas quais quatro eram pedreiros 
e três eram serventes, com o intuito de se aproximar da realidade e identificar o perfil atual. Todos os 
colaboradores entrevistados eram do sexo masculino, sendo a grande maioria de baixa escolaridade. 
A juventude ainda que possuíssem apenas a escolaridade baseada no ensino fundamental ou médio 
ocupava a maioria dos cargos de colaboradores, tendo pouca experiência e tempo na função atual, sen-
do orientados por trabalhadores mais velhos, com no mínimo cinco anos na função e que tinham uma 
família para sustentar. Apesar de cada colaborador ter pelo menos uma renda fixada, a maioria possui 
moradia própria e benefícios oferecidos pela empresa, no entanto a mesma não tem oferecido cursos 
de qualificação técnica. A maioria demonstrou estar satisfeita com a profissão atual, no entanto a sua 
resposta não era a mesma que o seu rosto demonstrava, tanto que tinha o desejo de oferecer melhor 
educação e trabalho para os seus filhos. A Universidade para eles era uma coisa indicada como um futuro 
promissor ou ainda adquirir novas oportunidades de conhecimento. Desta forma, podemos concluir que 
há uma relação harmônica entre os colaboradores. Quanto ao grau de conhecimento dos colaboradores, 
pode-se dizer que os mesmos não apresentando conhecimentos teóricos ou uma formação adequada, 
os mesmos se destacam nas atividades do dia-a-dia (formação adequada, os mesmo se destacam nas 
atividades do dia-a-dia).
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De acordo com o desenvolvimento e localização da nossa cidade é extremamente necessário ofere-
cermos um bom serviço rodoviário é fato a dificuldade de como as coisas acontecem na rodoviária da 
cidade. É essencial um planejamento de como os processos irão ocorrer na rodoviária Diran Ramos do 
Amaral para que a instituição não fuja do foco que ela deve atuar e não deixe de atender às expectativas 
dos seus usuários. Primeiramente é importante esclarecer qual a função da mesma e qual o objetivo de 
estar atuando, para que com isso todos os envolvidos trabalhem em busca de um objetivo em comum, 
tornando assim uma prestação de serviço de qualidade. Atualmente o terminal rodoviário de Mossoró 
encontra-se com uma capacidade de receber usuários e linhas de ônibus bem maior que a demanda exis-
tente, a falta de movimento e de um fluxo maior de passageiros deixa o terminal rodoviário com grande 
parte da sua capacidade ociosa. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens do RN (DER/
RN) que administra o terminal, o fluxo de passageiros no primeiro trimestre do ano de 2011 teve uma 
média de 6.500 passageiros por mês, sendo que a demanda da cidade é de três mil passageiros por dia, 
conforme levantamento do próprio órgão. O Terminal Rodoviário inaugurado em 1996 foi construído com 
o intuito de transferir suas antigas instalações no bairro Aeroporto, devido à grande demanda existente 
no local, no qual a capacidade de atender aos usuários estava pequena para o tamanho do fluxo, e então 
a inauguração de um novo terminal situado na BR-304, projetado exatamente para atender à demanda 
crescente na cidade e melhorar os serviços prestados. Mas a localização distante naquela época (1996), 
acabou afugentando muitos usuários, e com isso, surgiu a expansão dos transportes alternativos na 
cidade, que fez com que os usuários trocassem o uso de ônibus por um serviço mais cômodo de receber 
em casa o transporte alternativo, e essa mudança no comportamento dos usuários se refletiu direta-
mente no terminal, o fluxo de passageiros diminuiu drasticamente e fez com que o terminal tivesse sua 
capacidade de uso sempre aquém do esperado, e até hoje, quinze anos depois, o terminal ainda trabalha 
com uma capacidade abaixo do esperado, com um fluxo de pequeno em relação à demanda existente 
na cidade.
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Diferentemente de residências e construções de pequeno porte, a condução de água às caixas d’água de 
prédios só é possível através de um sistema de bombeamento. Para esse tipo de aplicação, utilizam-se 
bombas centrifugas de acordo com a necessidade, esse segmento varia muito e está diretamente ligado 
ao consumo médio e altura do prédio. Em geral, os modelos mais utilizados são as bombas centrífugas 
multiestágio, pois apresentam um MCA elevado e vazões suficientes para atender à necessidade de 
abastecimento sem sobre carregar o sistema. Sendo assim, a presença de bombas hidráulicas num 
projeto de construção ou abastecimento de água para pequenas comunidades, é de suma importância, 
e o conhecimento das partes fundamentais ao seu bom funcionamento merece a devida atenção e cui-
dado. Bombas hidráulicas são máquinas de fluxo, cuja função é fornecer energia para a água, a fim de 
recalcá-la (elevá-la), através da conversão de energia mecânica de seu rotor proveniente de um motor 
a combustão ou de um motor elétrico, ou seja, utilizam-se de uma fonte de energia, seja ela produzida 
por um motor elétrico ou de combustão, transmitindo ao líquido, através da força centrífuga, parte dessa 
energia em pressão e/ou velocidade. Durante sua atividade, o líquido bombeado entra pela parte frontal 
do equipamento, ganha velocidade ao passar pelo seu rotor (que em alguns casos pode ser mais de um), 
e sai radialmente em relação ao eixo. Desta forma, as bombas hidráulicas são tidas como máquinas 
hidráulicas geradoras. O objetivo deste trabalho é transmitir o conhecimento básico à utilização das 
bombas centrifugas na construção, possibilitando, desta forma, o entendimento simples e eficiente de 
bombeamento, que é algo extremamente importante dentro da hidráulica na construção, mas que pode 
se tornar penoso, caso não seja bem estruturado.
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O estudo visa primeiramente a identificação das reais causas que estão por trás do baixo fluxo de pas-
sageiros no Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral, situado no município de Mossoró na BR 304, 
causas essas que geraram uma baixa procura pelos serviços rodoviários fazendo com que os comercian-
tes que lá existiam, perdessem o interesse e acabassem por mudar de local. Foi realizada uma pesquisa 
de campo de ordem etnográfica para a constatação da situação em que se encontra o terminal, podendo 
ser enxergado o baixo fluxo de passageiros e consequentemente o descaso em que se encontra a rodo-
viária; após essa constatação, desenvolveram-se entrevistas com algumas pessoas que viveram a tran-
sição do antigo terminal para o atual e outras que atuam há um significante tempo no terminal rodoviário 
para que os seus relatos sejam altamente pertinentes; todos eles apontaram um ponto que era bastante 
evidente de ser o causador do problema. Entre os entrevistados foi unanimidade que a baixa procura 
de passageiros teve seu início com a criação dos transportes alternativos, que gerou uma concorrência 
até certo ponto desleal. Com a comprovação da suspeita do motivo que gerou toda essa problemática, 
foi desenvolvido um Plano de Ação para o Aumento do Fluxo de Passageiros que consiste: em trazer 
todos os alternativos legalizados para dentro do terminal e dessa forma centralizar todos em um ponto; o 
outro ponto seria trazer para o terminal os passageiros que ao invés de embarcarem ou desembarcarem 
no terminal, os fazem no centro da cidade ou às margens das rodovias, para isso a rota utilizada pelos 
ônibus que passa pelo interior da cidade seja realizada em volta da mesma, obrigando dessa forma com 
que eles se desloquem até a rodoviária. Esses dois pontos do plano de ação visam à geração de fluxo 
de passageiros no terminal que implicará no interesse de comerciantes e na melhor utilização de todo o 
espaço e arranjo físico do terminal rodoviário.
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Nota-se que a maior utilização das fontes geradoras de energia advêm das que mais contribuem para 
degradação do ambiente. Uma alternativa para reduzir esses gastos no ambiente seria a energia solar 
que é limpa, renovável e sustentável ajudando a proteger nosso ambiente, diferentemente de gás, óleo 
e carvão que produzem grandes quantidades de CO2 , provocando diversos impactos.O objetivo desta 
pesquisa é descrever o processo de captação e expor as vantagens e desvantagens da utilização de tal 
fonte, demostrando como decorre sua captação, que pode servir como aquecedor de águas ou fonte de 
energia elétrica. Para aquecer a agua se faz necessário um sistema de aquecimento com um aquecedor 
que consiga suprir as necessidades do ambiente que irá aquecer e para a escolha desse aquecedor é 
preciso calcular o volume de água quente que será consumido. Feito isso, encontramos a capacidade 
(volume) do boiler ou reservatório solar indicado. Este aquecedor dentre suas atribuições consegue 
conservar a agua quente, que poderá ser usada à noite quando o sol não estará presente para fornecer 
energia. Esse processo é dado pela simples equação de calorimetria Q=m.c.dT. Para captação da energia 
é indispensável o uso das placas que converteram o calor absorvido em energia.Foi baseado em pesqui-
sas bibliográficas em projetos acadêmicos como referências nos autores, Wolfgang Palz que aborda a 
conservação da temperatura, explica como ocorre o processo de calorimetria para aquecer ambientes e 
Freeman Dyson aborda os impactos ambientais causados pelas energias convencionais e ressalta a via-
bilidade de captar a energia proveniente do sol. Exemplos que comprovam que a utilização de tal energia 
é eficaz na construção civil, já pode ser visto em vários países que estão buscando de maneira contínua 
formas de efetivar completamente a energia solar.Concluiu-se que é de extrema conveniência adotar a 
captação solar como fonte viável de energia, pois ela propicia benefícios em todos seus segmentos. E 
sobre tudo, a energia é proveniente do sol e esta é uma fonte gratuita na qual todos podem usufruir de 
sua utilização.
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O artigo em estudo fundamentou-se na identificação de uma problemática perceptível no terminal ro-
doviário Diran Ramos do Amaral em Mossoró / RN, o que possibilitou a investigação de indicadores 
que poderiam ser utilizados para mensurar a eficiência de um sistema integrado de informações e como 
podem ser aplicados no terminal rodoviário da cidade. Assim, esperou-se com este estudo, a obtenção 
dos reais motivos das condições precárias de serviços que o terminal apresenta, e que as soluções aqui 
sugeridas através dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação (TIC), venham beneficiar 
a organização como um todo, reduzindo assim, os conflitos político-sociais que se fazem existentes 
no objeto de estudo. A metodologia utilizada para o referido estudo deu-se através de uma pesquisa 
de campo, análise exploratória e uma amostragem aleatória, onde foram aplicados questionários, aos 
clientes do terminal, a fim de descobrir as causas de tal problemática, no que se refere ao TIC naquele 
ambiente. Assim identificaram-se as medidas de eficiência propostas na literatura do sistema integrado 
de informações que melhor se adaptariam às condições do terminal rodoviário. Ainda neste contexto, 
investigou-se, analisou-se e esclareceram-se os motivos que levam as empresas a implantá-lo. Deste 
modo, analisamos o ambiente do terminal rodoviário como um todo; sua estrutura, seu funcionamento, e 
com este estudo observou-se a necessidade de um sistema integrado de informações eficiente no setor. 
No que se refere à demonstração de resultados, buscou-se o entendimento, a mensuração da viabilidade 
da implantação de um sistema integrado no referido terminal, onde através da coleta de dados, o estudo 
teve sua base fomentada nas seguintes sugestões: a informatização da venda de passagens, ou seja, 
tornar este serviço disponível na rede, internet; a criação de um portal para que as informações disponi-
bilizadas pelos serviços do terminal fossem mais acessíveis aos seus clientes. Sugeriu-se a inserção de 
um painel eletrônico para contribuir na identificação dos departamentos internos do terminal e por fim, 
a inclusão de um sistema que interligasse as companhias rodoviárias existentes no mesmo. Tomando 
como base os resultados obtidos, viu-se que estas sugestões contribuirão positivamente para a melhoria 
nos serviços prestados pelo objeto de estudo, onde com a inserção e implementação destes fatores 
culminariam em benefícios para os que diariamente necessitam deste órgão. Portanto, constatou-se 
com a realização do estudo, que a abordagem a essa problemática foi essencial para a melhoria do objeto 
em análise, pois, foi através dela que identificou-se a necessidade de mostrar o nível de qualidade dos 
serviços prestados pelo sistema de informação, e como poderia ser utilizado na conquista e fidelização 
de clientes novos e atuais.
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A indústria da construção civil é hoje um dos maiores e mais ativos setores da economia brasileira, esta 
atividade consome mais matéria-prima do que qualquer outro setor e como conseqüência é também o 
ramo que gera maior volume de resíduos sólidos, segundo estudos do I&T, Informações e Técnicas de 
construção civil, no Brasil são gerados 0,55 ton/ano/habitante de entulho. Ainda neste estudo, o entulho 
gerado pelas construções representava 64,76% dos resíduos sólidos urbanos, sendo os outros 35% 
composto por lixo domiciliar, hospitalar, comercial e outros. O aumento da população e as necessidades 
implícitas em termos de construção de edifícios e outras obras de infraestrutura, agravará ainda mais o 
consumo de matérias-primas não renováveis, bem como a produção de resíduos. Diante destes dados, 
este trabalho tem como objetivo investigar através de revisão bibliográfica alternativas utilizadas para 
o reaproveitamento destes materiais. Como resultados, observamos que a indústria da construção civil 
representa um dos setores mais devastadores em termos de impactos ambientais o que torna urgente 
uma alteração do paradigma que caracteriza este setor e que seja capaz de fazer a transição de um setor 
poluente para um setor mais sustentável. Para reduzir estes impactos, encontramos diversos materiais 
produzidos a partir de resíduos que podem ser reciclados e reutilizados, com elevado nível de reapro-
veitamento, mais duráveis, que consomem menos energia na sua produção e que representam soluções 
altamente viáveis e com grande contribuição para o desenvolvimento das construções sustentáveis.
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A análise financeira de uma empresa tem um propósito final de auxiliar os administradores na tomada 
de decisão no que se refere aos investimentos e sua real situação,objetivando manter o seu equilíbrio 
financeiro. As naálises extraídas das demonstrações financeiras são informações importantíssimas evi-
denciadas por índices que auxiliam aos analistas da empresa a estabelecer uma maneira mais eficaz de 
alocar os fundos e recursos, além de controlar as operações futuras da empresa, ou seja, intervir e ajudar 
a maximizar seu lucro.Algumas vezes nos deparamos com empresas que presenciam certas dificulda-
des financeiras, no entanto, isso acontece devido muitas empresas não utilizarem seus demonstrativos 
financeiros para saber como está a situação atual da empresa.Utilizando-se de ferramentas auxiliares, 
como: pesquisas de referências bibliográficas e livros de Contabilidade, Administração Financeira e 
análise de balanços da referida empresa, realizamos um estudo que permitiu mensurarmos a situação 
financeira da empresa Saraiva S.A evidenciando índices financeiros, como liquidez, rentabilidade, ativi-
dade, endividamento e analise vertical e horizontal, utilizando as Demonstrações Contábeis da mesma, 
encerradas em 31/12/2008 à31/12/2010, respectivamente. Ao serem analisados os índices de liquidez 
da empresa Saraiva, percebeu-se que esta apresenta uma alta capacidade de cumprir suas obrigações de 
curto prazo; ainda, em seus índices de atividade, a mesma tem um prazo de recebimento de dois meses, 
com estocagem de produtos um pouco longo. No decorrer dos anos citados acima, houve um aumento 
nos prazos médios de pagamento; ela apresentou ainda um aumento de seu endividamento. Fazendo 
uma análise vertical, há uma redução do ativo circulante onde em 2008 representava 71% e houve uma 
redução neste percentual de 0,46%; além disso, houve também um aumento na participação de tercei-
ros, em média de 100% de exigível a longo prazo. Já analisando horizontalmente os balanços, nota-se 
um aumento do caixa, diminuição de estoques, aumento de capital próprio e aumento do lucro liquido.
Ao que se foi apresentado, há que se ressaltar que a grande utilidade da análise vertical, horizontal e de 
índices não está em tão somente verificar os acréscimos ou decréscimos, isto é, o desempenho dos itens 
e as áreas de problemas, mas também em descobrir quais foram as verdadeiras causas para as correções 
que se fizerem necessárias, bem como identificar no que estas variações podem interferir nas decisões 
a serem tomadas pela empresa.
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A indústria da construção tem passado por inúmeras transformações e evoluções para acompanhar o 
atual panorama econômico do país, tendo em vista o enorme crescimento em qualidade e produtividade 
na construção civil. Dentre os materiais de construção a serem especificados pelo engenheiro respon-
sável pela obra, temos as argamassas, que embora bastante utilizadas, existe um déficit de informações 
quanto aos ganhos de eficiência que podem ser obtidos pela especificação correta desse tipo de material 
de construção. Assim sendo este presente trabalho tem como objetivo priorizar o estudo dos aspectos 
básicos da argamassa enfatizando sua influência sobre a resistência mecânica de aderência à tração, 
resistência e à compressão. Utilizando-se de pesquisas bibliográficas, artigos eletrônicos e de uma visita 
técnica a uma empresa de fabricação da argamassa, onde na oportunidade tivemos acesso a informa-
ções de como ocorre o processo de fabricação da argamassa tipo industrializada, empregado na cons-
trução civil de Mossoró e região. Justifica-se a importância do estudo da argamassa, já que ela é de suma 
importância para uma cadeia produtiva ampla, pois se trata de um insumo essencial para uma variedade 
de aplicações dentro da construção civil e também o estudo de suas propriedades quanto à resistência, à 
compressão e determinação de aderência à tração do revestimento. Desta forma, compreendemos como 
ocorre a produção da argamassa, bem como internalizamos sobre os cuidados que o profissional Enge-
nheiro Civil deve atentar quando da sua especificação técnica para uso dentro de uma construção, além 
dos parâmetros técnicos que devem ser observados dentro de um projeto de revestimento.
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A aplicação de conceitos da arquitetura à humanização hospitalar teve seu início no final do século 
XVIII, e esta relação vem estreitando-se ao longo do tempo, incorporando a interação com os profis-
sionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, administradores do ambiente hospitalar e os profis-
sionais de arquitetura e engenharia, mas, fundamentalmente, sempre buscando a ótica da sanidade do 
paciente. As melhorias nas estruturas hospitalares considerando-se vários aspectos desde a escolha 
do local, considerando localização do terreno, topografia, pluviosidade, direção dos ventos, vegetação, 
circunvizinhança, bem como a possibilidade de futuras expansões, e a inserção no ambiente existente. 
Procurando ressaltar a aplicabilidade destes princípios foi realizado um levantamento bibliográfico que 
expôs detalhes sobre a realidade destes projetos nos dias atuais. Planejar, projetar e executar hospi-
tais sustentáveis e humanizados implica em um amplo conhecimento técnico específico. A quebra de 
paradigmas na arquitetura hospitalar procurando transformar ambientes antes frios e impessoais, em 
ambientes confortáveis, humanizados, preocupados com o bem-estar, trazendo a presença de ambientes 
confortáveis, coloridos, claros, harmônicos com a natureza para o convívio direto dos pacientes, tem 
apresentado resultados significativos na reabilitação, sem entretanto descumprir as normas técnicas 
vigentes e recomendações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para os edifícios hos-
pitalares. A adequação de edifícios hospitalares às exigências da nova Política Nacional de Humanização, 
sem dúvida alguma, constitui peça fundamental no planejamento de estratégias adotadas pelo Ministério 
da Saúde para diminuir o período de internação e recuperação dos pacientes, por outro lado o respeito 
pela natureza deve englobar todos os focos, a junção destas duas estratégias tem apresentado resultados 
significativos. Ao contrário do senso comum, projetar instalações sustentáveis, pode proporcionar am-
bientes naturalmente confortáveis, funcionais e com baixos custos, inclusive baixos custos de manuten-
ção, dada a maior eficiência térmica e de iluminação. Estes custos podem ser direcionados ao tratamento 
de pacientes, de forma que em países carentes como o Brasil, o trabalho dos arquitetos pode representar 
uma importante contribuição para a saúde do país.
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O vento não é um problema em construções baixas e pesadas com paredes grossas, porém em es-
truturas esbeltas passa a ser uma das ações mais importantes a determinar no projeto de estruturas. 
As considerações para determinação das forças devidas ao vento são regidas e calculadas de acordo 
com a NBR 6123/1988 “Forças devidas ao vento em edificações”. A maioria dos acidentes ocorre em 
construções leves, principalmente de grandes vãos livres, tais como hangares, pavilhões de feiras e 
de exposições, pavilhões industriais, coberturas de estádios, ginásios cobertos. Ensaios em túneis de 
vento mostram que o máximo de sucção média aparece em coberturas com inclinação entre 80 e 120, 
para certas proporções da construção, exatamente as inclinações de uso corrente na arquitetura em um 
grande número de construções. Este trabalho tem como objetivo identificar os efeitos, causas e conse-
qüências das ações dos ventos nos principais tipos de edificações. A metodologia empregada foi a de 
pesquisa bibliográfica (MARTINS, et all, 2004) (BLESSMANN, 1978). Como resultados constatamos que 
os efeitos do vento são de caráter dinâmico, porém na maioria das construções esses efeitos podem ser 
substituídos por ações estáticas equivalentes. Em edificações esbeltas e flexíveis, as mais expostas às 
ações dos ventos, os efeitos mais comuns são: Desprendimento de vórtice, Efeitos de Golpe, Galope, Da-
prejamento. Como conseqüências, encontramos a aplicação da força de sucção e pressão, ocasionadas 
pelos ventos, que podem gerar deslocamento e ou deformação de elementos, encontramos também que 
o vento não tem apenas a função negativa, mas sim uma grande função positiva, onde sendo bem proje-
tada a estrutura, esse vento serve como elemento de refrigeração. Concluímos que os efeitos causados 
pelos ventos na maioria das construções é um fator de grande importância e que não deve ser esquecida 
na fase de projeto sob a pena de tornar a construção instável
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O ambiente de estudo do quarto de casal, faz parte da II Mostra de Arquitetura da Universidade Potiguar 
– UnP. Foi projetado na dose certa para unir praticidade e personalidade, com moderação. Planejar e 
ambientar tal espaço vai além do que escolher os móveis e a decoração, significa autenticar um espaço 
com o gosto e a necessidade do cliente. É pensando nisto, que foi implantado no loft (ambiente sem 
repartições) um mini escritório dedicado ao estudo e descontração; trata-se de um ambiente onde o 
casal possa se sentir confortável sem misturar a rotina do trabalho com as horas de descanso. As cores 
contrastadas e os móveis de designer moderno e despojado, alegram o quarto, criando um clima de alto 
astral, deixando o espaço mais convidativo à conversa. Por não haver divisórias, o mesmo integra com 
todo o ambiente não deixando confundir um espaço agradável e aconchegante com o movimentado am-
biente de trabalho: o escritório. Os detalhes ficam por conta dos mimos, recordações e pertences do ca-
sal criando um estilo próprio para o espaço em questão. Juntando gostos e afins dos enamorados, para 
que a individualidade e o companheirismo dos dois sejam respeitados. O Objetivo do pequeno recinto é 
oferecer privacidade, concentração e relaxamento, respeitando a individualidade da vida a dois. Sendo 
assim, o ambiente torna-se ótimo para ler um livro, navegar na internet ou escutar uma boa música. Ao 
fim do projeto, nos deparamos com um lindo e acolhedor espaço de diferentes ideias, criado com intuito 
de dinamizar duas pessoas em uma única vida.
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Desde que o homem iniciou a arte e a ciência de construir, há a necessidade de obter os conhecimentos 
da resistência dos materiais e desenvolver as melhores estruturas para o convívio humano. Foi com-
preendido que com tais conhecimentos haveria a possibilidade de gerar procedimentos para determinar 
quais dimensões seriam seguras para atuar como elementos em dispositivos e estruturas, havendo a 
necessidade de se conhecer as reações e esforços solicitantes em tais estruturas, e o que finalmente 
determinaria o seu equilíbrio numa construção. As civilizações mais antigas da humanidade já haviam se 
lançado no estudo dos materiais. Os egípcios já possuíam grandes conhecimentos na área dos materiais, 
pois sem eles seria impossível terem construído as pirâmides do Egito. Logo depois, os gregos criariam 
e utilizariam os princípios da estática a qual corresponde a base da resistência dos materiais. Através de 
Arquimedes (287-212 A.C.), deu-se um grande avanço no que diz respeito às condições de equilíbrio, 
onde o mesmo fez experimentos com alavanca, esboçou métodos de verificação de centro de gravidade 
dos elementos. Os romanos contribuíram muito no aprofundamento dos conhecimentos da resistência 
dos materiais e elementos estaticamente construídos, sobressaindo-se os arcos, monumentos, pontes 
e fortes que mantêm as suas bases estruturais até os dias de hoje, apesar de não possuírem conheci-
mentos de análise dos esforços. Na Idade Média, Leonardo da Vinci, que era fascinado pela mecânica, 
escreveu a seguinte frase: “A mecânica é o paraíso da ciência matemática porque é onde colhemos os 
frutos da matemática”. Os estudos dele comprovam a primeira provável tentativa de aplicar a estática para 
determinar as forças atuantes em elementos de estruturas. Seria ele o responsável pelos primeiros expe-
rimentos para averiguar a resistência dos materiais. No século XVII aconteceriam as primeiras tentativas 
de encontrar dimensões seguras de elementos de estruturas, de forma analítica. O famoso livro “The New 
Sciences”, de Galilei Galileu, dá início à resistência dos materiais como ciência. Os esforços mecânicos 
são o principal foco da resistência dos materiais, pois todo o estudo gira em torno de como dimensionar 
uma peça ou elemento de máquina para que suporte os efeitos que os esforços mecânicos gerados por 
uma estrutura exercem sobre a mesma. Cada tipo de esforço possui uma forma específica de ser analisa-
do, estudado e calculado. Os conhecimentos da estática são necessários para que o equilíbrio de forças 
demonstre o que acontecerá com uma peça de determinado material quando submetida a um esforço. 
A resistência dos materiais e a isostática, estão intrínsecamente ligados, pois os esforços mecânicos e 
suas variações de atuação em um elemento estrutural são analisados profundamente pela resistência 
dos materiais, enquanto a isostática desenvolve os conceitos de equilíbrio, cargas, reações de apoio.

Palavras-chaves: Isostática. Resistência dos materiais. Conceitos.

SELOS E ETIQUETAS: UM OLHAR SOBRE OS INDICADORES DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
DEUSDETE FERNANDES PIMENTA JUNIOR
LAURO FELIPE DE MENDONÇA JUNIOR
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO
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LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

Esta pesquisa tem a intenção de analisar importantes indicadores de eficiência energética presentes no 
processo da construção civil: os selos, as etiquetas e suas informações sobre consumo de energia, bem 
como as alternativas para melhor aproveitamento de recursos naturais no conforto térmico e eficiência 
energética dos espaços. Iniciamos nossa pesquisa buscando no passado os primeiros passos dados 
na criação desses indicadores, observando suas características e suas vantagens para os que deles 
usufruem. Os selos e as etiquetas, além de se constituírem num diferencial competitivo, assinalam a 
qualidade do nível de eficiência energética e a preocupação das empresas da construção civil com as 
questões ambientais e incentivam a elaboração de projetos que visam a um maior aproveitamento da 
energia nas edificações. Nossa pesquisa divide-se, portanto, em três partes, destinadas a cada um dos 
elementos que nomeiam esse trabalho e foi elaborada a partir de pesquisas em meio eletrônico, vista 
a pouca literatura sobre o assunto na mídia impressa. Nossas primeiras conclusões apontam para o 
entendimento de como funciona essa dinâmica dos programas de eficiência energética orientados por 
ONG’s ou órgãos estatais, bem como quais são as responsabilidades dos envolvidos na construção civil 
perante normas e leis que a regulamentam. Selos, etiquetas e normas de conforto são, hoje, fatores indis-
pensáveis para um desenvolvimento sustentável. Seja pra premiar e reconhecer mérito dos contrutores, 
seja pra regulamentar, esclarecer os consumidores, seja pra preservar melhor nossos recursos naturais, 
os selos, as etiquetas e as normas serão sempre bem vindas.
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INICIATIVAS DE RECICLAGEM DE ENTULHOS TIPO A
THARLYSSON ALVES E SILVA
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LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os resíduos são classificados segundo a resolução do CONAMA nº 307/02 em quatro tipos: A, B, C e 
D. A construção civil em meio a sua grande importância econômica é também uma grande geradora 
de resíduos. Dentre eles destacamos os do tipo A, que são resíduos reutilizáveis ou recicláveis. Esses 
resíduos vêm dos componentes cerâmicos, argamassa e concreto. No mundo, a reciclagem de Resíduos 
de Construção Civil – RCC não é novidade, apos a Segunda Guerra Mundial houve uma maior difusão 
deste assunto, que começou na Alemanha e depois nos demais países da União Européia que tinham 
instalações de reciclagem de RCC, e também normas e políticas para esse tipo de resíduo. Com o atraso 
que o Brasil teve em relação aos demais países, a utilização de agregados reciclados em larga escala 
não se tornou uma prática muito difundida entre os municípios. Desta forma, objetivamos apresentar 
algumas iniciativas de reciclagem de entulhos no Brasil, bem como o seu processo de utilização. Para 
tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica tento por base autores como Dalpino (2008), Evangelista et 
al (2010) e Philippi Júnior (2005). Observou-se que apesar da existência da resolução do CONAMA, 
que classifica e estabelece diretrizes aos municípios acerca da correta destinação do resíduo, a grande 
maioria dos municípios do Brasil ainda não implementou suas ações com o objetivo de reciclar e utilizar 
tais resíduos. Como destaque, constatamos uma maior concentração de iniciativas públicas para a reci-
clagem nos estados de São Paulo, em cidades como Campinas, Guarulhos, Americana, Ribeirão Preto e 
São Carlos, e Minas Gerais que em Belo Horizonte conta com três usinas de reciclagem de entulho. No 
processo de reciclagem em usinas, é feita uma triagem no RCC e logo após são separados os resíduos 
classe A. Após a separação, ele dever estar sem impurezas para iniciar o processo de britagem, penei-
ramento e estocagem do agregado convencional e reciclado. No fim deste processo, o agregado que se 
formou pode ser utilizado para o concreto não estrutural, substituindo os agregados convencionais como 
areia e brita, o uso do agregado reciclado em concreto não estrutural está normatizado pela ABNT atra-
vés da norma NBR 15.116:2004. Com isso concluímos que os materiais do tipo A são os que oferecem 
maiores impactos ambientais, mas também são os de maior potencial para reutilização dentro e fora da 
construção civil. Observou-se também que existe a necessidade urgente de se implementar por parte 
do poder público e demais agentes a efetiva aplicação da resolução do CONAMA, com o objetivo de se 
tornar atrativa e economicamente viável a instalação de usinas de reciclagem de resíduos, seja pelo po-
der público ou por agentes privados. E por fim notou-se que existe uma gama muito grande de produtos 
que podem ser fabricados a partir dos RCC, tais como em aterros, pisos intertravados, regularização de 
estradas, preenchimento de vazios e até mesmo como agregado em argamassa não estrutural.
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A IMPORTÂNCIA DE DISCUTIR EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
SEXUAL COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
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LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Educação em saúde é um dos temas mais relevantes da atualidade, em detrimento da Ciência e Tecno-
logia e do Meio Ambiente. Com isso, se faz necessário por meio da educação, debater questões sobre 
sexualidade nos alicerces escolares, esta ação é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade 
moderna e coletiva. Nesse sentido, a saúde sexual na adolescência suscita atenção e desvelo dos pro-
fissionais de saúde e dos professores, pelo fato de ser um momento único no ciclo da vida, baseado de 
transformações físicas, sociais e psicoemocionais que interferem consideravelmente no comportamento 
juvenil. Por isso, é imprescindível discutir educação sexual com os adolescentes nas escolas através da 
disciplina de Biologia enfocado na saúde. Analisar a importância de discutir educação em saúde sexual 
para alunos do ensino médio refletindo o aporte ético-científico, mudanças corporais e comportamentais 
na adolescência abordando as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), suas relações sociais e a 
contemporaneidade, e propor atividades de extensão para a temática. Trata-se de uma revisão bibliográ-
fica realizada em março de 2011 com enfoque nas diretrizes do Ministério da Saúde sobre saúde do ado-
lescente. Os saberes científicos da educação em saúde sexual são de grande importância na perspectiva 
de construir reflexões dos adolescentes acerca da sexualidade humana, o desenvolvimento sexual de 
ambos os sexos, bem como os métodos contraceptivos existentes, entre outros assuntos pertinentes, 
tais como gravidez precoce e DST’s. A educação em saúde amplia a compreensão sobre políticas de 
saúde individual e coletiva além de indicar para os adolescentes uma nova maneira de pensar e agir com 
relação à sexualidade humana.
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INSTALAÇÃO DE UMA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA NA 
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LINHA DE PESQUISA: GERENCIAMENTO E PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo principal avaliar a viabilidade hidráulica e econômica 
da implantação de uma pequena central hidrelétrica (PCH) na barragem Engenheiro Armando Ribeiro 
Gonçalves que está situada à 6 quilômetros do município de Assú/RN. O presente estudo busca o melhor 
aproveitamento dos recursos hídricos trazendo consigo a finalidade de dar maior importância as fontes 
renováveis de energia, complementando os seus fins atuais: Projeto Baixo Assu na hidroagricultura, 
carcinicultura; piscicultura além da regularização da vazão e balneabilidade como também várias outras 
modalidades. Esta proposição apresenta os seus fundamentos ofertando soluções à crescente demanda 
energética por meio de fontes de baixo custo e impacto ambiental, e de implantação. O método adotado 
por esta pesquisa correspondeu a um levantamento bibliográfico inicial junto aos órgãos competentes 
como o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) bem como a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH - RN); a obtenção de dados e 
informações técnicas de fontes públicas seguidas de entrevistas com técnicos e diversos profissionais 
envolvidos na construção desta obra de arte; e, a verificação da viabilidade sob os focos econômicos e de 
engenharia. Este material também se apresenta como complementação a um levantamento inicial reali-
zado sobre o tema pelo DNOCS e que, atualmente, se encontra em fase de análise; propiciando subsídios 
para uma melhor tomada de decisão.
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A SOBREPESO E OBESIDADE 
EM ADOLESCENTES DE 10 A 19 ANOS DA ESCOLA ESTADUAL 
PROFESSOR JOSÉ DE FREITAS NOBRE, MOSSORÓ/RN
LYLIANE DE FREITAS TRIGUEIRO
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ORIENTADOR: ANDRÉA BEZERRA DOS SANTOS
CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

(INTRODUÇÃO)No Brasil nos últimos anos tem sido detectado a progressão da transição nutricional, 
caracterizada pela redução ou ausência de nutrientes fundamentais ao desenvolvimento do corpo e me-
tabolismo das células levando a distúrbios e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade 
principalmente na população jovem. A grande preocupação é que devido à deficiência nutricional as 
crianças e jovens terão no futuro maior probabilidade de desenvolver doenças coronárias, degenerativas 
e câncer de cólon e reto (Andersom, ET. AL).(OBJETIVO) O referido trabalho tem como objetivo Avaliar 
o estado nutricional e o consumo alimentar de adolescentes dos sexos masculino e feminino da Escola 
Estadual Professor José de Freitas Nobre. (METODOLOGIA) Trata-se de um estudo de amostragem com 
avaliação da prevalência de sobrepeso entre estudantes de 10 a 19 anos de escola pública. A coleta de 
dados consistiu na tomada das medidas de peso e estatura, e na aplicação de um questionário de auto 
resposta composto de: identificação, quantidade e freqüência de consumo usual de alimentos, hábi-
tos alimentares, características antropométricas familiares e atividade física. Foram, ainda, levantados 
dados relativos ao estudo nutricional dos pais, através de questão que incluía as seguintes categorias 
em relação ao pai e mãe: muito gordo, gordo, muito magro, magro e normal. (RESULTADOS) Houve 
a prevalência da normalidade referente ao índice de massa corporal (IMC) nas meninas (63,63%) e 
abaixo do peso no caso dos meninos ( 52,94%), calculados de acordo com a altura e peso computados. 
Foram analisados diversos fatores relacionados a alterações no IMC em busca de respostas para os 
resultados obtidos com a pesquisa.(CONCLUSÃO) De uma forma geral os adolescentes apresentaram 
nível nutricional dentro dos parâmetros de normalidade, embora tenha ocorrido uma variação entre os 
sexos feminino e masculino, com prevalência de sobrepeso nos meninos ( 63,63%). Os resultados foram 
significantes atendendo o esperado pela pesquisa.Embora apresentem hábitos alimentares inadequados 
devido ao consumo elevado de refrigerantes e alimentos ricos em açúcar e gordura, principalmente nas 
refeições intermediárias. O baixo consumo de carnes, hortaliças, verduras e feijão é semelhante ao relato 
na literatura (GARCIA, 2003). Além das possíveis explicações, podemos também destacar como fatores 
que possam interferir na variação do IMC a fase de desenvolvimento dos alunos em virtude de uma alte-
ração hormonal, a prática de atividades físicas além da influência genética, pois segundo a análise feita 
pelos alunos dos seus pais e de si próprio e os resultados do IMC os pais e os filhos se encontram pro-
porcionais e próximos da normalidade. Desse modo, denota-se a importância da promoção de educação 
nutricional entre jovens e toda comunidade escolar, com ênfase para a escolha apropriada dos alimentos, 
principalmente aqueles contidos nas refeições intermediárias.
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O “MOMENTO” NO SEU DIA-A-DIA
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LINHA DE PESQUISA: GERENCIAMENTO E PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Os avanços pedagógicos, trazem um aprendizado moderno e cada vez mais realístico para o cotidiano 
do ser humano. Com base nessas tecnologias, demonstraremos como uma grandeza física poderia ser 
mais fácil compreendida através do dia-a-dia, de um ser humano, comprovando que o aprendizado pode 
estar no mais inusitado lugar ou ação. O objetivo principal é esclarecer o que é Momento e Momento de 
um binário, de uma forma mais descontraída e com atitude comum ao cotidiano das pessoas. Momento é 
uma grandeza física ocasionada pela aplicação de uma força em um ponto de um corpo rígido provocan-
do uma rotação em torno de um eixo, com base na teoria de FERDINAND BERR e RUSSEL JONHSTON 
onde eles relatam na 7º edição do livro Mecânica Vetorial que esse movimento é bastante comum durante 
seu dia-a-dia, através de objetos rotineiros como, por exemplo, abrir uma porta, trocar um pneu de um 
carro, ou até mesmo abrir uma garrafa de refrigerante, quem poderia imaginar que estamos usando 
a física na hora de se refrescar. Neste ultimo ocorre o momento de um binário, que não é nada mais 
que duas forças de intensidade igual e sentidos opostos, a mão faz a função dessas forças e quando 
pressionada ocasiona um momento, (que é abrir a garrafa). Mostraremos de forma clara e precisa como 
esses “fenômenos” tão comuns no nosso cotidiano, provocam uma grandeza física tão importante para 
o nosso conhecimento, e como utilizá-las a nosso favor, ou seja, onde aplicar uma menor quantidade de 
força para gerar o mesmo momento, a que distancia aplicar essa força e a qual ângulo, e como podemos 
nos favorecer desta teoria.
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A CONTABILIDADE GERENCIAL NA EFICIÊNCIA INTERNA DA EMPRESA: 
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O setor de confecções é uma das principais atividades econômicas do Nordeste brasileiro, tendo Per-
nambuco, como destaque o Pólo de Confecções do Agreste, que é composto pelos municípios de Carua-
ru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Juntas, estas cidades possuem 12.1 mil empresas de confecção 
que são responsáveis por 60% da fabricação de todo o Estado, faturando cerca de 1,73 bilhões ao ano 
e garantindo milhares de empregos diretos e indiretos para os pernambucanos. Diante disto, a pesquisa 
teve como objetivo identificar as contribuições da contabilidade gerencial para o processo de gestão 
administrativa em uma empresa de pequeno porte no setor de confecção de vestuário do município de 
Caruaru-PE. A metodologia para a realização deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, que apresentou 
informações para o embasamento do estudo de caso, como também, numa perspectiva qualitativa, utili-
zou-se o método descritivo e dedutivo. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista e a aplicação 
de um questionário, que foi devidamente respondido pela administradora da organização. Identificou-se, 
na análise, que a empresa implantou um sistema de informação voltado, unicamente, para questões 
fiscais. Consequentemente, todos os departamentos da organização recebem relatórios direcionados 
para a contabilidade tributária, não havendo preocupação e interesse em adotar uma contabilidade que 
proporcionasse à gestão administrativa um bom potencial informativo sobre o desempenho interno da 
empresa, o qual evitasse perdas no processo produtivo e aumentasse a sua lucratividade. Conclui-se, 
portanto, que a organização, objeto de estudo, não recebe da contabilidade informações gerenciais que 
possibilitem auxiliar no âmbito operacional do funcionamento da empresa, como também, na eficiência 
da utilização dos recursos e tampouco nas tomadas de decisão.
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TIPOS DE BOMBEAMENTOS PARA COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO
FRANCISCO EDIRLEY AQUINO DANTAS
ORIENTADOR: ALLAN KARDEC DE PAIVA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

Este trabalho pretende apresentar um projeto de prevenção e combate a incêndio, onde foi dimensionado 
um sistema de prevenção fixo “hidrantes”, cuja reserva técnica de incêndio, devido às características 
construtivas do imóvel teve de ser enterrada. Então para atender às exigências mínimas de seguranças de 
combate a incêndio, onde a capitação de água para os hidrantes foi negativa, tivemos de utilizar diversos 
conhecimentos na área e principalmente de hidráulica, para podermos vencer em alguns pontos um 
desnível de até 5,00 (cinco) metros, com a compensação de tanque de pressão, sistema de pressostátos, 
interligado a um quadro de automação, o qual monitora a todo instante o nível, onde ao atingir o nível 
de pressão de 75mca, entrará a bomba jockey, caso não atinja a pressão adequada, a bomba elétrica 
assumirá para manter a pressão do sistema para um perfeito funcionamento do sistema de hidrantes é 
necessário acrescentar a bomba de combustão interna para uma eventualidade, como falta de energia, 
onde será acionado automaticamente, devido à queda de pressão e ao atingir o nível de 55 mca (0 à 8 kg/
cm²) e desliga manualmente. Sendo dimensionado o sistema de prevenção móvel “extintores”, luminária 
de emergência, sistema de proteção contra descargas atmosférica. O maior objetivo desse trabalho é de 
colocar em prática o conhecimento adquirido durante esse semestre na disciplina de Hidráulica Geral, 
como calcular as perdas de carga reais e fictícia, diferença de nível/pressão, viscosidade do fluído bem 
como sua velocidade, coeficiente de rugosidade dos tubos, pressão mínima exigida para funcionamento 
do sistema, com aplicação pura e simples da fórmula de Hazen – Willians.
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A RELEVÂNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
PARA A GESTÃO FINACEIRA NAS ORGANIZAÇÕES
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A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC demonstra a origem e a aplicação de todo o dinheiro que tran-
sitou pelo caixa em determinado período e o resultado desse fluxo, propicia a elaboração de um melhor 
planejamento financeiro, buscando otimizar o montante necessário para fazer face aos compromissos 
imediatos. Dessa forma, tal demonstrativo é obrigatório para as sociedades de capital aberto e para as 
que possuírem um patrimônio líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme a 
Lei nº 11.638/07 sancionada em 28 de Setembro de 2007. O principal objetivo deste artigo é abordar as 
vantagens para os usuários que utilizam DFC como base para tomada de decisão, proporcionando uma 
maior facilidade de entendimento das informações que envolvem o caixa, e suas funções de operações, 
investimentos e financiamentos. Para tanto, adotou-se a metodologia tipo descritiva com enfoque em 
informações bibliográficas restritas a livros, artigos científicos já publicados e em sítios da internet. As-
sim, verificou-se que a demonstração do fluxo de caixa é instrumento extremamente eficaz na avaliação 
de liquidez e flexibilidade financeira, da disponibilidade de recursos para pagar as obrigações; na análise 
de decisões gerenciais estratégicas, pois decisões inteligentes levam a empresa a produzir lucro e gerar 
novos fluxos de caixa; determinar a capacidade de pagar dividendos aos acionistas e empréstimos aos 
credores; mostrar a relação entre o lucro liquido e o caixa e ajustar a prever futuros fluxos de caixa, dentre 
outras utilidades. Com base no descrito, conclui-se que a Demonstração do Fluxo de Caixa é um dos 
principais relatórios contábeis para fins gerenciais, pois evidencia as modificações ocorridas no saldo 
de disponibilidades, caixa e equivalentes de caixa, de uma instituição em determinado período, e ainda 
possibilita uma maior comunicação com os diversos usuários da informação financeira da entidade.

Palavras-chaves: Demonstração do Fluxo de Caixa. Gestão Financeira.  Contabilidade.
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TÚNEIS SUBAQUÁTICOS
JOÃO FELIPE DINIZ PEREIRA
JOAO HALISSON DANTAS DE BRITO
JOÃO FELIPE MOURA DE SOUSA
GLENIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO ALVES
JOAO PAULO SILVEIRA MAIA
ORIENTADOR: JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GERENCIAMENTO E PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo Saveur e Grantz (1993), há mais de 100 túneis imersos sendo executados em todo o mundo. As 
técnicas de investigação do subsolo e as atividades relacionadas à metodologia construtiva do desmon-
te, do ponto de vista teórico, não apresentam diferença significativa em relação ao desmonte comum. A 
remoção do material do subleito não é possível de ser efetuada com emprego apenas de dragas conven-
cionais, ou por desmonte mecânico, surge então a necessidade do emprego de explosivos para fragmen-
tação do material rochoso submerso, enfatizando os aspectos geotécnicos de uma obra voltada para a 
execução de estruturas subaquáticas, as principais diferenças consistem na profundidade e no tipo de 
regime da água do local de instalação da estrutura. Essas estruturas são executadas em mar aberto e em 
grandes profundidades, ao passo que um túnel imerso é executado em profundidades geralmente infe-
riores a 30 m e em locais com água de rio ou mar, ou, ainda, na interface dos dois. Nesse sentido é que 
objetivamos apresentar informações sobre túneis imensos bem como a importância da utilização dessas 
novas técnicas analisando seus aspectos construtivos. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
em autores como Graaf e Janssen (2003) bem como Mendes (2004). Observou-se que em relação aos 
túneis escavados, o túnel imerso apresenta as seguintes vantagens: não necessita de formato circular; 
colocado imediatamente sob o curso d’água; executado em condições de solo tornando-se mais barato; 
menor extensão para travessias subaquáticas e as menores interferências, tanto paisagísticas como para 
o tráfego hidroviário. O emprego de tal tecnologia favorece principalmente os seguintes aspectos: execu-
ção de várias atividades ao mesmo tempo, grande grau de repetição das atividades, utilização de poucos 
materiais, alternativa arquitetonicamente viável, pois além de constituir uma das melhores opções para 
a travessia subaquática, há liberação do espaço da superfície e minimiza a interferência paisagística 
existindo uma menor intervenção no tráfego hidroviário. Após a conclusão, o túnel imerso não tem 
nenhuma diferença operacional em relação aos escavados. Pode-se concluir, portanto, que o método 
construtivo dos túneis subaquáticos se difere completamente dos métodos utilizados para os demais. 
As construções dos túneis imensos resultam em menores riscos no planejamento, com ótima relação 
custo benefício tornando-se viável em locais de grande tráfego. Sendo as melhores condições de aplica-
bilidade diretamente relacionadas às principais vantagens da aplicação desta metodologia construtiva.

Palavras-chaves: Túneis Imersos. Metodologia Construtiva.Tráfego.

AS VARIÁVEIS QUALITATIVAS QUE MAIS INTERFEREM NA APLICABILIDADE 
DA ANÁLISE DE CUSTO/VOLUME/LUCRO NO PROCESSO DE GESTÃO EM UMA 
MICROEMPRESA DO AGRONEGÓCIO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – RN
HÁVILA MARIA ABREU BARBOSA
JANE ELLY NUNES DA COSTA
ÁLVARO FABIANO PEREIRA DE MACEDO
JANIERY QUEIROGA DA COSTA
SUELDO LOPES CÂMARA
ORIENTADOR: LUCIANA BATISTA BESSA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Sendo este assunto o objetivo das organizações empresariais, o lucro é considerado como o resultado 
final do planejamento das empresas, que está em função de determinadas variáveis como: receitas, 
custos, despesas, volume de vendas, entre outras. A Análise de Custo/Volume/Lucro é uma ferramenta 
gerencial contábil que apresenta o comportamento entre o custo, o volume e o lucro de um determinado 
item produzido e possibilita o auxílio nas tomadas de decisão. O objetivo geral, desta pesquisa, é iden-
tificar as variáveis qualitativas que mais interferem na aplicabilidade da Análise de Custo/Volume/Lucro 
em uma microempresa do agronegócio no município de Mossoró – RN. Justifica-se a realização deste 
trabalho pelo aumento da participação das micro e pequenas empresas no cenário empresarial brasileiro 
que vem ganhando destaque, uma vez que estas ocupam cerca de 98% do total de empresas registra-
das no país. Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisadas as seguintes variáveis: empresa 
familiar, centralização, capacitação dos colaboradores e nível de conhecimento do gestor. Estas variáveis 
foram escolhidas por consistirem em características que podem interferir diretamente nas práticas re-
lacionadas com a análise de custo/volume/lucro nas micro e pequenas empresas. Com a finalidade de 
respaldar teoricamente este estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e se buscou no estudo de caso, 
através de uma perspectiva qualitativa e da realização de entrevista e aplicação de questionário, atingir o 
objetivo estabelecido. Através dos resultados obtidos, observou-se que a empresa possui dois sócios, 
ambos da mesma família, sendo um deles responsável pela criação e gestão da empresa desde a sua 
fundação. O sócio responsável pela gestão é quem toma as decisões e determina o preço de venda dos 
produtos. Desta forma, pode-se perceber a forte presença de proprietários, sócios e membros da família, 
integrados, na gestão e, consequentemente, o poder decisório centralizado, principalmente, na figura 
do proprietário. Verificou-se que as decisões relacionadas à formação do preço de venda, volume de 
produção, rentabilidade do produto, corte de produto da linha de vendas e decisões de aumentar a capa-
cidade de vendas da empresa são tomadas com base nos custos da organização. A pesquisa, também, 
identificou que o controle e a gestão da ferramenta de Análise de Custo/Volume/Lucro são aplicados 
empiricamente. Os colaboradores envolvidos na organização não possuem conhecimentos técnicos na 
área contábil, sendo sua contabilidade terceirizada. A pesquisa constatou que o gestor da empresa não 
possui formação acadêmica e experiência profissional nesta área, como também no âmbito da adminis-
tração de empresas. Assim, pôde-se concluir que o quadro de funcionários da empresa, por não possuir 
conhecimento de gestão em custos e capacitação na área contábil, como também ser uma organização 
centralizadora, não executa, de maneira efetiva, as práticas relacionadas à Análise CVL.

Palavras-chaves: Análise do CVL. Processo de Gestão. Variáveis qualitativas.
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USO DO LODO DE ETE E ETA PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS 
COMO MATERIAL ALTERNATIVO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
CAIO PETRONIOS DE ARAÚJO LOPES
DIANA SUZELLY GURGEL PEREIRA
BRUNO FIGUEIREDO CAETANO DE LIMA
JANE MENEZES DOS SANTOS
ORIENTADOR: VIMARIA DA CRUZ VICTOR
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Com o crescente aumento da população e das atividades industriais e agrícolas no país, demanda-se 
uma quantidade maior de água para essas áreas e consequentemente um aumento na produção de deje-
tos que necessitam ser tratados de forma a mitigar os danos ambientais causados. As atividades huma-
nas geram como subprodutos substâncias químicas tóxicas, metais pesados e grandes quantidades de 
matéria orgânica, que alteram as características físico-químicas e biológicas das águas, comprometendo 
a utilização para fins agrícolas, comerciais, industriais e domésticos. O lodo removido nas diferentes 
etapas em uma estação de tratamento de esgoto doméstico (ETE), por apresentar grandes quantidades 
e composição muito variável constitui um problema complexo. Para retirada das impurezas físicas, quí-
micas e biológicas são utilizados tratamentos específicos nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) 
e Estação de Tratamento de Água (ETA) com o intuito de minimizar impactos ambientais. A ETE e ETA 
geram subprodutos o lodo que se mal gerido contribui com diversos problemas ambientais. Como forma 
de mitigar esses danos ao meio ambiente está sendo usado o lodo na construção civil para a confecção 
de produtos cerâmicos vermelhos (tijolos). O primeiro passo é fazer a descarga do material que se acu-
mula nos tanques de decantação. Em seguida, o lodo é colocado em um leito de secagem e no bag (uma 
espécie de peneira), que serve para retirar a umidade. Depois de desidratado, o lodo se assemelha a um 
barro úmido no qual já está pronto para ser utilizado como matéria-prima na fabricação de tijolo cerâ-
mico. Foi constatado que o lodo gerado de ETE, de indústrias têxteis pode ser reutilizado e incorporado 
com sucesso em tijolos com adições de lodo seco variando de 10 a 40%, em substituição de argila. Já 
em relação ao lodo produzido de ETA pode ser usado na porcentagem de 30 a 50%. Estas porcentagens 
apresentaram bons resultados que mostram que a utilização do lodo em substituição parcial da argila 
é favorável, de forma econômica e viável na indústria de cerâmica vermelha (tijolo). Esta viabilidade se 
dá devido a uma utilização do lodo de forma ambientalmente correta, além de diminuir a quantidade de 
extração do solo (argila) para a fabricação de cerâmica vermelha, além da contribuição do lodo em um 
destino adequado, evitando a deposição do mesmo em aterros sanitários e em rios, neste último caso 
ocorre a depuração. A utilização do lodo nessas proporções preserva algumas características importan-
tes nos tijolos como: retração, absorção d’água e resistência à compressão, este segundo é diretamente 
proporcional à quantidade lodo inserida na mistura, enquanto a resistência à compressão é inversamente 
proporcional a quantidade de lodo, pois quanto maior a quantidade de lodo, menor será a resistência. Es-
sas porcentagens de lodo mencionadas, constata-se que elas se encontram dentro do limite das normas.

Palavras-chaves: Lodo. ETE. ETA, Material Alternativo. Tijolo.

O PAPEL DA AUDITORIA NO TERCEIRO SETOR
MARCIA VIVIANE FORMIGA
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
MARIA HELENA DA COSTA SILVA
ORIENTADOR: HUGO AZEVEDO RANGEL DE MORAIS
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O Terceiro Setor é considerado atualmente um importante sustentáculo para a sociedade moderna, ele 
passa a ter maior reconhecimento por parte do poder público, primeiro setor e das empresas privadas, 
segundo setor, devido a suas ações voltadas ao desenvolvimento coletivo. Trata-se de um setor com 
valores próprios e objetivos fundamentais de promover mudanças, que realizam atividades complemen-
tares às públicas, visando contribuir com a solução dos problemas sociais. Ele é composto por Orga-
nizações Não Governamentais (ONGs), entidades filantrópicas, Associações, Fundações, Organizações 
Sociais (OS) e recentemente as Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Suas 
principais fontes de recursos são contribuições, doações e subvenções governamentais que são repas-
ses efetuados pelo governo. Por se tratar de recurso público, seja federal, estadual ou municipal, existe 
um controle rígido objetivando transparência na gestão administrativo-financeira dessas entidades e é a 
Auditoria por meio de suas técnicas e procedimentos, fiscaliza as Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), 
buscando verificar conformidades e consequentemente identificar erros ou fraudes se assim existirem. 
Pode-se afirmar que a auditoria é a ferramenta que ratifica o bom uso do recurso pelas entidades do 
terceiro setor, que têm por obrigação cumprir o que determina a legislação, emitindo assim um parecer. 
Nesse contexto, o presente artigo, pretende evidenciar a influência que a auditoria exerce sobre as enti-
dades do terceiro setor, bem como, analisar o comportamento dessas entidades após serem auditadas. 
Para tal, será realizada pesquisa de campo, aplicando questionários em algumas ESFL no município de 
Mossoró-RN.
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UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
KLEBER JOSE PINHEIRO LINS
EMANOEL RAMON DE MORAIS
MARCOS LUCIELT DA SILVA
ROBSON CHARLES DE MEDEIROS
JERONIMO KELLYSSON SALES AMARAL
ORIENTADOR: JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

As rápidas modificações ambientais, decorrentes do avanço desenfreado das diferentes atividades hu-
manas, constituem uma ameaça constante à biodiversidade e podem estar relacionadas ao nível de 
compreensão e percepção da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. Os crescentes 
danos ao meio ambiente exigem que o engenheiro civil reflita sobre a forma atual de produção, uma 
vez que o setor da construção civil é um dos que gera maior impacto ao meio ambiente. Desta forma, 
objetivamos apresentar o engenheiro civil como viabilizador de novas tecnologias sustentáveis como 
também demonstrar algumas técnicas utilizadas dentro da construção civil tais como: blocos de ISOPET, 
a utilização do bambu nas construções, telhas ecológicas e cimento sustentável, uma vez que essas vi-
sam promover transformações em busca do desenvolvimento social, econômico e sustentável da nossa 
sociedade. Para tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica em autores como Araújo (2007), que aborda 
a questão como um todo no que diz respeito à reciclagem e à reutilização de materiais na construção civil 
e Capello (2008) que aborda o tema sobre cimento ecológico CP III, um tipo de cimento que substitui 
parte do clínquer por escórias de siderúrgicas dentre outros. O engenheiro deve possuir os requisitos 
necessários para desenvolver técnicas sustentáveis que visem amenizar os problemas causados pela 
engenharia civil. O desenvolvimento dessas técnicas e materiais ecológicos é de grande valia na me-
dida em que busca a redução no consumo de recursos naturais não renováveis. Deve-se ressaltar que 
esse profissional tem em sua formação competências e habilidades que possibilitem a elaboração de 
soluções no âmbito do planejamento ambiental. Quanto às técnicas, pode-se falar dos blocos de Isopet, 
que possibilitam uma redução considerável na extração de materiais naturais, tais como a areia que está 
tornando-se escassa. O cimento comum é responsável por uma maior quantidade de emissões de gás 
carbônico, comparado com o cimento ecológico que tem na sua composição uma menor quantidade de 
materiais poluentes. Já quanto ao bambu esse é considerada a planta de crescimento mais rápido do 
planeta e também um dos materiais mais resistentes para a construção. No que se refere às telhas ecoló-
gicas fabricadas com fibras naturais ou de materiais reciclados, essas vêm tendo uma grande aceitação 
e substituindo com grande vantagem as tradicionais telhas de amianto. Desta forma, é possível observar 
que a utilização de novas técnicas e materiais ecológicos que podem ser reutilizados dentro da constru-
ção civil, como os apresentados anteriormente, visando evitar a degradação do meio ambiente bem como 
a diminuição do consumo de recursos naturais é importante. Assim fica evidente o papel do engenheiro 
como viabilizador de novas tecnologias construtivas, atuando de forma inteligente e inovadora, mostran-
do que atitudes simples podem contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Palavras-chaves: Impactos Ambientais.Desenvolvimento de Técnicas. Meio Ambiente.

SIMPLES NACIONAL, LUCRO PRESUMIDO E LUCRO REAL: UM ESTUDO DE CASO NUMA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE DA CIDADE DE CARAÚBAS-RN NO ANO DE 2009
FRANCISCO IGO LEITE SOARES
JOSE HAROLDO GURGEL MOTA
RENATO HENRIQUE GURGEL MOTA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTADO, TRIBUTAÇÃO E GASTO PÚBLICO

Frente à grande gama de impostos que compromete e onera consideravelmente a renda de toda produção 
e faturamento, o microempresário se vê extremamente sufocado pela carga tributária que a empresa tem 
que arcar. Diante disso, exige-se uma série de providências, das quais, planejamentos e referências que 
só distanciam o microempresário de sair dessa condição para consolidar-se no mercado. Para que o 
processo do planejamento tributário ocorra no ritmo adequado, não basta apenas ter ideias criativas, é 
preciso observar algumas regras básicas já aplicadas pelas organizações empresariais à frente do pro-
cesso de elaboração de planos voltados à legítima economia de tributos. A considerada economia pela 
evasão fiscal, não pode ser considerada planejamento tributário, devido a sua ilegitimidade. O presente 
trabalho tem como objetivo realizar uma comparação entre as Empresas que apuram seus impostos pelo 
Simples Nacional, Lucro presumido e Lucro Real, a saber qual seria a forma mais vantajosa para as micro 
e pequenas empresas. Trata-se de um trabalho de caráter bibliográfico para o levantamento conceitual 
acerca dos tributos e contribuições, e de um estudo de caso, aplicado numa empresa de Pequeno Porte 
real situada no município de Caraúbas-RN, considerando os dados do ano de 2009. O estudo revelou 
que entre os três principais regimes de tributação, o Lucro Real, o Lucro Presumido e o Simples Nacio-
nal, a forma de tributação mais vantajosa para as micro e pequenas empresas, dentre os limites exigíveis 
pelo Estatuto das Micro e Pequenas Empresas - EMPE, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, é o 
Simples Nacional.
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UTILIZAÇÃO DE VERTEDORES EM OBRAS HIDRÁULICAS
KAROLINY RAQUEL DE OLIVEIRA VERAS
YASCARA NAYARA DA FONSÊCA PINTO
ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
REBECKA CARLA DUTRA MONTEIRO BEZERRA
NARAH RAKEL DIOGENES HOLANDA
ORIENTADOR: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAUJO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Os vertedores são estruturas hidráulicas edificadas para se obter o controle do nível da água do reser-
vatório (barragens, represas), admitindo assim a passagem das vazões escoadas com a máxima eficácia 
possível sem gerar danos à estrutura. A escolha apropriada de um vertedor é fator de extraordinária im-
portância para uma barragem, pois os tipos de componentes e suas combinações são feitos com o obje-
tivo de atender ao projeto e às condições geológicas e hidrológicas do local. Os vertedores podem ser de 
alguns tipos, os construídos no corpo das barragens de concreto; os posicionados em uma das margens 
do reservatório; e os posicionados no lago, que conduzem à água de uma cota superior a outra inferior. 
Além do mais, podem ser rotulados quanto à sua forma: simples ou compostos; pela sua espessura da 
soleira: delgada ou espessa; pela presença ou não de contrações laterais; pela altura relativa: livre e 
afogado. O vertedor tipo extravassor é o mais comum de todos e tem aplicação em grandes intervalos de 
vazões, já os tipos sifão são utilizados quando as vazões são baixas, o espaço é reduzido e quando se 
quer manter o nível do reservatório praticamente constante. Existem também os do tipo labirinto, tulipa 
e outros. A causa mais frequente de deterioração de barragens é o excesso de vazão. Geralmente as 
causas mais prováveis para tal é a deficiente avaliação em tempo de projeto, alteração de condições, mu-
danças de regime hidrológico, dimensionamento insatisfatório, operação errada das comportas e erros 
no cálculo de estruturas de dissipação de energia. Ao finalizar este trabalho, percebemos a importância 
dos vertedores em construções hidráulicas, e como é importante fazer a escolha correta de qual tipo de 
vertedor atenderá melhor às necessidades das barragens em geral.
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TECNOLOGIAS E REALIDADE VIRTUAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNIA
ANADELLY FERNANDES PEREIRA ALVES
CLARISSA STERPHANIE NUNES LINHARES DE FREITAS
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROP.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A expressão realidade virtual, embora cunhada recentemente, refere-se a algo que, em certo sentido, 
sempre foi do conhecimento de todos. O existir da realidade virtual é um existir em um sentido válido, 
embora fraco, do termo. Os acontecimentos dessa realidade virtual (livros de ficção, peças, filmes, no-
velas) sem dúvida afetam nossas vidas, não raro nos emocionam, nos transformam. O artigo discute a 
realidade virtual, mostrando suas características e conseqüências na sociedade atual. Abandona a ideia 
de situação apenas imaginada e fictícia, e adquire um novo conceito em que constitui uma realidade 
temporária, simular ao real e que existe realmente. Na sociedade contemporânea, ela adquire amplitude, 
saindo da esfera do imaginário e da possibilidade, para obter materialidade nos intercâmbios da vida 
social, incluindo-se à transmissão de informações, facilitada pela informática e as telecomunicações, 
porém não pode ser delimitada precisamente em espaço e tempo. Surgiu graças aos avanços tecnológi-
cos e vem se aperfeiçoando e permitindo aos usuários simular todas as situações imagináveis. O artigo 
toma como exemplo a comunidade científica que, cada vez mais, amplia seus contatos e desenvolve ati-
vidades através de redes de computadores como a Internet. O mundo se moderniza a cada dia devido ao 
desenvolvimento tecnológico. Este modifica a nossa relação de interação com o mundo e sua utilização 
torna mais fácil e rápida a dispersão de informações e as relações interpessoais. O espaço físico, que 
antes era um obstáculo para a comunicação, agora é irrelevante e facilmente superado.
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AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO DE OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL, SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO, RELACIONADA À NR-18
CÍCERO LUIZ CÂMARA JÚNIOR
ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA
GEORGE FAGNER DA SILVA
FABIO RICARDO DE OLIVEIRA
WILDJAIME DE BERGAMAN MEDEIROS DE ARAÚJO
CURSO: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

A NR-18 é uma das normas mais importantes para segurança do trabalho, pois a construção civil foi a 
segunda atividade com maior número de acidentes do trabalho no ano de 2010, portanto, o objetivo desta 
pesquisa foi comparar os conhecimentos adquiridos por operários da construção civil, sobre segurança 
do trabalho, dois anos após uma primeira avaliação. O trabalho foi realizado nas Obras do Projeto de 
Irrigação Tabuleiros de Russas - 2ª Etapa, localizada no Distrito Bananeiras em Russas-CE. Fez-se uso 
de dois tipos de pesquisa, o “estudo de caso” e “pesquisa bibliográfica”. A pesquisa foi executada em 
campo a partir da aplicação de questionários com 10 perguntas fechadas, tomando-se como público 
alvo 30% dos trabalhadores da construtora encarregada. Para cada pergunta, o trabalhador tinha como 
opções de resposta: “sim”, “não” e “não é do meu conhecimento”. Os resultados permitiram afirmar que 
não houve diferença entre as avaliações obtidas no trabalho realizado em 2009, relativas às perguntas 
baseadas na NR-18, e os obtidos por esta pesquisa; o nível de conhecimento dos trabalhadores repassa 
certa tranqüilidade nas operações realizadas já que houve predominância de acertos nas questões sobre 
segurança do trabalho investigadas; apesar do bom nível de conhecimento sobre o assunto, não se pode 
generalizar o cenário vivido pelos entrevistados para todo o setor da construção civil ou mesmo para a 
região onde outras obras estão acontecendo, pois esses trabalhadores pertencem a uma das empresas 
que mais investe em seus empregados quando comparada às demais.

Palavras-chaves: Segurança do Trabalho. Construção Civil. Operário.

O CORPO FEMININO MUTILADO: CONSEQÜÊNCIAS PSÍQUICAS 
E A CONTRIBUIÇÃO DA ESTÉTICA E COSMÉTICA
MARGARETE MARTINS NAKAHARADA CAMELO
EDILENE ARAUJO CAMPOS
MARIA DUCELMA LIMA LOPES
DEYSE DAYANNE FELIPE NUNES
ELISANGELA FREIRE TAVARES
ORIENTADOR: KALYANA CRISTINA FERNANDES DE QUEIROZ
CURSO: CST EM ESTÉTICA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um completo estado de bem-estar 
físico, mental e social. Diante disto, esta pesquisa teve como objetivo analisar as consequências da 
saúde da mulher que sofre mutilação em razão de doença e a importância da atuação do profissional de 
estética para a saúde integral destas pacientes. Metodologicamente é uma pesquisa bibliográfica, com 
enfoque qualitativo, onde os dados foram analisados, tendo como base a análise de conteúdo proposta 
por minayo (2002). Os resultados alcançados evidenciam que o corpo da mulher possui representações 
sociais e culturais em espaços públicos e privados que conduzem a atribuição de significados como belo, 
perfeito, ideal, desejado que confrontam diretamente com a ideia de um corpo que falta, de um corpo 
mutilado. Isto, para as mulheres é extremamente danoso à percepção de seu corpo; a valorização atribu-
ída enquanto mulher dentro de uma sociedade que exacerba e cultua a beleza acima de qualquer coisa; 
a sexualidade; e, ao seu fator emocional, pois as manifestações emocionais relacionadas a doenças que 
mutilam o corpo devassam a identidade, a auto-imagem e o equilíbrio emocional, gerando medo, ansie-
dade, vergonha, humilhação, raiva, depressão, negação, desespero. O papel do profissional da estética 
e da cosmética se apresenta, portanto, como fundamental neste processo, pois o mesmo irá trabalhar 
com o corpo, a imagem, a sensação, o relaxamento, o embelezamento deste corpo que mesmo mutilado, 
possui suas belezas, seus desejos, suas potencialidades. Conclui-se, portanto, que não é fácil para uma 
mulher ter um corpo que foge ao padrão estético, pois isto a agride tanto física como emocionalmente, 
mas que o profissional da estética, ao tentar ver esta mulher de maneira integral e trabalhar com o seu 
corpo, o seu ideal de corpo, poderá alcançar grandes êxitos no equilíbrio corpo-mente e no ideário de 
beleza feminina mutilado.

Palavras-chaves: Mutilação. Doença. Estética.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO, SOBRE SEGURANÇA DO 
TRABALHO, DOS COLABORADORES DE UMA FÁBRICA DE PALETES, 
LOCALIZADA NO PÓLO INDUSTRIAL DE MOSSORÓ/RN
ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA
CÍCERO LUIZ CÂMARA JÚNIOR
GEORGE FAGNER DA SILVA
FABIO RICARDO DE OLIVEIRA
WILDJAIME DE BERGAMAN MEDEIROS DE ARAÚJO
CURSO: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o nível de conhecimento, acerca da segurança do trabalho, 
dos colaboradores de uma fábrica de paletes, localizada no setor industrial de Mossoró/RN.Estudo le-
vantado constitui-se de um estudo de caso aplicado sobre a temática de segurança do trabalho.Para o 
levantamento e coleta dos dados para o trabalho foram obtidos a partir da aplicação do uso de questio-
nários com 10 perguntas fechadas sobre segurança do trabalho.Usou-se o princípio da amostragem dos 
dados, utilizando público alvo de 30% do total dos colaboradores da empresa(universo). Os questioná-
rios foram aplicados no próprio local de trabalho, dentro do horário de expediente. A cada trabalhador 
foi entregue uma caneta esferográfica e um formulário com perguntas e com as seguintes opções de 
respostas: “sim”, “não” e “não é do meu conhecimento”. As perguntas foram elaboradas baseando-se 
nos procedimentos da NR´s – 1, 6, 12, 15, 17, 23 e Instrução normativa INSS/DC nº 98. Como resultado, 
pode-se perceber que o nível de conhecimento dos colaboradores, sobre segurança do trabalho, de 
forma geral, foi considerado bom, pois os mesmos acertaram mais de 70% das questões, contudo, no 
que diz respeito a qual tipo de extintor usar na hora de um princípio de incêndio em partes elétricas, 
os trabalhadores demonstraram pouco conhecimento.Por isso pode-se concluir que é necessário fazer 
palestras ou treinamentos sobre o assunto, é importante também para o empregador e empregados que 
sejam repassadas informações básicas, como as questionadas neste trabalho, em forma de palestras 
ou treinamento, para manter a integridade física e moral dos que fazem o desenvolvimento da empresa.

Palavras-chaves: Segurança do Trabalho. Palete. Mossoró.

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROTÓTIPO DE PRODUTO - ECOPLANET
EDWARD SMITH DE ARAUJO
CURSO: CST EM GESTÃO EMPREENDEDORA DE NEGÓCIOS-MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Sustentabilidade é um termo usado para designar a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade. Em termos práticos, desenvolver serviços e produtos que atendam 
às necessidades do ser humano e do meio ambiente ao mesmo tempo. Ter nos planos de negócios e em 
todo o seu planejamento ações e filosofia que valorizem o posicionamento sustentável é uma realidade 
em muitas empresas nos dias de hoje. Atitudes como essas são essenciais na construção da imagem 
das marcas perante o consumidor cada vez mais exigente e consciente. Mas, para tangibilizar esse 
posicionamento perante os clientes, as marcas investem em produtos que anunciam em seus rótulos o 
trabalho que começa longe dos pontos de venda. Um estudo realizado pelo Instituto Akatu* detectou que 
51% dos brasileiros acreditam que as empresas têm como obrigação contribuir para o desenvolvimento 
da sociedade, enquanto 30% afirmam que a responsabilidade deve ser na área socioambiental e buscam 
comprar esse tipo de produtos. Passou a haver uma valorização da questão da sustentabilidade que faz 
com que o funcionário perceba que ele não está fazendo isso pela empresa e sim por ele, pela sua família 
e por toda a sociedade. Diante desse contexto, nasce o ECOPLANET produto que visa melhorar a efici-
ência e racionar o uso de água no banheiro. É um sistema dois em um só de forma ainda mais radical. A 
pia fica localiza em cima do vaso e a água utilizada para lavar as mãos já vai direto para o reservatório da 
descarga, que através de um sistema de boia controla a entrada da água no reservatório do vaso sanitário 
a dispensando para a rede quando o mesmo encontra-se cheio. O produto além de otimizar espaço, o 
sistema garante uma economia de até 70% da água utilizada no banheiro. Este proposta de protótipo 
tem como objetivo principal demonstrar a interface entre um produto e o tema sustentabilidade como 
diferencial competitivo. Outrossim, foram executados os seguintes objetivos específicos: elaborar uma 
proposta em grupo, de caráter avaliatório referente à atividade E2 da U2 da disciplina Pequena e Média 
Empresa no Setor de Serviços - GTGNI-MOS 4 NA sob a orientação da docente Andrea Moura da Costa, 
de um protótipo de produto para ser apresentado no IV Congresso Científico e Mostra de Extensão da 
UnP através de pôster, panfletos e abordagens demonstrando suas vantagens e identificando-o como 
um produto sustentável. * Instituto Akatu pelo Consumo Consciente foi criado em 15 de março de 2001 
(Dia Mundial do Consumidor) no âmbito do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. O 
Akatu é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha pela conscientização e 
mobilização da sociedade para o Consumo Consciente.

Palavras-chaves: ECP. Protótipo de produto. Desenvolvimento sustentável.
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ESTUDO DE CASO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 
NO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE MOSSORÓ-RN
ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA
GEORGE FAGNER DA SILVA
FABIO RICARDO DE OLIVEIRA
WILDJAIME DE BERGAMAN MEDEIROS DE ARAÚJO
CÍCERO LUIZ CÂMARA JÚNIOR
CURSO: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar as condições de segurança dos usuários em geral do mercado 
público central da cidade de Mossoró-RN no que se refere ao conhecimento dos comerciantes sobre as 
devidas formas de prevenção e extinção de incêndios. A pesquisa constitui-se de um estudo de caso que 
foi desenvolvido no próprio mercado, localizado no centro da cidade de Mossoró-RN. Para a coleta dos 
dados foram aplicados o uso de questionários com 14 perguntas fechadas sobre conhecimentos básicos 
de prevenção e combate a incêndios.Os quesitos foram aplicados durante o horário de expediente de 
trabalho,sendo usado o princípio da amostragem dos dados,onde o tamanho da amostra foi de 20% do 
universo dos comerciantes. As perguntas foram direcionadas a alguns procedimentos básicos em que 
uma pessoa que trabalha em ambientes com alto risco de incêndio deve ter conhecimento. Já as opções 
de respostas foram: “SIM”, “NÃO”. O risco de ocorrer um principio de incêndio no Mercado Público de 
Mossoró devido à falta de conhecimento dos próprios comerciantes, é muito elevado. Por conseguinte, 
coloca em risco a vida dos usuários e dos comerciantes. Verificou-se também que o nível de conheci-
mento sobre prevenção e combate a incêndios desses comerciantes foi considerado muito baixo, Já que 
as respostas às perguntas foram sempre no sentido do desconhecimento dos procedimentos mínimos 
de segurança em incêndios.Por isso pode-se concluir que existe uma falta de interesse em buscar o 
conhecimento necessário.

Palavras-chaves: Mercado Público. Prevenção. Incêndio.

A CRIAÇÃO DE UM GRUPO ESPECIALIZADO DE PATRULHAMENTO DE DIVISAS 
DO RIO GRANDE DO NORTE NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
FRANCISCO ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA
ANTONIA XAVIER DE SOUSA
ANAISA MENDES DA SILVA SANTOS
ANTONIA EDNEIDE DE PAIVA BEZERRA
PAULO EDUARDO DA COSTA PASSOS
ORIENTADOR: FRANCISCO IGO LEITE SOARES
CURSO: CST EM GESTÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Atualmente vias importantes como a BR-405, BR-304, BR-226, estradas estaduais que levam aos esta-
dos do Ceará e Paraíba, bem como todo o nosso litoral, (400 km de extensão) se mantêm sem qualquer 
ação especial destinada a combater o crime organizado. Situação que favorece o aumento da violência, 
que por sua vez, afeta todas as camadas sociais do nosso Estado. O principal objetivo ao se implantar um 
Grupo Especializado de Patrulhamento de Divisas é a prevenção dos mais variados tipos de crimes nas 
divisas do Rio Grande do Norte, com os estados supra, passando para a população potiguar uma maior 
sensação de segurança. Este modelo de policiamento focaria sua atuação em ações como: apreensão de 
armas, repressão ao tráficos de drogas, apreensão de produtos contrabandeados, captura de foragidos 
da justiça e de individuos que estejam com mandado de prisão decretado; dentre outras. Diante deste 
problema de proporções alarmantes e da ausência de uma estratégia para o seu enfrentamento, surge a 
necessidade de implantação de uma política pública voltada para coibir as ações ligadas ao crime orga-
nizado, com a intensificação da fiscalização, através da criação em regime de urgência de Bases Fixas 
de Policiamento nas rodovias estaduais do Rio Grande do Norte que fazem fronteiras com os estados do 
Ceará e Paraíba, principalmente no Médio e Alto Oeste, Seridó e outras regiões fronteiriças do Estado. 
Assim, o artigo consiste num estudo sobre a criação por meio da Secretaria Estadual da Segurança 
Pública e Defesa Social, de uma companhia independente, especializada no patrulhamento das divisas 
do nosso Estado. Após a sua implantação, esta companhia ficará responsável dos limites territoriais do 
Rio Grande do Norte, desempenhando um papel importantíssimo no combate ao tráfico de drogas, como 
também de outros ilícitos. As bases poderiam ser construídas no Alto Oeste na fronteira de Luiz Gomes 
com Uiraúna, em Apodi, na divisa com Vale do Jaguaribe, em Baraúna, na junção com Quixeré-CE, e em 
outros municípios da região do Seridó e Alto Oeste que também mantêm ligações com a Paraíba, bem 
como em cidades portuárias, Natal e Areia Branca. Bases fixas com patrulhamento tático móvel. Assim 
sendo, além dos problemas descritos anteriormente e de acordo com os dados obtidos pelo Centro 
Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) as cidades de fronteira são mais vulneráveis 
a crimes contra instituições financeiras, como também, são rotas de fugas para os meliantes. Dessa 
forma, em virtude da crescente onda de violência que assola todo o país, somente com políticas públicas 
efetivas de segurança, aliado a esta prática de policiamento, obteríamos um impacto positivo no combate 
à violência.
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NÍVEL DE CONHECIMENTO, SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO, 
DOS FUNCIONÁRIOS DE ESCRITÓRIO DO CANTEIRO DAS OBRAS DO 
PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS (2ª ETAPA)
CÍCERO LUIZ CÂMARA JÚNIOR
ALEXANDRE ALMEIDA DA COSTA
GEORGE FAGNER DA SILVA
FABIO RICARDO DE OLIVEIRA
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CURSO: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

O objetivo da presente pesquisa foi determinar o nível de conhecimento especifico dos trabalhadores 
de escritório das Obras do Projeto de Irrigação Tabuleiros de Russas (2ª Etapa), sobre como o processo 
de segurança do trabalho está sendo seguido no trabalho. Esta pesquisa constituiu-se de uma pesquisa 
bibliográfica e um estudo de caso desenvolvido na empresa, no próprio escritório da obra, localizado na 
BR 116, Km 172, Distrito Bananeiras, Russas/CE sobre a temática de segurança do trabalho. Para a coleta 
dos dados foi feita a aplicação do uso de questionários com 12 perguntas fechadas direcionados aos 
trabalhadores da empresa. Os questionários foram aplicados no campo durante o expediente de trabalho 
seguindo o princípio da amostragem dos dados, sendo usada uma amostra de 30% do universo dos 
empregados. As perguntas foram elaboradas enfatizando os possíveis riscos do ambiente de trabalho 
e os procedimentos básicos a serem tomados para seguir as normas e os padrões regulamentadores 
vigentes. Já as opções de respostas foram: “sim”, “não” e “não é do meu conhecimento”. Após aplicação 
dos quesitos em campo, verificou-se como resultados que o nível de conhecimento sobre segurança do 
trabalho foi considerado bom, já que dado o nível técnico alto das perguntas, de uma forma geral houve 
um acerto de aproximadamente 70% do questionário. Apesar do bom nível de conhecimento sobre o 
assunto, não se pode generalizar este resultado para o setor da construção civil ou mesmo para a região 
onde ocorre esta obra, pois esses trabalhadores pertencem a uma das empresas que mais investe em 
seus empregados quando comparada às demais.

Palavras-chaves: Segurança do Trabalho. Construção Civil. Campo.

A GERAÇAO DE PROTOCOLOS DAS LIGAÇOES DE EMERGENCIAS E SERVIÇOS 
ESSENCIAIS DOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE MOSSORO-RN
DAÍZIO LOPES BEZERRA JÚNIOR
ANTONIA ZILMA DA SILVA
DEIVID NEIMAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ELIANE BEZERRA DE MOURA
FRANCILENE MARTINS DA SILVA
ORIENTADOR: FRANCISCO IGO LEITE SOARES
CURSO: CST EM GESTÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Pesquisas recentes divulgadas em todo o território nacional mostram que mais de 30% (trinta por cento) 
das ligações feitas para o serviço de urgência e emergência são trotes. Tal situação pode ser revelada 
pela falta das gravações de ligações recebidas nas centrais de operações desses serviços vinculados 
a Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência e outros órgãos voltados para atendimento de situações de risco. Pois, tais centrais não 
dispõem de um registro para esclarecer à sociedade o que de fato ocorre pela demora e até mesmo o não 
comparecimento no local da ocorrência. Assim sendo, o trabalho em tela tem como objetivo, evidenciar 
e alertar as autoridades para implementação de um cadastro de monitoramento e acompanhamento das 
ocorrências na cidade de Mossoró-RN. Tal situação serviria tanto como suporte para a população, como 
para os profissionais envolvidos, pois a partir da identificação do usuário, haveria a possibilidade de 
responsabilizar os criminosos que passam trote congestionando linhas e ocupando profissionais, bem 
como, verificar se houve negligência no atendimento. Para tanto, adotou-se a metodologia do tipo descri-
tiva com enfoque em informações bibliográficas restritas a livros, artigos científicos, jornais e em sítios 
da internet, e ainda, em alguns modelos desse sistema já utilizados em outros estados brasileiros. Dessa 
forma, como consequente resultado dessa pesquisa, é latente que a população de um modo em geral 
necessita destes serviços e tecnologias para evitar que vidas sejam ceifadas e/ou meliantes sejam pre-
sos, bem como, se houver questionamentos dos referidos serviços sobre omissão ou negligência à ma-
terialidade que absolva o profissional que cumpriu sua missão com coerência e culpabilize o profissional 
negligente. Assim sendo, com base em resultados obtidos em outros estados que passaram a utilizar 
essa sistemática de monitoramento e acompanhamento, obteremos um serviço de qualidade onde todos 
irão procurar amenizar as falhas existentes e oferecer um serviço eficiente e eficaz para toda sociedade.

Palavras-chaves: Monitorameto. Qualidade no Atendimento. Sociedade.
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ACESSIBILADE E INSERÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FÍSICA NO MERCADO DE TRABALHO
ADRIANO HENDERSON DA SILVA
EMANUELA LIMA FERNANDES DE HOLANDA
FRANCISCO CESAR COSME MARCELINO
ADRIANA SILVA LIMA
ALECIA SABRINA RODRIGUES DA SILVA
ORIENTADOR: NICHOLAS MORAIS BEZERRA
CURSO: FISIOTERAPIA
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LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

Este estudo teve como objetivo revisão de literatura nacional, destacando os principais aspectos aborda-
dos da produção científica sobre a acessibilidade e inserção da pessoa com deficiência física no mercado 
de trabalho, temática importante, tendo em vista que todos, independente de serem portadores de defi-
ciência ou não, têm o direito ao trabalho. Realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos publicados em 
sites de pesquisa, revistas eletrônicas, além de jornais, vídeos e livros; analisados de forma exploratória, 
eletiva, analítica e interpretativa. Os resultados evidenciaram a necessidade de haver adaptações nos 
serviços destinados aos usuários em geral, mas serem criados serviços especiais, porém esses serviços 
não devem levar o portador de deficiência à exclusão. Através da abordagem histórica, evidenciou-se os 
motivos ou a origem do preconceito. Analisou-se também as leis que apoiam os portadores de deficiên-
cia, como a Lei de Cotas e a Lei da Acessibilidade; as dificuldades para que haja a inclusão dessas pes-
soas no mercado de trabalho, identificando como principal barreira à empregabilidade de pessoas com 
deficiência, a falta de qualificação profissional destes; Aborda-se também quais as possíveis estratégias 
de inclusão, o papel da família no processo de inclusão, a educação inclusiva como forma inovadora de 
ensino, que tem como propósito educar todos os estudantes em uma única sala de aula, trabalhando as-
sim a inclusão e preparando as crianças para viverem numa sociedade com diferenças, mas é importante 
esclarecer que as salas especiais devem ser mantidas para atividades específicas. Relata-se o impor-
tante papel do fisioterapeuta em meio ao processo de inclusão, atuando como mediador entre a pessoa 
com deficiência e a sociedade. Nesse estudo, aponta-se também alguns dados da cidade de Mossoró e 
respectivamente do estado do Rio Grande do Norte. Em síntese, a acessibilidade e a inclusão do portador 
de deficiência, não só no mercado de trabalho, mas também na sociedade em geral, abrange muito mais 
que barreiras arquitetônicas, abrange o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, trabalho, 
esporte, lazer, enfim, a acessibilidade e a inclusão deve ser relacionada principalmente a uma melhor 
qualidade de vida.
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A INTEGRAÇÃO DAS POLICIAS NO COMBATE AO TRÁFICO 
DE DROGAS NA CIDADE DE MOSSORÓ– RN
MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA
ROSITA RODRIGUES BEZERRA LOPES
FRANCISCA ARAÚJO DE OLIVEIRA MEDEIROS
MARIA APARECIDA DE FREITAS QUEIROGA
VANCLEIDE GOMES DE PAIVA
ORIENTADOR: FRANCISCO IGO LEITE SOARES
CURSO: CST EM GESTÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

É notório que a violência e o crime organizado estão intimamente ligados ao tráfico de drogas ilícitas que 
se convertem não apenas na mais relevante atividade delituosa do crime organizado, mas também numa 
das suas principais fontes de rendimento, estabelecendo um conjunto de conexões com outras ativida-
des criminosas, como a lavagem de dinheiro, o tráfico de armas, dentre outros desdobramentos espú-
rios. O presente artigo tem como finalidade evidenciar os problemas decorrentes do tráfico na cidade de 
Mossoró-RN, bem como, apresentar algumas proposições estratégicas para o combate e a diminuição 
dos crimes provenientes desta prática. Pois, as políticas contrárias baseadas na repressão, na produção, 
na interdição do tráfico e na distribuição com a criminalização do consumo, não produziram os resul-
tados esperados, mostrando-se ineficazes. Assim sendo, aplicou-se a metodologia do tipo descritiva 
com base em informações bibliográficas em materiais escritos em livros, papers, artigos científicos, 
já publicados em sites da internet, e alguns estudos feitos pela própria corporação, especificamente o 
serviço reservado da PM do 2º (segundo) Batalhão da Polícia Militar – BPM e a Delegacia Especializada 
em Narcóticos – DENARC.Com isso, o resultado aponta que as políticas públicas deverão priorizar a luta 
contra os efeitos mais nocivos do crime organizado para toda a sociedade, como a violência, a corrupção 
das instituições e o controle de territórios e populações, a lavagem de dinheiro e etc. Ainda, verificou-se 
que somente com a integração mais sólida das policias, da sociedade, e do ente público, o tráfico de dro-
gas poderia ser combatido efetivamente. Sendo assim, dada a complexidade do assunto, é preciso que se 
faça um estudo mais amplo sobre o fato em questão e com estratégia mais articulada para que se obtenha 
sucesso na prevenção e no combate ao tráfico. Tendo em vista que o problema das drogas é tão sério, tal 
problemática deveria fazer parte dos componentes curriculares de todas as instituições de ensino, como 
forma de despertar nas pessoas de um modo em geral a consciência os malefícios causados pelo uso 
das drogas. Some-se a essa proposição uma ampla reforma nos códigos legais que ainda deixam muito 
a desejar sobre o aspecto da punibilidade.

Palavras-chaves: Polícia. Tráfico. Violência.
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ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA : UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
ANA LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
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LINHA DE PESQUISA: GERONTOLOGIA

O processo saúde doença é algo que deve obter atenção de todos setores pois abrange o ser humano 
em todos os aspectos de sua vida, tais como biológicos, sociais e econômicos. Com o intuito de am-
pliar nossa compreensão sobre este processo na velhice, propusemo-nos a desenvolver o projeto com 
os idosos, o qual tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa e também envolver a 
família e a comunidade no processo de cuidado. A partir da disciplina Envelhecimento e Qualidade de 
Vida, foram desenvolvidas visitas a um Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, no Mu-
nicípio de Mossoró/RN onde pôde-se perceber a necessidade de trabalhar o aspecto da promoção à 
saúde por meio de ações intersetoriais, interdisciplinares e multiprofissional, focando a importância do 
processo saúde doença e de conscientização sobre a necessidade de realização de exames periódicos 
regularmente, como também exercícios físicos. Para o desenvolvimento do projeto foram realizados 
doze (12) encontros semanais com o grupo de idosos, proporcionando um maior contato entre os aca-
dêmicos do curso de Fisioterapia e os idosos para o diagnóstico das necessidades destes, trabalhadas 
pelos acadêmicos, em conjunto com os profissionais do CRAS. Foram desenvolvidas três (3) palestras 
preventivas e informativas, dinâmicas e ginásticas laborais. Além das problemáticas voltadas à pre-
venção, já apresentadas anteriormente, foi detectada uma gama de problemáticas, como a presença do 
preconceito e a falta de humanização quando há uma junção entre outros grupos. Estas problemáticas 
foram trabalhadas na perspectiva da promoção da saúde com atividades voluntárias com os grupos com 
o intuito de fortalecer os vínculos entre os idosos e outros grupos etários e palestras sobre o processo 
de envelhecimento. A intervenção desenvolvida durante estes meses levou, tanto aos acadêmicos quanto 
aos idosos usuários do CRAS, um maior conhecimento sobre as doenças próprias da velhice, bem como 
uma nova perspectiva sobre o idoso seu estilo de vida. Em vias de finalização, acredita-se que o idoso 
pode inserir-se na sociedade como um sujeito que tem condições de desenvolver uma melhor relação 
entre o processo saúde-doença a partir do reconhecimento da sua condição de velho e ainda poder ter 
uma melhor qualidade de vida a partir do fortalecimento de vínculos.
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Inúmeras pesquisas em todo o mundo evidenciam que um dos grandes problemas enfrentados na con-
temporaneidade: é a violência. Tal circunstância tem sido amplamente discutida, em virtude, de um fato 
que muito tem chamado a atenção da sociedade, principalmente no meio escolar – o bullying. O presente 
artigo tem como objetivo mostrar os desdobramentos dessa prática no Centro de Atendimento à Crian-
ça e ao Adolescente – CAIC do Belo Horizonte, Mossoró-RN, devendo, portanto, tornar-se objeto de 
reflexão para os envolvidos na atividade educacional e Gestores Públicos em geral. A violência tem-se 
revelado um ‘fenômeno’, complexo e diverso em suas formas e determinações, sejam elas de manifesta-
ção psicológica, social, cultural, econômica, etc. No entanto, ao contrário do que deveria, as instituições 
de ensino, ou seja, as escolas, universidades, centros de ensino, têm-se revelado o lugar onde essas 
expressões de conflito vêm se manifestado de forma mais expressiva. Partindo desse pressuposto, para 
realização desta pesquisa, buscamos apresentar dados amostrais sobre o número de vítimas e agres-
sores no universo escolar para demonstrar o índice de violência nesses estabelecimentos. Trata-se de 
uma pesquisa ora qualitativa, pois se baseia em amplo referencial teórico e ora quantitativa, por explorar 
números, onde foram entrevistados os alunos do 6° ao 9° ano da referida escola, com idades entre 
11 e 19 anos. A grande maioria dos alunos (72%) possui a capacidade de leitura e escrita. A renda da 
família gira em torno de 01 (um) a 02 (dois) salários mínimos. Assim sendo, foi constatado a partir dos 
resultados obtidos que há, além da violência psicológica, indícios de violência física no CAIC. Ainda, 
constatamos que há uma intervenção na realidade escolar por parte da Direção da referida escola que 
está desenvolvendo mecanismos educacionais com envolvimento dos professores, funcionários e ainda 
da comunidade, para minorar ou mesmo erradicar essa prática tão nociva e prejudicial a toda sociedade.

Palavras-chaves: Bullying. CAIC - Belo Horizonte. Mossoró.
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Este estudo teve como objetivo revisão de literatura nacional, destacando-se os principais aspectos 
abordados, da produção científica sobre a humanização do profissional de saúde, temática de essencial 
relevância, uma vez que a atual constituição brasileira preza o atendimento calcado principalmente nos 
princípios da integralidade, universalidade e equidade. Realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos 
publicados em revistas e sites de pesquisa como Scielo e Google Acadêmico. Todo material foi analisado 
através de leitura exploratória, eletiva, analítica e interpretativa. Os resultados colocam a humanização 
como uma construção de laços de cidadania, de comunicação, de olhar o usuário em suas especificida-
des, sua história de vida e olhá-lo como sujeito de um coletivo. Algumas dificuldades são encontradas 
nesse processo de humanização por esse envolver insegurança e mudanças de comportamento dos 
profissionais. A humanização no ambiente hospitalar traz benefícios não só ao paciente, mas também 
ao próprio funcionamento do hospital, como por exemplo, o bem-estar emocional do usuário e dos fun-
cionários. A fisioterapia no campo de saber na saúde amplia o seu objeto de estudo no que diz respeito 
à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, promovendo o bem-estar do ser humano. Agindo 
de forma humanizada, o fisioterapeuta além de ser visto como alguém que irá tratar, será visto como 
alguém capaz de conversar, de ouvir, de ser humano, tornando o tratamento mais agradável e eficaz. A 
humanização deve ser trabalhada desde a universidade, na formação do profissional, principalmente nas 
atividades práticas e nos estágios. A humanização implica também em investir no trabalhador, para que 
esse tenha condições de prestar atendimento de forma humanizada. O atendimento humanizado deve 
acontecer em todos os âmbitos de atenção à saúde, mas destaca-se o fato do trabalho com o paciente 
com câncer exigir um preparo especial dos profissionais que também precisam de apoio psicológico 
para lidar com a situação de perdas e frustrações. As crianças em tratamento oncológico necessitam 
de um tratamento que cuide da sua subjetividade, respeitando sua individualidade e o seu direito de ser 
criança. A humanização do atendimento implica em transformações do próprio modo de ver o usuário, 
de objeto passivo a sujeito integrante de um meio, de necessitado de caridade a aquele que exerce o 
direito de ser usuário de um serviço que garanta qualidade e segurança, prestado por trabalhadores 
responsáveis, que não enxerguem só a doença, mas enxerguem o doente como um ser humano com suas 
especificidades e com o direito de um atendimento biopsicossocial.

Palavras-chaves: Assistência à Saúde. Serviços. Oncologia.
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As funções de um hospital podem ser definidas como prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, promo-
ver, enfim, produzir saúde. O presente trabalho foi realizado no Hospital Regional Tarcísio Maia, procu-
rando responder à seguinte problemática. Qual seria o número ideal de leitos necessários para atender 
à demanda de Mossoró e da região do Alto Oeste? O estudo busca identificar se a Clínica Cirúrgica 
do HRTM tem o número ideal de leitos para atender à demanda de Mossoró e região, com eficiência e 
eficácia.Trata-se de pesquisa bibliográfica: Gestão Hospitalar – Modulo II Gestão Contemporânea nas 
Organizações de Saúde; e coletas de dados do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do 
H.R.T.M. . A presente pesquisa torna-se relevante pelo fato da taxa de ocupação de um hospital ser um 
indicador de extrema importância para o processo de tomada decisão gerencial no tocante aos números 
de leitos necessários para atender à demanda deste hospital. Mediante a aplicação da fórmula (TO= 
Total de pacientes/dia do período x 100 e Dividido pelo total de leitos/dia do período) Gerou os seguintes 
resultados: A enfermaria da clínica cirúrgica do H.R.T.M apresentou uma taxa de ocupação de 1.699 
pacientes dia no primeiro bimestre de 2011 e de 1.888 leitos/dia, no mesmo período. A taxa de ocupação 
da Clínica cirúrgica foi, então de 89,99%, isso significa dizer que 89,99% dos leitos disponíveis na 
Clínica cirúrgica foram ocupados no primeiro bimestre de 2011 no H.R.T.M. mostrando desta forma que 
o Hospital Regional Tarcísio Maia possui leitos suficientes para atender à demanda. Assim, o estudo 
constatou que apesar dos dados apresentados pelo SAME, o número de leitos é suficiente para atender a 
nossa Região. Contudo, estes dados não condizem com a realidade da instituição, pois no mesmo existe 
uma fila de espera no Pronto Socorro e no Centro Cirúrgico. Estes dados estatísticos mostram que há 
uma deficiência do SAME, que não registra os pacientes que estão na fila de espera do Pronto Socorro, 
e são considerados pacientes externos, mesmo estando internados, só que não estão ocupando leito na 
cirúrgica, neste caso, seria, mas interessante fazer uma estatística no Pronto Socorro e calcular o tempo 
médio de permanência desses pacientes nestas enfermarias. É necessário rever esses indicadores de 
produção que precisam ser reavaliados no seu conjunto e no contexto.
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Este estudo teve como objetivo revisão de literatura nacional, destacando-se os principais aspectos 
abordados, da produção científica sobre a humanização do profissional de saúde, temática de essencial 
relevância, uma vez que a atual constituição brasileira preza o atendimento calcado principalmente nos 
princípios da integralidade, universalidade e equidade. Realizou-se pesquisa bibliográfica em artigos 
publicados em revistas e sites de pesquisa como Scielo e Google Acadêmico. Todo material foi analisado 
através de leitura exploratória, eletiva, analítica e interpretativa. Os resultados colocam a humanização 
como uma construção de laços de cidadania, de comunicação, de olhar o usuário em suas especificida-
des, sua história de vida e olhá-lo como sujeito de um coletivo. Algumas dificuldades são encontradas 
nesse processo de humanização por esse envolver insegurança e mudanças de comportamento dos 
profissionais. A humanização no ambiente hospitalar traz benefícios não só ao paciente, mas também 
ao próprio funcionamento do hospital, como por exemplo, o bem-estar emocional do usuário e dos fun-
cionários. A fisioterapia no campo de saber na saúde amplia o seu objeto de estudo no que diz respeito 
à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, promovendo o bem-estar do ser humano. Agindo 
de forma humanizada, o fisioterapeuta além de ser visto como alguém que irá tratar, será visto como 
alguém capaz de conversar, de ouvir, de ser humano, tornando o tratamento mais agradável e eficaz. A 
humanização deve ser trabalhada desde a universidade, na formação do profissional, principalmente nas 
atividades práticas e nos estágios. A humanização implica também em investir no trabalhador, para que 
esse tenha condições de prestar atendimento de forma humanizada. O atendimento humanizado deve 
acontecer em todos os âmbitos de atenção à saúde, mas destaca-se o fato do trabalho com o paciente 
com câncer exigir um preparo especial dos profissionais que também precisam de apoio psicológico 
para lidar com a situação de perdas e frustrações. As crianças em tratamento oncológico necessitam 
de um tratamento que cuide da sua subjetividade, respeitando sua individualidade e o seu direito de ser 
criança. A humanização do atendimento implica em transformações do próprio modo de ver o usuário, 
de objeto passivo a sujeito integrante de um meio, de necessitado de caridade a aquele que exerce o 
direito de ser usuário de um serviço que garanta qualidade e segurança, prestado por trabalhadores 
responsáveis, que não enxerguem só a doença, mas enxerguem o doente como um ser humano com suas 
especificidades e com o direito de um atendimento biopsicossocial.
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LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

O termo “Bullying” vem do inglês (sem tradução para português), que é definido como o comportamento 
agressivo, repetitivo sem motivações, e apresenta características próprias, uma delas é causar danos 
psíquicos em suas vítimas e que está presente nas escolas, bem como, no meio familiar. Porém, nem 
toda forma de “ataque” pode ser considerado bullying. Brigas cotidianas, apelidos e arengas são próprios 
da infância e não caracterizam bullying, necessariamente, porque são brincadeiras feitas com qualquer 
pessoa. O objetivo do presente artigo é mostrar que o bullying começa quando a agressão acontece com 
frequência e é destinada a um alvo específico, que são fatos frequentes em nossas escolas e merece 
atenção especial tanto dos educadores como das famílias. Assim, como metodologia, enfocamos infor-
mações bibliográficas restritas a livros, artigos científicos já publicados e em sítios da internet, e ainda 
foi realizada uma pesquisa com perguntas fechadas com o intuito de diagnosticar as principais ações de 
bullying praticadas na Escola Estadual Dr. Ewerton Dantas Cortez. No questionário, foram consultados 
50 (cinqüenta) alunos da instituição e como resultado, verificou-se que 75% (setenta e cinco por cento) 
dos alunos têm conhecimento de prática de bullying dentro da escola, 58% dos alunos entrevistados já 
praticaram, 71% já foram vitimas, 24% revidaram as agressões. Ainda de acordo com a pesquisa, o local 
de maior incidência das agressões é a própria sala de aula, e os principais horários são o intervalo e na 
hora da saída. 27% dos alunos entrevistados informam que as vitimas não recebem ajuda na hora das 
agressões e 73% recebem ajuda dos professores. Com base no descrito, concluí-se que existe a neces-
sidade urgente de serem implantadas políticas educacionais anti-bullying bem como, ações educativas 
de conscientização de respeito ao próximo que gerem resultados positivos em favor da redução deste 
comportamento agressivo, tratando-o a tempo e impedindo que ocorram problemas mais graves como 
os que costumamos acompanhar diariamente nos noticiários.
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Este trabalho tem por objetivo analisar a violencia protagonizada pelos jovens nas escolas. A sociedade 
terá que se organizar e insurgir-se ativamente contra este fenômeno. De igual modo, a escola terá que 
ajustar os seus conteúdos programáticos e acercar-se mais às crianças. Devido às exigências, as famílias 
muitas vezes destituem-se da sua função educativa, delegando-a à escola. A violência adentrou os mu-
ros escolares fazendo-se marcante e presente. A questão da violência escolar tem provocado uma série 
de reflexões acerca do papel da gestão. Serão também apontadas as causas da violência, sua prevenção 
e como o educador social, enquanto profissional qualificado, poderá agir na prevenção do fenômeno em 
questão. Em suma, procura-se aprofundar os conhecimentos em torno desta temática, com um intuito 
ávido de conhecer como a escola, a família e em sentido lato a sociedade se organiza na gestão desta 
problemática tão grave nos dias de hoje. Uma importante conquista da Constituição de 1988 foi definir, 
em seu artigo 208, § 1o, que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo (BRA-
SIL, 1988), conquista mantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº. 9394/96, 
no seu artigo 5o. (BRASIL, 1996), que assegura que: o acesso ao ensino fundamental é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindi-
cal, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder 
Público para exigi-lo. Essa LDB nº. 9394/96, no inciso X, artigo 3o (BRASIL, 1996), é a primeira de leis 
educacionais brasileiras a expressar uma concepção de educação que ultrapassa os muros da escola, 
apoiando-se no princípio da valorização da experiência extraescolar. Assim, reconhecer a vinculação da 
educação com o mundo trabalho e a prática social está assegurado no § 2o., artigo 2º. da LDB (BRASIL, 
1996). No Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990. Nós, sociedade democrática, somos 
responsáveis pelas consequências educativas das nossas ações. Terá que haver um esforço financeiro 
governamental, não só econômico mas também a nível de recursos humanos para que programas de 
combate à violência e exclusão social sejam realmente concretizados e obtenham bons resultados.
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CURSO: CST EM GESTÃO PÚBLICA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: INCLUSÃO E CIDADANIA

Frente à grande pressão social e à instituição de diversos mecanismos legais, nos dias de hoje a acessi-
bilidade é pauta constante nas discussões, visto que é uma necessidade básica, pois todos têm o direito 
ao acesso físico em qualquer lugar, seja público ou privado. Este artigo tem o objetivo de evidenciar os 
pontos mais relevantes que apresentam falhas quanto à acessibilidade nas dependências da Universi-
dade do Estado do Rio Grande – UERN, pois foi constatado, após visita in loco, que mesmo as novas 
construções não são adequadas aos portadores de necessidades especiais. Dessa forma, será realizada 
uma pesquisa exploratória para suprir a deficiência de informações disponíveis sobre o tema ao qual se 
relaciona o objeto do estudo, e ainda, observação in loco o cumprimento das exigências das normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Como resultado da pesquisa, observou-se que 
faltam rampas, banheiros adaptados, sinalização visual, os batentes estão fora das especificações, fal-
tam elevadores, etc. Assim sendo, apesar de algumas localidades estarem em conformidade em mais 
de 60%, não estão totalmente de acordo com a norma da ABNT 9050, que se refere à acessibilidade, 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Tal norma regula e define regras de acessibi-
lidade e evidencia a real importância de que todos se adequem. O objetivo principal deste estudo é trazer 
à tona das discussões a questão da acessibilidade, que é um direito de todos, visando à melhoria das 
condições atuais e à priorização do tema em projetos em andamento e futuros, além de servir de ponto 
de pesquisa para que outras instituições, públicas e privadas, adequem-se a essa nova realidade social. 
Pois, é obrigação do Estado e direito de todos o acesso livre a todas as repartições públicas e privadas e 
para isso todos têm que tornar real este direito ao cidadão brasileiro.

Palavras-chaves: Acessibilidade. Portadores de Necessidades Especial. 
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A ONDA VERDE: ESTUDO DE CASO DA NATURA
JUCICLEIDE MENDONÇA DA COSTA
ELOA FIGUEIREDO BORGES
ANDREA RIBEIRO ALVES
PAULA REBECA DOS SANTOS ALMEIDA
SILVANA SOUSA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: ANA KARINA SANTOS DE SOUZA QUEIROZ
CURSO: MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: BIODIVERSIDADE

A ONDA VERDE: ESTUDO DE CASO DA NATURA AUTORES: ORIENTADORA: ANA KARINA DOS SANTOS 
DE SOUZA QUEIROZ RESUMO No início dos anos 90, a palavra “sustentabilidade” ainda não fazia parte 
do vocabulário dos negócios, em 2000 a natura cosméticos centralizou suas ações no conceito da sus-
tentabilidade e um dos marcos desse negócio foi o lançamento da linha “ekos” desenvolvida no interior 
o uso da biodiversidade brasileira, da sustentabilidade ambiental e a postura “social e ecologicamente 
correta” da linha ekos, acabou se tornando um triunfo para a natura. Objetivo da pesquisa é compreender 
o conceito de negócio da Natura. Metodologia utilizada foi bibliográfica. Há quatro décadas nasceu uma 
das maiores empresas do Brasil, a Natura Cosméticos. O Centro Integrado de Pesquisa está localizado 
em Cajamar, SP onde é feita a produção e logística. Trabalha com uma associação chamada Onda Verde 
uma organização sem fins lucrativos criada em junho de 2007 em Belo Horizonte por profissionais da 
área de meio ambiente. incentivar a educação ambiental, com responsabilidade e compromisso; capacita 
colaboradores para prática da sustentabilidade estendendo essa parceria para os fornecedores. Desen-
volve um papel econômico e social importante envolvendo famílias que se beneficiam do cultivo e co-
mercialização. Em seu portifólio existe a Linha Ekos que utiliza recursos naturais extraído diretamente da 
natureza de forma sustentável; garantindo assim o futuro das próximas gerações. Essa responsabilidade 
com as gerações futuras tem como enfrentamento dos impactos ambientais resultantes de atividades 
no setor de cosméticos, saúde e filanterápicos tanto no Brasil quanto no exterior. Buscando incentivar 
a educação ambiental, com responsabilidade e compromisso; capacita colaboradores para prática da 
sustentabilidade estendendo essa parceria para os fornecedores. Desenvolve um papel econômico e 
social importante envolvendo famílias que se beneficiam do cultivo e comercialização. Em seu portifólio, 
existe a Linha Ekos que utiliza recursos naturais extraído diretamente da natureza de forma sustentável, 
garantindo assim o futuro das próximas gerações. Tem como resultado o uso equilibrado dos recursos 
naturais com justiça social e inclusão.

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Responsabilidade. Recursos.

O VENDEDOR PIT BULL
ALICEANA DE OLIVEIRA MIRANDA DANTAS
FRANCISCO KLEBER BEZERRA
CURSO: CST EM MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

Este estudo foi realizado na Universidade Potiguar – UNP, no campus Mossoró. O profissional de vendas 
tem que estar bem com o corpo e mente, valorizar decisões, ter disciplina e determinação e principalmen-
te, em constante aprendizado, pois o conhecimento é seu maior patrimônio; esses pontos são fundamen-
tais para se ter foco no resultado. Um profissional que, após 30 anos de profissão sente a necessidade de 
criar um novo negócio, uma nova forma de carreira profissional, por exemplo, não o fará com os mesmos 
talentos anteriores. O seu melhor, a essência do seu conhecimento, relacionamento e obras sim, falam 
e continuarão a falar por ele e com ele. O objetivo dessa pesquisa foi identificar pontos para levantar 
discussão em sala de aula. Como metodologia, utilizamos o vídeo “O vendedor Pit Bull” de aproxima-
damente 30 minutos do autor Luis Paulo Luppa. Trata-se de um DVD de treinamento, exclusivamente 
para vendedores, porém outros profissionais ao assistirem poderão perceber a importância para a sua 
carreira. Assim, participaram desse estudo 34 discentes da 3ª série do curso de Marketing, colocaram 
suas opiniões de acordo com os tópicos abordados na apresentação do grupo apontando suas distintas 
vivências profissionais, contando ainda com a participação da docente orientadora para que a discussão 
tivesse o alcance desejado. Como resultado, percebemos a participação da turma de forma satisfatória 
nas discussões de modo a envolver o conhecimento adquirido, debatendo e questionando sobre o vídeo. 
Por fim, resgatou-se as estratégias de vendas, completando nossas vivências enquanto profissionais 
beneficiando a todos que participaram.

Palavras-chaves: Marketing. Conhecimento. Vendedor Pit Bull.
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VENDENDO PARA CLIENTES DIFÍCEIS: UMA ANÁLISE DOS DISCENTES DE MARKETING
MARCELO AUGUSTO BRITO DE OLIVEIRA
YKARO ANTONIO FERNANDES CARLOS
JOSÉ ANTONIO DA SILVA
ALDERIVAN MENDONÇA DE OLIVEIRA
JOSE WELITON ALVES DA SILVA
ORIENTADOR: JACQUELINE DANTAS GURGEL
CURSO: MARKETING

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MARKETING

Esse estudo analisa o vídeo “Vendendo para clientes difíceis” de autoria de Alberto Centurião, assistido 
em sala de aula pelos discentes do Curso de Marketing 3NA, na Universidade Potiguar (UNP), Campus 
Mossoró, com o objetivo de identificar os tipos de clientes difíceis e as maneiras de como lidar com eles, 
encontrando soluções cabíveis para cada tipo de situação. Abordaremos algumas técnicas e estratégias 
do referido vídeo, como por exemplo, quando algo acontecer de errado durante o processo de vendas 
ou depois que o negócio for fechado, o vendedor precisará lidar rapidamente com a questão, com pro-
fissionalismo e humildade. Com isso manterá seus atuais clientes e conquistará outros, por meio de 
indicações, mantendo o entusiasmo e a auto-estima elevados. Como procedimentos metodológicos, foi 
realizada uma discussão com 32 alunos, juntamente com a professora da disciplina “Estratégia de Ven-
das”. A Metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, onde a coleta de dados se caracteriza por ser 
feita exclusivamente em fontes bibliográficas, ou seja, materiais escritos/gravados eletrônicamente ou 
mecânica, onde contêm informações já elaboradas por outros autores. Os resultados encontrados nesse 
estudo foram: Não se precipite em classificar um cliente como “difícil” com base nos primeiros minutos 
da conversa. De início, os compradores procuram parecer durões como mecanismo de defesa. Isso pode 
mudar rapidamente, assim que concluírem que você é um profissional que se importa com eles e com 
suas necessidades. Quando você topar com um cliente difícil e ele o ofender, responda ao cliente; não 
à pessoa. Em outras palavras, acalme-o antes que as coisas saiam do controle. Quando um comprador 
disser algo de ofensivo, abusado, sarcástico, etc., não leve para o campo pessoal. É bem provável que ele 
esteja atacando o processo de vendas em si. Clientes difíceis não gostam de ser apressados. Nem pense 
em pular qualquer etapa do processo de vendas. Como muitos demonstram estar com pressa, pode 
ser tentador tomar atalhos ou pular etapas, como as de construir um relacionamento, fazer perguntas 
suficientes para diagnosticar desejos e necessidades, demorar-se o suficiente durante a apresentação e 
a demonstração e concentrar-se nos aspectos do seu produto que tem mais significado para eles e por 
aí vai. Estas são algumas das principais estratégias e dicas exibidas no vídeo. O mesmo é destinado ao 
público acadêmico dos cursos de Marketing, Administração, Gestão Empresarial, como também a todos 
os interessados e profissionais que trabalham na área.

Palavras-chaves: Vendendo. Clientes. Estratégias.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE CONSERVAÇÃO DOS OLEODUTOS
MANUELLA PEREIRA DA SILVA
TAMIRES RUTINÉIA DOS SANTOS
CÁSSIO DANIEL PACHECO DE SOUSA
BRENNA KAROLYNA DOS SANTOS SILVA
ARTHUR VINÍCIUS DE ARAUJO MEDEIROS
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Atualmente, um dos problemas relevantes que atingem a maioria das empresas que utilizam tubulações 
como meio de transportar flúidos, principalmente na indústria petroquímica e de petróleo, deparam-se 
com um problema simples mais ao mesmo tempo complexo que se não tratado com antecedência pode 
levar toda uma estrutura de tubos ao processo de desgaste, isso causaria danos financeiros à empresa 
e também ao meio ambiente se caso o fluido for nocivo quando em contato com o ambiente. Trata-se do 
fenômeno da corrosão, surge em meios favoráveis a sua formação, como em meio aquoso ou gasoso, 
ou em outras palavras surge, em meios químicos, eletroquímicos e até biológicos. Devido a sua grande 
capacidade de corroer os oleodutos, várias técnicas foram elaboradas para prever a corrosão com ante-
cedência, identificar e principalmente tratar a corrosão de forma que a mesma não evolua na extensão do 
duto. Uma dessas técnicas são a de microanálises e microeletrônica, que parte a energia liberada pela 
impureza presente, pode-se localizar o tipo de poluente que está contido em maior quantidade naquela 
tubulação, a partir daí, busca-se meios tecnológicos para o tratamento de acordo com o tipo da corrosão, 
no caso, os inibidores de corrosão. Realizando-se esse tipo de manutenção nos oleodutos, pode-se 
garantir que a vida útil desse oleoduto será prolongada, é importante ter esse cuidado pois os oleodutos 
compõem mais de 50% da produção de uma indústria, principalmente a que envolve petróleo e gás natu-
ral. Dessa forma, atingir uma otimização favorável, é um dos requisitos almejados pelas empresas, mas 
para chegar a esse patamar, deve-se preservar seus equipamentos, uma vez que sem funcionar direito, a 
produção cairá, e a corrosão nos oleodutos formados a partir de aço inoxidável possui elementos capa-
zes de colocar em risco toda um sistema de oleodutos em uma indústria de petróleo e derivados. Neste 
projeto, serão destacados, os principais tipos de corrosão, como o mesmo forma-se em um oleoduto 
e a forma de tratamento adequado para impedir o seu desenvolvimento em uma tubulação, a maneira 
microscópica como ocorre a atividade da corrosão, e demonstrar com imagens como o mesmo deixa 
externamente o aspecto de um oleoduto.

Palavras-chaves: Corrosão. Tecnologia. Tratamento.
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BRONQUIECTASIAS EM PACIENTE COM HISTÓRIA FAMILIAR DE RETINOSE PIGMENTAR
GEILNE ALVES QUEIROZ
FELIPE MATOS VICTOR
AMANDA ANDRADE AGUIAR
FÁBIO PEREIRA SOARES DE ARAUJO
CAMILA GABRIELLA DA SILVA QUEIROZ
ORIENTADOR: LAURA JANNE LIMA ARAGÃO
CURSO: MEDICINA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: PATOLOGIAS E GENÉTICA

As bronquiectasias apresentam causas variadas, como infecções respiratórias, virais ou bacterianas, 
obstrução brônquica por corpo estranho, tumores ou muco, inalação ou aspiração ou doenças de origem 
genética. Considerando-se o amplo espectro de ocorrência, deve-se buscar determinados achados que 
indiquem o seu diagnóstico etiológico. Relata-se a seguir um caso de bronquiectasias em criança do 
sexo masculino que possui história familiar de Retinose Pigmentar (RP), expondo os aspectos clínicos, a 
evolução e os diagnósticos diferenciais. Os dados foram obtidos após revisão do prontuário. O paciente 
apresentava dispnéia, tosse com expectoração esverdeada, sangramento nasal, sinusites de repetição 
e teve dois episódios de pneumonia. Os exames iniciais evidenciaram atelectasias. Recebeu tratamento 
durante dois anos para fibrose cística, porém não houve melhora. Posteriormente, iniciou o esquema 
para tratamento da tuberculose, todavia este foi interrompido. Tem história familiar de RP (avô e irmão). 
A conduta adotada consistiu em fisioterapia respiratória, antibióticos e corticóide inalatório. Evoluiu com 
estabilização relativa do quadro clínico, no entanto ocorreu progressão das atelectasias e bronquiec-
tasias. Os achados clínicos e de imagem permitem estabelecer diversas hipóteses etiológicas, como 
fibrose cística, discinesia ciliar primária (DCP), deficiência de alfa-1-antitripsina e imunodeficiência. A 
história familiar de RP é um dado de extrema relevância, uma vez que, na literatura, há correlação entre 
esta patologia e a DCP. A RP trata-se de uma desordem de origem genética que afeta cones e bastonetes 
da retina, além do nervo óptico, causando perda visual progressiva. Diversos relatos demonstraram a 
existência de genes associados simultaneamente a essas duas patologias. As doenças podem coexistir 
num padrão de herança ligada ao X (embora na maior parte dos casos a DCP ocorra num padrão autos-
sômico recessivo), e se tornam mais severas no homem e mais brandas na mulher heterozigota. Tendo 
em vista essa associação, é proposta a importância da correlação do achado de RP com a DCP, havendo 
a necessidade de se investigar rotineiramente como forma de reforço para seu diagnóstico.

Palavras-chaves: Bronquiectasias. Retinose. Discinesia.

ANÁLISE QUALITATIVA DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL EM ROTA METÍLICA 
POR TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA REFINADO
KILTON RENAN ALVES PEREIRA
ORIENTADOR: FRANKLIN SILVA MENDES
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O constante aumento na demanda por fontes de energia alternativa tem incentivado pesquisas no sentido 
de desenvolver combustíveis de caráter renovável, como é o caso da produção de biodiesel, sendo um 
combustível biodegradável derivado de fontes renováveis. A rota mais convencional para a produção 
deste biocombustível é o processo de transesterificação, que envolve a reação dos triacilglicerídeos com 
um álcool, na presença de um catalisador, que pode ser básico (KOH ou NaOH) ou ácido (H2SO4 ou HCl), 
dando origem a ésteres alquílicos (biodiesel) e glicerol. Neste trabalho foi realizada a análise qualitativa 
produção de biodiesel a partir do óleo de soja refinado na rota metílica e em meio básico utilizando 
hidróxido de sódio como catalisador, onde metanol aumenta a eficiência de conversão do óleo em bio-
diesel e facilita a separação entre o biodiesel e a glicerina, devido às suas características químicas, como 
cadeia curta e alta polaridade, e a presença do KOH acelerará o processo de reação sendo assim mais 
eficiente, quando comparado em meio ácido. Inicialmente foi preparada a solução catalisadora (metóxido 
de potássio), misturando 35 mL de metanol com 1,5 g de hidróxido de potássio em um béquer sob agi-
tação constante, até a dissolução completa do KOH, visto que soluções de alcóxidos evitam a formação 
de água durante a reação, favorecendo o processo. Enquanto isto 100 g de óleo de soja foi aquecido na 
estufa até que se atingisse uma temperatura de 100°C, para a retirada de qualquer vestígio de água pre-
sente no óleo refinado. Em seguida, o óleo foi adicionado ao meio reacional mantendo-se sob constante 
agitação magnética durante 40 minutos, para a ocorrência da reação de transesterificação a temperatura 
ambiente, visto que o ponto de ebulição do metanol é de 65°C, entretanto várias impurezas são forma-
das ao término da reação, portanto fez-se necessário efetuar a purificação do biodiesel, que consiste 
basicamente em três etapas: decantação, lavagem e centrifugação. Logo após o término da reação, a 
mistura foi para um funil de separação, com intuito de separar as fases, leve e pesada, sendo biodiesel e 
glicerina respectivamente. Na etapa de uma lavagem aquosa, utilizou-se água destilada (quente), com o 
objetivo de remover qualquer quantidade residual de catalisador, sabões, sais, metanol ou glicerina livre 
do produto final. Para que estas impurezas e água sejam removidas do meio, é necessário um processo 
de decantação. Neste contexto, submeteu-se o biodiesel formado a um processo de centrifugação para 
remoção de substâncias indesejáveis presentes na solução e por fim aqueceu-se o biodiesel no agitador 
magnético com a temperatura de 100 °C por 15 minutos, para retirar moléculas de água e metanol ainda 
presentes. Com isto, pode-se obter o biodiesel a partir do óleo de soja refinado que poderá se submeter a 
processos de caracterização para atender às especificações regulamentadas pela Resolução 42 da ANP.

Palavras-chaves: Óleo de Soja. Transesterificação. Biodiesel.
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RELATO DE CASO: GRANULOMATOSE DE WEGENER EM LACTENTE JOVEM
FRANCISCO NARCÍSIO BESSA JÚNIOR
FABIA PRICILLA MORAES REGO
ORIENTADOR: LAURA JANNE LIMA ARAGÃO
CURSO: MEDICINA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A GW é uma vasculite necrosante, multi-sistêmica de pequenos vasos, comprometendo vias aéreas, 
pulmões e rins. Existem formas limitadas ao trato respiratório, sem envolvimento renal. É rara em crian-
ças, com etiologia desconhecida. Menos de 50 crianças foram descritas com esta forma de vasculite. 
Histologicamente caracteriza-se por inflamação granulomatosa do trato respiratório e gromerulonefrite 
necrosante. Apresenta c-ANCA e p-ANCA positivo. Objetivo: Descrever caso de lactente, com infecções 
de repetição no trato respiratório superior e inferior relacionados à doença de base – Granulomatose 
de Wegener. Dar ênfase que, os pediatras devem tê-la como diagnóstico diferencial em pacientes com 
evolução clinica arrastada de acometimento respiratório concomitante a outros sistemas. Metodologia 
e resultados: Dados obtidos após revisão do prontuário. O lactente apresentou infecções respiratórias, 
iniciadas aos dois meses de vida. Aos 10 meses, iniciou teste terapêutico para tuberculose pulmonar. 
Com 1ano e 7 meses, evoluiu com envolvimento sistêmico, vascular e lesões granulomatosa acometendo 
os pulmões, cavidade oral, ouvido, pele, sem acometimento renal. Internado em UTI, foi submetido à 
biópsia pulmonar a céu aberto, com diagnóstico histopatológico de Granulomatose de Wegener. Apesar 
das medidas terapêuticas, o paciente foi a óbito. Conclusão: A Granulomatose de Wegener é rara em 
crianças, com incidência entre quarta e quinta década de vida. A sua raridade pode ter determinado a di-
ficuldade do reconhecimento precoce da doença, que aliado ao curso limitado, sem envolvimento renal, 
contribuiu para a morosidade diagnóstica.

Palavras-chaves: Lactente. Granulomatose de Wegener.

AVALIAÇÃO DO PESO DAS SEMENTES E PRODUTIVIDADE DE ÒLEO 
DE GIRASSOL DESTINADO À PRODUÇÃO DE BIODIESEL
HILQUIAS SABINO BARROS
KÁTHYA LINELLY ALVES TAVARES
JOSEVAL ALVES DA SILVA JUNIOR
VILANEIDE SEVERINA DE SOUZA CARVALHO
ORIENTADOR: JEANE MEDEIROS MARTINS DE ARAÚJO
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A necessidade de uma política energética sustentável vem ocasionando a busca por combustíveis alter-
nativos.Os bocombustíveis ganharam posição de destaque no Brasil e as pesquisas nesta área têm cons-
tante avanço. No Brasil um dos principais produtos da economia é o etanol, biocombustível oriundo da 
cana-de-açúcar. Porém não faltam alternativas quanto a culturas oleaginosas que podem ser cultivadas 
em todas as regiões,de Norte a Sul do país. Entre estas culturas, podemos destacar, a soja, responsável 
por mais de 70% do biodiesel brasileiro, além do girassol, a mamona e o algodão.O girassol é uma das 
opções para produção de biocombustível, porque apresenta elevado teor de óleo nos grãos (38% a 53%) 
e ampla adaptação às diversas regiões brasileiras.Um dos indicadores de produção do óleo de girassol, 
é o peso das sementes distribuídas na região central da flor, chamada capítulo. Este trabalho objetivou 
avaliar o peso de sementes de girassol e percentagem de óleo obtida, de plantas cultivadas sob dois 
métodos de cultivo, orgânico e convencional.O ensaio foi instalado na base experimental da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN- no município de Pedro Avelino.O experi-
mento foi composto de dois tratamentos (esterco bovino e adubo químico).Os capítulos foram colhidos 
depois de perderem 95% de umidade e assementes retiradas e secas à sombra, depois levadas para 
pesagem no laboratório de fitotecnia da UFERSA. Foram pesadas 1000 sementes por parcela. Foram 
observados maiores valores em gramas nas sementes oriundas do tratamento químico Os resultados 
foram expressos graficamente. O girassol além de excelente adaptabilidade no semiárido nordestino, 
apresentou índices de produtividade de óleo superiores a 50% tanto para o tratamento orgânico, quanto 
para o convencional
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DIABETES NAS MAISVARIADAS IDADES
FRANCISCO MOACIR OLIVEIRA MAIA
DENNER ALYSSON DE OLIVEIRA LOPES
FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA
ITALO MARCELO MAIA MARQUES
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ORIENTADOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA
CURSO: NUTRIÇÃO
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LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Atualmente observou-se a estimativa de que boa parte das pessoas que têm diabetes é composta por 
jovens e que esse incidente cresce a cada dia. Dados preocupantes estimados apontam a ocorrência mé-
dia de diabetes na população adulta e o aumento é proporcional à idade. A pesquisa busca conscientizar 
a população sobre o aumento dos casos de diabetes nas diversas faixas etárias seja jovens, adultos ou 
idosos, além de ressaltar a importância do diagnóstico precoce e de uma reeducação alimentar, o que 
contribuiria para a redução das complicações crônicas no tocante ao diabetes, em virtude da mudança do 
estilo de vida. O reconhecimento do impacto crescente do diabetes vem determinando a necessidade dos 
serviços de saúde pública se reestruturar adequadamente, a fim de conseguir enfrentar o problema com 
maior eficiência. Assim, o trabalho busca, em linhas gerais, analisar uma série anual de dados relativa da 
porcentagem e dos dados de avanços e/ou estabilidade do agravamento da diabetes nas mais variadas 
idades dando ênfase para jovens e idosos. No decorrer da pesquisa observou-se que a maior taxa per-
centual, do nível de diabetes prevalece em mulheres. A estimativa para correlacionar este fato advem-se 
de diversos fatores, sejam eles genéticos, hereditários, culturais e/ou crenças, que objetiva acentuar em 
ambos os sexos. As técnicas utilizadas para a pesquisa foram: Distribuição de frequências: serve para 
facilitar a tabulação, organização e análise de uma série de dados; Medidas de tendência central: busca a 
partir do cálculo de tais medidas resumirem uma série de dados por meio de um único valor ou encontrar 
o valor que represente os demais, aplicando assim, os métodos de média, moda e mediana; Medidas de 
dispersão: busca analisar a variabilidade de uma série estatística, incluído amplitude, variância, desvio 
padrão e coeficiente de variação; Correlação linear: analisar de modo pareado o comportamento conjunto 
de duas variáveis, estas sendo direta e indireta, positiva, negativa e nula; Regressão linear: descreve 
uma variável que trata de um assunto que busca previsões. A partir do emprego de tais ferramentas 
estatísticas, espera-se definir a situação-quadro do aumento da diabetes na população atual. Finalmente, 
espera-se que este trabalho possa contribuir de modo significativo para tomada de decisão e possíveis 
mudanças de hábitos dos componentes do grupo pesquisado. Há uma expectativa, ainda, de levar tais 
informações ao conhecimento das populações estudadas para que medidas possam ser tomadas, em-
basadas nos resultados aqui obtidos.
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GÁS NATURAL VEICULAR : UMA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS E RISCOS 
NOS POSTOS DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ RN
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CAMILA GABRIELA DA SILVA LIMA
WEDJA FERNANDES PAIVA
ORIENTADOR: JEANE MEDEIROS MARTINS DE ARAÚJO
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na busca de energias cada vez mais limpas, alternativas para os combustíveis mais poluentes o Gás 
natural veicular (GNV) , um combustível disponibilizado na forma gasosa, cada dia mais utilizado em au-
tomóveis como alternativa à gasolina e ao álcool.Com a crise do petróleo, que abalou a economia a partir 
de 1973 – quando os preços do óleo bruto praticamente decuplicaram no mercado externo – despertou, 
na maioria dos países que não dispõem de grandes reservas, a consciência da urgência necessidade 
de empreender a pesquisa e a utilização de fontes alternativas de energia que pudessem substituir o 
petróleo na produção de derivados.Como alternativa, dá-se início ao advento do gás natural. Em ter-
mos de combustível automotivo, o GNV apresenta vantagens técnicas em comparação aos combustíveis 
tradicionais, tornando-o uma alternativa promissora.Seu uso reduz os níveis de poluição atmosférica. 
No ambiente urbano, o uso adequado deste combustível, se comparado com os combustíveis tradicio-
nais, pode reduzir as emissões de monóxido de carbono, de óxido de nitrogênio e de hidrocarbonetos 
pesados. Apesar de seguro, todos os processos que envolvem a produção , transporte e distribuição do 
combustível, requerem atenção no que se diz respeito a seguranças dos seus trabalhadores, como em 
qualquer atividade. Este trabalho teve como objetivo avaliar os procedimentos e seus prováveis riscos, na 
etapa de distribuição de GNV nos postos do município de Mossoró, visando avaliar, interagir e informar 
todos que elencam as etapas de distribuição. A metodologia utilizada foi a elaboração de questioná-
rios individuais específicos, para detectar o nível de capacitação e informação dos trabalhadores, foram 
abordados todos os funcionários envolvidos diretamente no processo, independente de idade, grau de 
instrução, função ou tempo de serviço. Foram detectados, vários pontos de riscos, e observado, baixo 
grau de informação por parte do empregado sobre as normas vigentes de regulamentação e prevenção 
de acidentes nesta área.Concluindo-se a necessidade de mais trabalhos educativos direcionados ao 
trabalhador, melhor inspeção por parte dos órgãos competentes, qualificação e uma maior preocupação 
por parte do empregador deste setor.
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A INCIDÊNCIA DA HIPERTENSÃO EM OBESOS ADULTOS
EDINILZA FERNANDES DE ARAUJO
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FABRICIA EMANUELA SILVA RODRIGUES
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LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

A obesidade é caracterizada como acúmulo de massa corpórea, devido a um desequilíbrio entre a in-
gesta e o gasto de energia, é uma doença crônica que atinge uma grande parte da população mundial, 
principalmente de países desenvolvidos. Isso ocorre principalmente devido à mudança do estilo de vida, 
maus hábitos alimentares e sedentarismo. Já a hipertensão consiste no aumento da pressão arterial, 
acarretando vários danos à saúde dos indivíduos. Essas patologias têm relação direta, pois o ganho 
de peso está associado a níveis de pressão arterial aumentados, sendo esse um importante precur-
sor para o desenvolvimento de hipertensão arterial. A relação entre a hipertensão e a obesidade está 
demonstrando quando há aumento no ganho de peso corporal a pressão arterial aumenta e quando o 
excesso de peso corporal vai reduzindo, há redução gradativa da pressão arterial e doenças associadas. 
Portanto objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica referente à incidência da hipertensão em obesos 
adultos. Para isso, priorizou-se a busca em livros da área especializada e artigos científicos publicados 
durante o período de 2000 a 2010. De acordo com a pesquisa de orçamento familiar (POF) 2002-2003, 
40% da população adulta do Brasil apresentam excesso de peso, ou seja, índice massa corporal (IMC) 
igual ou superior a 25. Os mecanismos que relacionam a obesidade com a hipertensão ainda não foram 
totalmente elucidados, estudos mostraram que o ganho de peso é associado a níveis mais elevados de 
pressão arterial (PA), demonstrando que o ganho de peso ao longo da vida é um importante precursor 
para o desenvolvimento de hipertensão arterial. A prevalência da hipertensão em indivíduos obesos 
pode ser diretamente atribuída à obesidade em aproximadamente 78% dos homens e 65% das mulheres. 
Existindo a correlação entre obesidade e hipertensão em adultos, tornou-se necessária a intervenção de 
profissionais da saúde para que haja mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida, e assim possam 
ser prevenidos esses fatores de risco para o desenvolvimento de patologias associadas à obesidade 
como a hipertensão e outras doenças crônicas não transmissíveis.
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LINHA DE PESQUISA: INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL

O conhecimento a respeito das máquinas elétricas girantes é de suma importância, visto que estas má-
quinas se mostram fixadas no dia-a-dia das pessoas, seja de forma direta ou indireta. Máquinas elétricas 
girantes podem ser brevemente definidas como equipamentos destinados a transformar energia elétrica 
em mecânica e vice-versa, sendo classificadas segundo essa conversão de energia em geradoras ou 
motoras. A partir desse conceito inicial, surge nessa abordagem a necessidade de evidenciar a compre-
ensão dos dois principais constituintes dessa classe de máquinas que são os motores e os geradores. 
Ressalta-se que a relação e a conclusão a respeito dessas informações e definições foram possíveis 
devido à realização de pesquisas em meios que tratavam especificamente desse assunto, reforçando 
ainda mais as fundamentações teóricas, fontes estas que possibilitam ainda a compreensão do processo 
de conversão de energia dessas máquinas, baseado nos fundamentos do físico-químico Michael Fara-
day em 1831, criador da conhecida Lei de Faraday da indução eletromagnética, mais tarde esclarecida 
por Heinrich Lens através da elaboração da chamada Lei de Lens no qual o princípio de funcionamento 
encontra-se no movimento rotativo entre o rotor e o estator que proporcionam conversão eletromagnéti-
ca de energia, ligada às forças de indução elétricas e magnéticas do átomo e matéria além do movimento 
resultante desses fatores. A aplicabilidade das máquinas elétricas girantes encontra-se presente em di-
versos setores, como no residencial e industrial. De suma importância no setor do petróleo e gás natural, 
é utilizada desde processos primários como a perfuração através da distribuição de energia na sonda, até 
operações de maior complexidade como exemplo o processo de refino e distribuição dos combustíveis 
já beneficiados.
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A INFLUÊNCIA DAS EMBALAGENS NA PREFERÊNCIA ALIMENTAR 
DAS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR
GISELE LIMA DE MEDEIROS SALES
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LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

O público infantil é considerado um grupo de consumidores potenciais que compreende um grande 
segmento no mercado consumidor brasileiro. Parte deste grupo contempla crianças em fase pré-escolar, 
que corresponde a uma faixa etária entre 4 a 7 anos. Por conseguinte, as preferências e comportamentos 
alimentares das crianças são, inicialmente, determinados nesta etapa da infância. De fato, é evidente que, 
desde os primeiros anos de vida, a criança exerce papel de consumidora ativa na família. A mídia, por 
sua vez, influencia nas atividades corriqueiras e no comportamento da criança, uma vez que os meios de 
comunicação se utilizam de estratégias mercadológicas apropriadas para cativar o público infantil. Para 
Pontes (2009), a indústria alimentícia utiliza o marketing de alimentos para explorar o lado vulnerável do 
consumidor infantil, haja vista que o marketing e a publicidade acabam por desempenhar papel estru-
turador na construção e desconstrução das escolhas alimentares deste grupo de consumidores.Dentre 
as estratégias mercadológicas do marketing de alimentos, destacam-se as embalagens. Em termos de 
estratégia de mercado, a embalagem é o principal elo de comunicação entre o consumidor, o produto e 
a marca, uma vez que estabelecem a imagem e identidade do produto. Logo, as empresas do segmento 
de alimentos investem seguramente no design e nas cores da embalagemcom a função de agregar valor 
ao produto, e, consequentemente, despertar o interesse de compra em seus consumidores-alvo. Assim 
sendo, Gade (1998) menciona que, da mesma forma como as variáveis psicológicas permitem despertar 
a atenção dos consumidores potenciais, a escolha das cores e da embalagem do produto é de extrema 
relevância para o marketing de alimentos, uma vez que a aplicação correta das cores e escolha do design 
apropriado para a comunicação do produto provocam estímulos visuais e psicológicos que são decodi-
ficados com facilidade pelo seu público-alvo. Da mesma maneira que a embalagem e seus atributos são 
percebidos com clareza pelo público infantil, o posicionamento estratégico do produto na gôndola faz 
com que o mesmo seja percebido com mais ou menos acuidade por este grupo de consumidores. De tal 
modo, o público infantil em fase pré-escolar efetua a escolha de seus produtos alimentares através do 
seu apelo visual. Logo, nesta fase, as crianças tem a capacidade de associar o logotipo ao produto de 
uma determinada marca, embora não compreenda o seu real significado e tampouco o valor nutricional 
do produto escolhido. Diante deste quadro, é evidente que a função do nutricionista seja de grande 
relevância para este fato, visto que a maioria dos produtos estrategicamente direcionados ao público 
pré-escolar são dotados de baixo valor nutricional. Destarte, é da competência do profissional de nutri-
ção atentar-se para tal realidade, haja vista que a educação nutricional infantil entra em choque com o 
consumo massivo de produtos alimentares impostos pela mídia e pelo marketing de alimentos.
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ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E SEUS IMPACTOS NAS 
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

Os estoques das empresas brasileiras ganharam bastante ênfase com a abertura das barreiras de mer-
cado, onde empresas tiveram que se preparar para atender de forma planejada aos pedidos dos clien-
tes, no entanto, mesmo com a necessidade da área de materiais, muitos empresários não dão a devida 
importância a este setor. A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica. O presente artigo tem por 
finalidade apresentar a importância do estoque e seus impactos nas finanças empresariais. Investir ou 
não em estoque, muitos pontos deverão ser levados em consideração, o que de certeza teremos é que 
os impactos serão evidentes no fluxo de caixa. Um bom percentual do capital de giro das organizações 
está diretamente ligado ao estoque, neste caso é fundamental que o mesmo se transforme rapidamente 
em vendas, caso contrario haverá impacto negativo nos resultados. A expressão just in time significa no 
momento certo, a reposição será realizada à medida que o pedido entrar, é também usado para minimizar 
o investimento. É com esta finalidade que as empresas visam ao implemento deste sistema, onde o ideal 
é o “estoque zero”, consequentemente menos custos estarão envolvidos. Quando começaram a surgir as 
primeiras organizações com visão de armazenamento e estocagem de materiais, a ideia era “guardar” o 
máximo possível de suprimentos em seus grandiosos depósitos, muitas vezes até a céu aberto. Com o 
passar dos tempos esta tendência modificou e muito, hoje quem tem materiais em grandes quantidades e 
com muito tempo de armazenamento, corre o risco de perdê-los, tendo em vista as constantes mudanças 
tecnológicas, onde o que é atual hoje, pode muito bem, não servir amanhã. Os custos são: Absolescência 
e depreciação dos materiais, treinamentos dos colaboradores, folha de pagamento, custo de manutenção 
do estoque e avarias, etc. Chegamos à conclusão de que a área de materiais quando bem administrada 
leva a empresa a patamares de excelência, onde todos saem felizes.
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A REDE XIQUEXIQUE DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA COLABORANDO 
COM O FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR
ALLAN PHABLO DE QUEIROZ
CURSO: ADMINISTRAÇÃO
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LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este presente trabalho tem como objetivo apresentarmos à sociedade cientifica a associação de co-
mercialização solidária Xiquexique que se constitui por trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais 
que buscam manter os princípios na organização pela transformação do mundo da agroecologia, do 
feminismo e da economia solidaria para produção, comercialização chegando até ao consumo. O intuito 
desta presente investigação é perceber a contribuição que esta associação é para a solidificação do 
terceiro setor na cidade de Mossoró e para a sociedade, através deste tripé que está vinculado a gestão 
dos grupos participantes que estão espalhados por algumas cidade vizinhas. Para embasamento desta 
investigação, constituímos como metodologia a etnografia que é constituída pela pesquisa participante, 
pela observação do objeto estudado. A princípio trabalhamos com a visita à loja com o intuito de colher 
informações, compreender as diretrizes da instituição, logo depois com a história de vida aleatória de al-
guns voluntários. A Rede Xiquexique tem hoje mais de cinquenta grupos articulados com uma produção 
bastante diversa. Essa diversidade é em parte garantida pelos grupos de mulheres que representam em 
média 50% dos que integram a Rede. O equilíbrio entre a firmeza e a sensibilidade tem sido o diferencial 
dos homens e mulheres desta rede, acompanhado pelo reconhecimento da sociedade pelas suas ativida-
des, como a valorização da condição humana, a não exploração do consumo, e a prática do bem comum 
preocupado com as gerações futuras.
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O PAPEL DO SEBRAE NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL
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LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

No Brasil a probabilidade de manter um novo negócio por mais de três anos é relativamente baixa, um 
dos principais motivos é a falta de politicas públicas que viabilizem a consolidação desses negócios. 
As micro e pequenas empresas possuem um papel extremamente relevante no âmbito da geração de 
emprego e renda, aquecendo e sustentando a economia do mercado interno. Tais empreendimentos 
contam com o auxílio do serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE), que é 
uma entidade civil sem fins lucrativos, primordial para a promoção da competitividade e o desenvolvi-
mento sustentável das micro e pequenas empresas. O objetivo desse estudo é mostrar a importância do 
SEBRAE no desenvolvimento e no planejamento estratégico de incentivo para a criação e ampliação de 
negócios rentáveis e sustentáveis. A metodologia empregada foi à revisão bibliográfica, com consulta 
a vários livros na área da gestão empresarial, e consultas a sites especializados na área do empreen-
dedorismo, possibilitando um leque maior de informações. O SEBRAE está no mercado há 39 anos, 
oferecendo diversos serviços como treinamentos, cursos, consultorias, palestras, seminários, eventos 
e publicações, entre outros, suas áreas de atuação consideradas chaves para o crescimento das micro e 
pequenos empreendimentos, são: Articulação de políticas públicas que criem um ambiente institucional 
mais favorável; Acesso a novos mercados; Acesso à tecnologia e inovação; e facilitação e ampliação do 
acesso aos serviços financeiros. É por meio dessas ações que capacitam os empreendedores, criando 
um ambiente favorável para os negócios nos municípios onde atuam, com isso desenvolve e estimula 
a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico no país e assim fa-
vorecendo a sociedade como um todo. Diante do exposto, é notório que o SEBRAE oferece inúmeras 
ferramentas estratégicas, com a finalidade de ajudar a organização a mensurar a situação atual perante o 
mercado e projetá-la para o mercado competitivo futuro, deste modo agrega conhecimentos não só in-
telectuais, mas também social e econômico, reduz ainda a mortalidade das empresas que auxilia, sendo 
fundamental para o fomento do empreendedorismo. As empresas para serem bem geridas requerem um 
conjunto de habilidades e conhecimentos e, neste sentido é preciso entender o mercado, o público que 
se deseja atingir e planejar bem o negócio, pois as demandas mercadológicas mudam constantemente e 
cabe ao empresário adequar uma postura estratégica para a expansão de seus produtos e serviços, para 
tanto se faz necessário um ambiente econômico saudável, que os incentive para que haja uma chance 
razoável de recuperar com lucro o seu investimento.
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COMO USAR AS REDES SOCIAIS A FAVOR DA EMPRESA
ELIENE DE AGUIAR
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LINHA DE PESQUISA: MARKETING

A necessidade do homem de socializar-se vem desde os primórdios do mundo, quando para sobreviver 
tinham que conviver em sociedades organizadas. De lá para cá não mudou muita coisa, visto que a 
necessidade de comunicação, de interação o impulsionou para novos meios de socialização, como ve-
mos ao longo da história, verdadeiras sociedades foram formadas a partir de ideias em comum e outras 
tantas foram desfeitas. Com o passar dos tempos, o homem foi se modernizando e criando novos meios 
de desenvolvimento, onde a tecnologia teve grande participação nesse processo, agora essas idéias se 
propagaram em uma velocidade incontrolável, diminuindo distâncias entre as pessoas. Não se tem mais 
certeza sobre qual foi a primeira invenção tecnológica e tão pouco a mais recente. Atualmente a tecnolo-
gia dominante é a internet. A partir dessa tecnologia, no final do séc. XX para o inicio do séc. XXI foi dado 
um grande salto no processo de comunicação e interação entre pessoas, atualmente conhecido como 
Mídias Sociais. No inicio, as mídias sociais eram vistas apenas como brincadeira de jovens, entretanto 
essa brincadeira cresceu de uma forma tão veloz que logo chamou a atenção de grandes corporações que 
viram nelas uma excelente oportunidade de expansão comercial. Mas fazer parte desse mundo tecnoló-
gico não é direito exclusivamente das grandes empresas. Hoje as chamadas PME (Pequenas e Medias 
Empresas) estão aderindo cada vez mais a esse mundo digital. O objetivo dessa pesquisa é descrever 
como as PME estão utilizando as mídias sociais para se comunicarem-se com seus clientes atuais e 
prospectos. A metodologia foi dividida em duas partes: a primeira de base bibliográfica para se apropriar 
dos conceitos existe nessa área, e a segunda será uma pesquisa junto às empresas. A Publicidade nes-
sas mídias sociais é ideal para focar a comunicação em um público-alvo específico e altamente segmen-
tado, elas não podem ser vistas pelas empresas como apenas um canal de publicidade e sim como uma 
plataforma de relacionamento onde as empresas possam estabelecer uma comunicação para interagir 
e se aproximar de seus consumidores, e isso está se tornando um grande diferencial competitivo. Sites 
como Twitter, Facebook, Orkut e Youtube que são exemplos dessas redes sociais, podem e devem ser 
aproveitadas pelas empresas para ganharem notoriedade, comunicarem com os seus clientes e gerarem 
negócio. O uso competente dessas mídias pode ajudar empresas a crescer, popularizar-se e firmar o 
lugar no mercado, pois com o surgimento dessas, o público consumidor se tornou agente promotor 
da notícia, surgiram novos formadores de opinião e o conhecimento passou a ser disseminado de uma 
forma cada vez mais rápida. No entanto muitas empresas ainda se perguntam: Por que investir em Redes 
Sociais? Quais as vantagens que elas podem oferecer? E principalmente como usá-las de forma eficaz?

Palavras-chaves: Internet. Empresas. Mídias Sociais. Relacionamento.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SUA INTERFERÊNCIA NO CLIMA 
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Uma empresa organizada estimula o aumento nos lucros, isso decorre da toda sua dinâmica organizacio-
nal, principalmente no que diz respeito ou seu quadro de funcionários. O trabalhador é um instrumento 
dentro desse processo. É através dele que a empresa planeja atingir seus objetivos, por isso o compor-
tamento humano nas organizações deve ser identificado a partir dos conceitos de responsabilidade, 
postura que possibilita visualizar os traços e características de personalidade. Quando uma empresa 
descreve um cargo para um funcionário,ela está transando um perfil o qual se deseja que o funcionário 
desempenhe bem suas tarefas. Por esse motivo, fez-se necessário desenvolver e organizar uma forma 
de atuação sobre o comportamento que se convencionou chamar de gestão de pessoas. A avaliação de 
desempenho dentro desse processo se torna uma ferramenta de grande importância, pois é através dela 
que se busca medir o grau de contribuição de cada colaborador na execução das metas estabelecidas, 
é por meio desta que as organizações tomam decisões fundamentais, tais como, promoções, transfe-
rências, e rescisões, ou seja, permite que os gestores mensurem os resultados obtidos pelo um grupo 
ou pelo único colaborador, promovendo assim o crescimento pessoal e profissional. O trabalho a ser 
apresentado procura analisar a intervenção da avaliação de desempenho dos colaboradores do Atacadão 
Distribuidora Comércio e Indústria Ltda. da cidade de Mossoró, dentro da dinâmica da empresa, iden-
tificando junto dos seus colaboradores se a avaliação aplicada pela empresa e a forma como a mesma 
é sistematizada ,para tanto se fez necessário um levantamento bibliográfico,visitas in loco com vista a 
apurar os dados que posteriormente serão analisados de forma qualitativa e quantitativa.
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ERGONOMIA E QUALIDADE DE VIDA: ESTRATÉGIA PRODUTIVA NA ORGANIZAÇÃO
IVA BEZERRA DA COSTA
FRANCISCA JANEQUELE FERREIRA FERNANDES
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Alcançar a qualidade de vida é o grande anseio do ser humano, que busca tudo que possa proporcionar 
maior bem-estar e o equilíbrio físico, psíquico e social, uma regra para se obter uma vida mais satisfa-
tória. Profissionais de diversos segmentos dedicam-se à arte de descobrir novas formas e maneiras de 
obterem estes anseios. O desenvolvimento tecnológico, os avanços de técnicas no campo da gestão de 
negócios, têm gerado alterações nas diversas formas de produção, tornando necessárias uma técnica e 
mudanças de posturas nas operações por parte dos colaboradores. São de suma importância a proje-
ção e aplicação de técnicas ergonômica nas atividades profissional e pessoal. Neste artigo procuramos 
mostrar a história e evolução da ergonomia, a importância da ergonomia nos dias atuais e no futuro, bem 
como, a evolução dos enfoques ergonômicos no trabalho e no cotidiano dos funcionários, e também, a 
abrangência específica de cada projeto com seu respectivo enfoque. Deste modo, o objetivo deste artigo 
é demonstrar a importância de recursos para proporcionar aos colaboradores melhoria em suas ativida-
des e qualidade de vida, resultando na produtividade dentro da organização e em sua vida. Com práticas 
saudáveis e uma boa postura, passarão a produzir de forma prazerosa. Para elaboração do mesmo foi 
realizado pesquisa de caráter qualitativo em busca de atender com profundidade a um fenômeno espe-
cifico no caso aqui das deficiências do objeto em estudo, pesquisa de caráter exploratório, descritivo, 
utilização da internet e pesquisa bibliográfica. Tais metodologias permitiram detectar não apenas a au-
sência, mas a grande necessidade de práticas saudáveis nas execuções de suas atividades trabalhistas.
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JOSE PAULO DE SOUSA
ORIENTADOR: ANA LUCIA BRENNER BARRETO MIRANDA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

No cenário atual, as organizações estão inseridas em um ambiente de alta competitividade onde te-
mas como produtividade, inovação e transformações econômicas, tecnológicas e sociais são os novos 
desafios. Para acompanhar este ritmo, novas formas de organização do trabalho são buscadas e a ter-
ceirização é uma delas. Neste cenário, a qualidade de produtos e serviços são fatores determinantes, e 
estando estes fatores atrelados às pessoas, faz-se necessário que estas estejam motivadas, satisfeitas 
e comprometidas. Uma organização que tenha em seu quadro pessoas com estes comportamentos, 
certamente adota em suas políticas de relações humanas alguns pontos relacionados à qualidade de 
vida no trabalho – QVT. Reconhecendo o papel das pessoas na organização, o presente estudo objetiva 
analisar a qualidade de vida no trabalho dos funcionários de uma empresa terceirizada que atua na 
prestação de serviços na indústria do petróleo e gás natural em Mossoró/RN. Por meio de um estudo de 
caso de natureza quantitativa, apoiado por um questionário estruturado formado por questões fechadas 
e medidas por meio de escala do tipo linkert de 5 pontos, onde 1 é insatisfação total, 3 indiferente, e 5 sa-
tisfação total para nove dimensões relacionadas a QVT, foi possível constatar que insatisfação ocorreram 
nas dimensões Compensação, Comunicação e nas Relações Chefia-subordinados, em contraposição às 
dimensões Saúde, Condições de Trabalho e Organização do Trabalho que obtiveram resultados satisfa-
tórios. A dimensão Compensação apresentou-se como a mais crítica à QVT principalmente quanto aos 
indicadores salário variável e a eqüidade interna e externa enquanto que o desempenho das dimensões 
Comunicação e Relações Chefia-subordinados são justificados pela deficiência do fluxo de informações 
de cima para baixo e pela falta de apoio sócio-emocional da empresa. Já as dimensões favoráveis à QVT 
refletem tanto as políticas de segurança, meio ambiente e saúde (SMS) empreendidas pelas empresas 
contratadas e contratantes, quanto à satisfação dos colaboradores relacionada a identificação com a ta-
refa e aos níveis de desafio no trabalho. A avaliação positiva da dimensão Condições de Trabalho mesmo 
se tratando de uma atividade insalubre, onde os colaboradores estão expostos aos riscos físicos, quími-
cos e biológicos mostra que as medidas adotadas para minimizá-los estão surtindo os efeitos esperados. 
Por fim, considerando a média final dos fatores e indicadores analisados, conclui-se que a Qualidade de 
Vida no Trabalho na empresa em estudo apresenta-se crítica do ponto de vista dos atores abordados. Os 
resultados obtidos mostram os principais pontos que devem ser trabalhados pelos gestores para que a 
organização caminhe rumo a uma melhoria da QVT dos seus colaboradores, que certamente refletiram 
na produtividade e qualidade dos serviços oferecidos aos clientes.
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ATENÇÃO AO PACIENTE VÍTIMA DE QUEIMADURAS EM MOSSORÓ-RN
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Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que no país, no ano de 1986, 6.747 pessoas 
foram internadas com queimaduras. No período de 2001 a 2006, ocorreram por ano no Brasil em torno 
de 1.000.000 acidentes envolvendo queimaduras, sendo que 100.000 pacientes buscaram atendimento 
hospitalar; destes, cerca de 2.500 pacientes chegaram ao óbito devido às lesões sofridas. O tratamento 
do paciente queimado exige cuidado especializado, multi e interdisciplinar, já que é considerada uma 
doença que em muitos casos, produz seqüelas importantes, tem um elevado risco de óbito, além das 
implicações sociais e econômicas para as vítimas e seus familiares. Essa assistência deve acontecer em 
centros especializados onde a disponibilidade de recursos técnico-assistenciais possibilite minimizar as 
seqüelas e o risco de óbito, tornando-a mais eficaz e resolutiva. No Brasil, a mesma está organizada em 
Centros de Tratamento de Queimados (CTQ), cujo acesso ainda é limitado em várias regiões e cidades. A 
cidade de Mossoró, pela sua localização geográfica no Alto Oeste Potiguar, é tida como pólo de atenção 
à saúde para esta região do estado, incluindo cidades de outros estados (Ceará e Paraíba); economica-
mente, é caracterizada por atividades produtivas que predispõem os trabalhadores ao risco de acidentes 
que provocam queimaduras (exploração do petróleo, beneficiamento da castanha do caju, produção de 
acal, entre outras). Este perfil geográfico e produtivo coloca essa cidade na condição de responsável 
pelo atendimento às vítimas de queimaduras, mesmo não dispondo de um CTQ; no estado do RN, o 
CTQ localiza-se na capital do estado, distante 285 km de Mossoró. Este estudo teve como objetivo 
identificar como está estruturada a atenção ao paciente vítima de queimadura em Mossoró-RN. Trata-se 
de um estudo descritivo e exploratório, realizado através de entrevista semi-estruturada, realizada junto 
à enfermeira da clínica cirúrgica do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, Mossoró-RN. A 
atenção ao paciente vítima de queimadura na cidade de Mossoró é realizada no referido hospital, através 
da unidade de pronto socorro. Partindo da sua infraestrutura, constatamos que não existe um setor es-
pecializado para tratamento de queimados, onde apenas são oferecidas enfermarias improvisadas e que, 
diante da gravidade do estado clínico do paciente, ocorre a transferência para o CTQ, na cidade de Natal. 
Estas condições favorecem o agravamento dos casos e, consequentemente, aumentam a mortalidade e 
o desenvolvimento de seqüelas físicas e emocionais. Esta realidade contraria os princípios e diretrizes 
do SUS, pois, implica em uma precarização da assistência a um perfil de paciente que demanda recursos 
especializados e de acesso imediato. O perfil geográfico, econômico e assistencial impõe a qualificação 
da atenção ao paciente vítima de queimadura.
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O dengue é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, especialmente nos países tropicais, 
cujas condições sócioambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação de seu principal vetor 
o Aedes aegypti. No Brasil, sucessivas epidemias de dengue vêm ocorrendo desde 1986, causando 
mais de três milhões de casos de dengue clássica e cerca de seis mil casos de dengue hemorrágico. A 
transmissão ocorre pela picada da fêmea do mosquito vetor, a qual põe ovos em locais com água limpa e 
parada. Os sinais e sintomas do dengue clássico incluem febre, associada à cefaleia, prostração, mialgia, 
artralgia, dor retroorbitária, exantema maculopapular acompanhado de prurido ou não, também pode 
haver quadros diarreicos, vômitos, náuseas e anorexia. Não há tratamento específico, sendo a única 
forma de prevenir e controlar o dengue, a interrupção do seu ciclo de reprodução. Diante dessa proble-
mática, uma avaliação dos conhecimentos da população acerca dessa doença se torna uma ferramenta 
essencial para direcionar as medidas educativas de conscientização às pessoas. Assim, foi realizada 
uma pesquisa objetivando avaliar os conhecimentos dos usuários da Unidade Básica de Saúde Maria 
Neide da Silva Souza, localizada no Bairro Dom Jaime Câmara em Mossoró-RN, a fim de identificar as 
principais deficiências apresentadas; e estratificar o nível de conhecimento por faixa etária. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva de caráter exploratório e os sujeitos da mesma foram 100 usuários cadastrados 
na Unidade Básica de Saúde Maria Neide da Silva Souza. O instrumento utilizado foi um questionário fe-
chado contendo dez questões envolvendo conhecimentos gerais sobre a dengue. Todos os questionários 
foram corrigidos de acordo com o gabarito de cada alternativa, sendo atribuída uma nota de até um ponto 
para cada questão, totalizando em dez pontos o valor do questionário. A análise final foi feita avaliando a 
média dos resultados dos questionários, bem como a média obtida de cada questão. O estudo mostrou 
que a idade média dos participantes foi de 40,8 anos, e a nota média obtida nos questionários de 6,7 
pontos, sendo a faixa etária que obteve menor média foram pessoas com menos de 20 anos (5,85 pontos) 
e com uma maior pontuação as pessoas com idade igual ou maior que 60 anos (7,02 pontos). Quanto às 
principais deficiências no conhecimento sobre a doença, 76% desconhecem o horário que o mosquito 
mais aparece, 53% desconhecem o período de convalescência, 63% desconhecem as características de 
deslocamento do mosquito. Tendo em vista esses resultados, percebe-se que há um conhecimento re-
gular acerca da dengue, e que existem ainda alguns pontos que precisam ser trabalhados, como algumas 
características relacionadas ao vetor e medidas de profiláticas. Além disso, é necessário trabalhar melhor 
as ações educativas à população, principalmente na faixa etária menor de 20 anos, as quais devem ser 
intensificadas e realizadas não somente nos períodos de surto da doença.
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O enfrentamento observado em pacientes portadores de câncer é algo explícito a todas as pessoas que 
têm oportunidade de conviver e acompanhar o desenvolvimento clínico da doença, e ainda maior quando 
esses portadores são crianças. Quando se pensa na intervenção familiar durante o tratamento, podemos 
pensar somente na melhora do fator psicológico da criança, porém com a diminuição do estresse pela 
hospitalização, seriam evitados fatores determinantes para a piora do quadro clínico, sendo a atenção 
familiar fundamental nesse aspecto. Se observássemos os principais familiares que promovem esse su-
porte, vemos que as mães são figuras presentes e essenciais nesse processo. Por isso o presente estudo 
tem como objetivo analisar na concepção materna quanto as principais dúvidas, sentimentos e anseios 
com relação ao tratamento da criança com câncer. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório e des-
critiva, com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em um hospital pediátrico de Mossoró-RN. 
A amostra foi constituída de seis mães de crianças com câncer atendidas no referido serviço. Para coleta 
de dados foi utilizado um roteiro de debate. A coleta de dados foi realizada após a aprovação do projeto 
de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) protocolo 125/2010 e CAAE:3321.0.000.351-10. 
Os dados foram analisados a partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).Como resultado o 
debate mostrou ser de grande valia, uma vez que se tornou um espaço de troca de experiências de escuta 
onde as participantes compartilharam sentimentos e vivências referentes ao que sabem sobre câncer, 
além de discutirem quais as principais concepções que elas têm sobre o tratamento da criança com 
câncer. Além disso, os discursos evidenciaram ser o tratamento assustador. A criança em tratamento 
oncológico expõe emoções, medos, angústias, traumas que a família precisa compreender para cooperar 
com o processo terapêutico. Percebe-se que as mães são um pouco alheias à gravidade do tratamento 
em virtude das inúmeras dúvidas que as cercam. Esse fato gera obstáculos na implementação do pro-
cesso terapêutico que por sua vez terá conseqüências para a vida da criança e da família. A hipótese de 
que existem muitos anseios acerca do tratamento oncológico, nesse estudo foi confirmada, uma vez que 
são inúmeros presenciados por essas mães. Portanto, o objeto de estudo é amplo e complexo devendo 
ser estudado ainda mais para quem sabe garantir a família e a criança com câncer uma assistência hu-
manizada que vise à integralidade dos mesmos. A enfermagem precisa participar desse processo para 
cumprir com o seu papel frente à problemática levantada nesse estudo.
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A hanseníase, doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae é considerada um grave 
problema de saúde pública por seu potencial incapacitante e por seu potencial de infecção. A trans-
missão do bacilo ocorre pelas vias aéreas. Há casos paucibacilares e multibacilares. É semelhante à 
Pitiríase Versicolor, Eczemátide, Tinha do Corpo e Vitiligo, no entanto a diferença é que as lesões de pele 
da hanseníase sempre apresentam alteração de sensibilidade. O tratamento específico é através da PQT 
(Poliquimioterapia), que mata o bacilo, evita a evolução da doença e prevene as incapacidades e deformi-
dades causadas por ela, levando à cura. O objetivo é abordar a contribuição de um projeto de intervenção 
realizado a nível de atenção básica sobre a abordagem do tema hanseníase. Trata-se de uma estratégia 
de intervenção realizada nos dias 05, 12 e 19 do mês de Novembro de 2010 na UBS Sinharinha Borges, 
onde promovemos um curso de capacitação em hanseníase direcionado aos profissionais da unidade. 
Com o intuito de minimizar riscos de novas transmissões e qualificar a assistência aos portadores da 
hanseníase. No 1° dia realizamos uma dinâmica de integração e aplicamos um questionário para avaliar 
o nível de conhecimento do público-alvo sobre Hanseníase. Posteriormente mostramos fotos de pessoas 
com sinais e sintomas da hanseníase, permitindo que o público-alvo refletisse sobre as imagens obser-
vadas. No 2° dia, realizamos uma palestra com enfoque nas estatísticas em nível de Brasil, Rio Grande 
do Norte, Mossoró e UBS Sinharinha Borges. Em seguida enfocamos a etiologia, transmissão, sinais e 
sintomas, tratamento, teste de Hansen de avaliação visual, sensorial e motora e discutimos as respostas 
do questionário aplicado no 1° dia. No 3° dia, realizamos uma sessão cinema mostrando o filme “diários 
de motocicleta” e distribuímos a cartilha de tema hanseníase e direitos humanos: direitos e deveres dos 
usuários do SUS e panfletos. Posteriormente, debatemos com a equipe profissional para analisar se foi 
satisfatória a capacitação e distribuímos os certificados aos participantes. A capacitação do profissional 
que está na atenção básica e que lida diariamente com usuários que têm hanseníase é fundamental, pois 
reflete na qualidade da assistência. Avaliamos que o agente comunitário de saúde (ACS) foi presença 
indispensável durante o curso de capacitação, pois o mesmo tendo conhecimento acerca da patologia 
pode realizar a busca ativa, identificando possíveis casos novos de hanseníase a partir da observação de 
lesões dermatológicas no usuário e encaminhar a UBS os casos suspeitos. O mesmo é quem realiza a 
visita domiciliar e quem incentiva o tratamento poliquimioteráptico, bem como orienta o usuário quanto 
ao autocuidado e frequência mensal na UBS para ingestão supervisionada da poliquimioterapia e acom-
panhamento evolutivo dos casos paucibacilares e multibacilares pelo enfermeiro.
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DA UNIVERSIDADE A ZONA RURAL: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO DA CIDADANIA
LINDA KATIA OLIVEIRA SALES
RÚBIA MARA MAIA FEITOSA
ORIENTADOR: NAIR FERNANDES DE QUEIROZ
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária- PRONERA tem a finalidade de qualificar os 
trabalhadores rurais em técnicos de enfermagem para que estes possam adquirir novos conhecimentos 
que possibilitarão a intervenção nas comunidades. Para o desenvolvendo do processo ensinar/aprender 
foram levados em conta as experiências que cada educando possui, rompendo com a postura professor/
aluno e enfatizando uma aprendizagem crítica e reflexiva tendo como foco para as atividades a realida-
de dos assentamentos. Diante disso, a captação da realidade como ferramenta para proporcionar um 
novo olhar sobre a problemática referente à alta prevalência de pessoas com diabetes encontrada no 
assentamento Favela que fica localizado no município de Mossoró-RN. Entendemos que a diabetes é 
uma doença não infecto-contagiosa que atinge crianças e adultos devido, principalmente, às mudanças 
nos hábitos de vida como: alimentação inadequada, sedentarismo, stresse, além dos fatores hereditá-
rios. Realizar oficina com moradores do assentamento que favoreça a reflexão destes cidadãos sobre a 
problemática do diabetes mellitus. Para a ação, utilizamos quatro momentos que contemplaram a cons-
trução da Captação da Realidade. O primeiro se configurou na elaboração roteiro norteador; o segundo 
consistiu na visita para a aproximação das famílias do assentamento , identificando a presença de 8 
pessoas com diabetes mellitus. O terceiro abrangeu a leitura e interpretação da captação da realidade 
e o quarto culminou com a construção da proposta de intervenção . A ação educativa foi realizada na 
Escola Municipal Francisco Ferreira Souto no assentamento , localizado no município de Mossoró-RN, 
tendo um público de aproximadamente 50 participantes. Durante a oficina, utilizamos como ferramentas 
a recitação de poesias, projeção de filmes, entrega de panfletos, teste de glicemia e palestras educativas. 
Percebemos o interesse das pessoas no tocante à interação e ao envolvimento, pois atingiu-se uma 
meta de 100% da participação dos diabéticos, na qual, foram expostos suas experiências de vida, suas 
dúvidas em relação à patologia e durante a realização do teste de glicemia capilar algumas pessoas 
mostraram-se ansciosas diante do resultado glicêmico. Algumas pessoas foram orientadas a procurar 
o serviço de saúde para a realização de um novo exame, pois a taxa estabelceu-se acima dos padrões 
de referência. Entedemos, também, que a realização desta ação foi relevante para os alunos técnicos de 
enfermagem, pois possibilitamos a articulação do conhecimento, construindo e (des)construindo novos 
saberes e experiências. Esta atividade configura-se como um importante instrumento que favorece a 
articulação entre teoria e prática, possibilitando a efetivação da cidadania no contexto do processo do 
trabalho coletivo em saúde. Também compreendemos a relevância da realização da mesma na medida 
que fortalece a co-responsabilidade dos sujeitos sociais no processo de educação popular em saúde
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: FORTALECENDO A CIDADANIA NO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN
LINDA KATIA OLIVEIRA SALES
ILDONE FORTE DE MORAIS
REGILENE ALVES PORTELA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A Educação em Saúde vem se apresentando como uma vertente cuja pedagogia contribui para o pro-
cesso de construção e consolidação do SUS, pois ao (re) conhecer os usuários do SUS como sujeitos, 
recompõe o cenário de relações sociais no âmbito do sistema de modo a considerá-lo (o usuário) sujeito 
politicamente ativo do processo de construção da saúde individual e coletiva. Diante disso, propomos 
um trabalho extensionista que acontece a cada quinze dias voltado para o público que frequenta o mer-
cado Público de Caicó, uma vez que, este espaço é caracterizado como local de encontros e reencontros, 
principalmente porque Caicó é uma cidade interiorana/acolhedora. Fomentar a promoção da saúde atra-
vés de atividades educativas. (Para a efetivação deste trabalho está sendo trabalhado de forma didática 
os seguintes momentos: Rodas de Conversas sobre temáticas selecionadas de acordo com a necessi-
dade dos usuários de forma planejada e divulgada em meios de comunicação; Encenação teatral através 
de fantoches com a representação de dois personagens da cultura Caicoense. Parceria com CEREST, 
NASF e ESF, entre outros, com abordagens nas suas especificidades e Assistência Clínica de Enferma-
gem (aferição da pressão arterial, glicemia capilar e Índice Massa Corpórea-IMC) voltadas para a saúde 
integral dos trabalhadores do Mercado Público e visitantes presentes neste cenário. A participação do 
público está sendo recíproca e bem calorosa, pois durante as ações são frequentes os questionamentos 
e a compreensão das temáticas que são trabalhadas, entre elas: a enfermagem enquanto prática social, 
hipertensão, diabetes, SUS, entre outras. Outro resultado importante é a busca precoce por usuários 
hipertensos, diabéticos e sobrepeso durante a aferição de pressão arterial, glicemia capilar e IMC. Diante 
dessas considerações, acreditamos que a efetivação desta extensão torna-se um caminho possível para 
tentar captar de forma precoce usuários hipertensos e diabéticos, além de trabalharmos a reflexão sobre 
algumas temáticas referentes à saúde do homem, saúde da mulher, saúde do trabalhador superar os obs-
táculos presentes na construção da cidadania/autonomia destes sujeitos na perspectiva da promoção da 
saúde, um caminho dentre muitos outros, mas, que pode indicar uma conquista privilegiada no processo 
saúde/doença e na construção de um trabalhador cidadão numa sociedade tão desigual que é a nossa. 
Conquista que todos desejam. Que todos querem. Que é a presença da cidadania entre estes sujeitos.
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HOSPITAL SIMULADO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO/APRENDIZAGEM EM SAÚDE
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JOSE AIRTON FILHO
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UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Ao propor um modelo de saúde pautado na universalização, na equidade, na integralidade e na parti-
cipação popular, o Sistema Único de Saúde exige a presença de um profissional capaz de atender às 
demandas que irão surgir a partir dessa nova perspectiva de compreender a saúde e as demandas que 
lhes são inerentes. Diante desse novo desafio, as Instituições de Ensino Superior precisam reelaborar 
suas propostas de formação e traçar estratégias de ensino que possam fazer com que o estudante seja 
capaz de compreender seu papel enquanto co-participante do processo de mudança social exigido ao 
profissional de saúde do século XXI. O projeto tem como objetivo geral analisar o papel/repercussão do 
Centro Integrado de Simulação (CIS) como espaço potencializador da formação em saúde, bem como 
possibilitar a construção coletiva de estratégias capazes de facilitar o processo de ensino/aprendizagem 
nos cursos de saúde da UNP Mossoró. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa-ação, de caráter 
qualitativo. Utilizamos como cenário para investigação o CIS da UNP Mossoró. Tivemos como colabo-
radores os professores, técnicos de nível superior responsáveis pelo CIS e os dirigentes institucionais, 
com os quais buscamos compartilhar o conhecimento construído para organização e sistematização 
do uso do CIS. Enquanto estratégias para a construção dos dados, utilizamos, no primeiro momento, 
a observação direta participante, entrevistas semi-estruturadas e grupos de trabalho para a construção 
de ferramentas essenciais ao trabalho do professor. Como estratégia de análise dos dados, buscamos 
proporcionar um diálogo entre a realidade pesquisada e a realidade das referências bibliográficas. Por se 
tratar de estudos que envolvem seres humanos, o trabalho será submetido ao parecer do Comitê de Ética 
da Universidade Potiguar. Os resultados parciais obtidos constituíram no diagnóstico situacional do CIS. 
Inicialmente foi desenvolvido um desenho estrutural, onde identificamos a estrutura do referido centro, 
que é composto por duas ilhas de simulação, um ambulatório, um task trainer e um laboratório morfo-
funcional. Foi realizada uma pesquisa documental através do livro de registros de atividade do CIS onde 
obtivemos dados referentes a: número de práticas realizadas, metodologia utilizada, instrumento roteiro 
e sua relação com o objetivo da aprendizagem, e a partir desta análise verificamos o aproveitamento da 
estrutura física oferecida pelo CIS. Pudemos também analisar os estudos de caso, roteiros e check list a 
fim de diagnosticarmos a articulação dos conhecimentos prévios com as atividades. O projeto encontra-
-se em andamento desde o primeiro semestre do ano de 2011, com isso foi possível identificar que o CIS 
possui estrutura suficiente para suprir a demanda, adota metodologias ativas e permite a realização de 
simulações, fazendo com que os alunos obtenham conhecimento para que sejam inseridos nas práticas, 
contudo percebemos que há uma dicotomia entre teoria e prática.
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INCIDÊNCIA DAS CLASSIFICAÇÕES OPERACIONAIS DE HANSENÍASE EM MOSSORÓ/RN
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A Hanseníase constitui uma patologia infecciosa de evolução lenta e progressiva, ocasionada pelo Myco-
bacterium Leprae, podendo ser classificada em Paucibacilar e Multibacilar. Esta patologia pode ter como 
consequência diversos problemas dermatoneurológicos. Este estudo tem como objetivo identificar a 
incidência dos tipos de hanseníase que acometem os usuários atendidos na atenção básica em Mos-
soró/RN. O estudo apresenta caráter descritivo e uma abordagem quantitativa. As informações foram 
colhidas através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre os anos de 2005 
a 2009. Os dados foram coletados através das Fichas Individuais de Notificação e investigação, arqui-
vadas na Vigilância Epidemiológica, na cidade de Mossoró/RN. As variáveis quantitativas investigadas 
foram: incidência, classificações de Hanseníase e número de abandono. Os dados foram digitados em 
um banco de dados do Programa Excel Office (2007), e analisados através de estatística descritiva, com 
frequências absolutas e percentuais. A análise demonstrou que no intervalo de tempo, a incidência de 
Hanseníase em Mossoró-RN foi de 693 casos, sendo os anos de 2005 e 2007 os anos de maior incidên-
cia, correspondendo respectivamente a 30% e 25,3% dos casos totais. Em contraste a estes anos, 2006 
apresentou um índice bem menor, equivalente a 16,3%, não sendo esclarecida a justificativa do aumento 
desta incidência no ano seguinte. Posteriormente aos anos em questão, 2008 e 2009 apresentaram 
incidências menores e decrescentes, sendo em 2008 registrado um índice de 14,8% e em 2009 13,6%. 
Ao observar as classificações de Hanseníase em Mossoró têm-se apenas os dados de 2008 e 2009, 
onde as Paucibalares registraram 48 casos em 2008 e 53 em 2009, e as Multibacilares 66 e 52 casos 
respectivamente. Associando a incidência às classificações, percebeu-se a importância de se trazer o 
número de indivíduos que abandonam o tratamento, visto a diferenciação dos tratamentos para cada 
tipo de Hanseníase, em 2005 foram observados 2,4% de abandono de tratamento, sendo em 2006 um 
percentual de apenas 0,9%, contudo 2007 o número de abandono dobrou em relação a 2005, apresen-
tando um percentual de 5,7% de rejeição do tratamento, igualmente à incidência não sendo esclarecida 
uma justificativa plausível para tão alarmantes índices. Em 2008, o número de abandono é de 1,95% 
sofrendo um leve aumento para 2,1% no ano seguinte. Deste modo, a análise das variáveis serve de base 
para entender o perfil da Hanseníase em Mossoró/RN, pode tentar elaborar hipóteses para justificar a 
realidade e tentar traçar estratégias para o enfrentamento dos problemas elencados, dando ênfase para a 
busca de novos casos e acompanhamento por parte da equipe de Saúde até o fim do tratamento, evitando 
possíveis intercorrências nos indivíduos acometidos e que estão contatos com os mesmos.
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INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DA SALA 
DE SITUAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE LUÍZ ESCOLÁSTICO BEZERRA
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CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: EPIDEMIOLOGIA

A Sala de Situação em Saúde é um método usado através da coleta de dados, ou seja, de informa-
ções, para fazer planilhas e gráficos, a fim de analisar e comparar os registros obtidos, desenvolver 
avaliações dos problemas e a divulgação das informações que auxiliam no controle social. Mostrar os 
dados constituintes da Sala de Situação em Saúde da Unidade Básica de Saúde Dr. Luiz Escolástico 
Bezerra. A atividade foi elaborada pelos discentes do Curso de Graduação em Enfermagem - UNP, Cam-
pus Mossoró/RN, durante as etapas constituintes do processo de territorialização: visita à microárea, 
construção do mapa inteligente, coleta e quantificação dos dados para a construção da Sala de Situação 
em Saúde. Os dados foram coletados através das fichas (A), durante o período de abril a maio de 2011, 
na Unidade Básica de Saúde Luis Escolástico Bezerra, localizada no bairro Santa Delmira, em Mossoró/
RN. Esta UBS é composta por duas equipes de saúde que atendem em média 2.068 famílias. Os dados 
estão relacionados às condições sociosanitárias das famílias cadastradas e residentes na microárea 07, 
pertencente à área 157 da UBS, tais como: hipertensão, diabetes, deficiência física e mental, tabagismo, 
gravidez e obesidade. De acordo com os dados desta área, observa-se que a equipe 157 possui 99% das 
famílias acompanhadas. Com gestantes cadastradas 67% tem a faixa etária de 18 a 40 anos de idade. Em 
relação ao numero de pacientes diabéticos 26% são cadastrados e acompanhados pela unidade através 
de consultas médicas, enfermagem e por visitas dos agentes comunitários de saúde. 7% dos homens 
cadastrados têm distúrbio mental. Deve-se estar bastante atendo ao auto índice de usuários hipertensos 
que atinge 70% de pessoas cadastradas. Salienta-se o número de pessoas fumantes, equivalente a 
86%, com 9% das pessoas obesas, 17% são deficiente físico, 23% são deficiente mental. Observa-se 
que a demanda de usuários inseridos nessa unidade de saúde possui alto índice de pessoas que já estão 
doentes. Por tanto, é importante obter como diagnóstico os focos prioritários, levando em conta métodos 
que auxiliem através da intervenção à promoção à saúde dos indivíduos cadastrados. Por fim, precisa-
-se pensar a Sala de Situação em Saúde da UBS como ferramenta para as decisões tomadas na fase de 
planejamento e organização dos serviços baseadas. Assim, tais decisões podem ser capazes de alterar 
ou não as condições de saúde/doença da comunidade.
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

O consumo de sal e a falta de exercício físico atualmente são causas mais frequentes da doença hiperten-
siva que contribui para a maioria dos casos de mortes. A hipertensão arterial (HAS) pode ser traduzida 
como o aumento dos níveis pressóricos acima do recomendado para uma determinada faixa etária e 
condição clínica. O trabalho de pesquisa foi construído com o objetivo de orientar os hipertensos de uma 
micro-área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Marcos Raimundo da Costa. No decorrer do 
projeto de intervenção, podemos entender melhor acerca da hipertensão e suas causas e complicações 
e relacionar essa patologia com vários fatores de risco como, estresse, má alimentação, sedentaris-
mo, consumo excessivo de sal, álcool e entender como estes fenômenos estão interligados. A primeira 
etapa para a realização do trabalho consistiu na visita do grupo de acadêmicos a uma UBS localizada 
no município de Mossoró/RN, onde se teve a oportunidade de conhecer a micro-área, suas áreas de 
riscos, equipamentos sociais, barreiras de acesso, dentre outros, mediante a colaboração do Agente 
Comunitário de Saúde da micro-área. Posteriormente, o grupo passou a colher e a quantificar todas as 
informações das fichas A, obtidas para o cadastramento das famílias nas micro-áreas, as quais contêm 
informações sobre as condições de moradia, renda, escolaridade, principais patologias e condições de 
saúde referidas. Após a leitura e análise dos dados, o grupo selecionou os dados acerca das principais 
doenças que as famílias da micro-área sofrem.
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ANÁLISE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL DOS UNIVERSITÁRIOS 
DA UNIVERSIDADE POTIGUAR EM MOSSORÓ: PERÍODO 2011.1
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Este presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do planejamento pessoal das fi-
nancias comparando os perfis existentes nos universitarios, pois vivemos em uma época de mudan-
ças, expectativas e imprevisibilidade onde precisamos alcançar nossos objetivos e responsabilidade. 
O planejamento não se diz respeito a decisões futuras, mas implicações para uma realidade presente 
com objetivos futuros. Este artigo faz referência à temática “Planejamento Financeiro Pessoal”, onde 
inicialmente analisamos, dentro de um referencial teórico, o planejamento financeiro no geral, definições 
e importância dentro do contexto organizacional. Posteriormente foi feito um elo com o planejamento 
financeiro pessoal, assunto relevante nas discussões orçamentárias pessoais e familiares, que deve ser 
abordado no intuito de esclarecer a necessidade que os grupos sociais têm em serem orientados com 
relação ao planejamento de suas finanças, a fim de honrarem seus compromissos e atingirem seus ob-
jetivos diante de suas decisões financeiras. Para alcançarmos nosso objetivo de estudo, tomamos como 
áreas de pesquisa a nossa própria realidade de estudantes universitárias a partir de observações do coti-
diano, do consumo que fazemos, sendo utilizado de dados primários, através da formulação e aplicação 
de questionários a uma amostra significativa da população observada, mas especificamente, alunos da 
Universidade Potiguar no campus de Mossoró-RN no primeiro semestre de 2011; Dados estes foram co-
lhidos, tabulados e analisados e também utilizamos fontes de dados secundários, explorados em artigos, 
livros e sites que abordavam o conteúdo em estudo, dados embasamento teórico no desenvolvimento 
deste trabalho. Dentro das etapas de nossa produção, percebemos que o aspecto financeiro é o que os 
alunos encontram maior dificuldade para administrar, percebemos que existe a falta de competência 
administrativa financeira, há conceitos errôneos sobre o ato de planejar, não existe preocupação em eco-
nomizar, a sociedade que vivemos hoje é do consumo e imediatista, sendo que 52% dos entrevistados 
se enquadra na geração mais jovem de 17 a 25 anos. O planejamento financeiro pessoal torna-se um 
instrumento imprescindível nas decisões, possibilitando a nós indivíduos sociais um guia para identifi-
car oportunidades e necessidade, a fim de que possamos planejar de acordo com a situação analisada.
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IMPACTOS NA INDUSTRALIZAÇÃO NO BRASIL IMPLANTADA PELO BARÃO DE MAUÁ
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LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

O Brasil é um país de grande potencial em virtude de possuir inúmeros recursos naturais e áreas que 
estão em constante desenvolvimento (sendo algumas delas agricultura, tecnologia, construção civil), 
mas na maioria das vezes esses recursos não são explorados de forma correta por falta de investimentos. 
A pessoa considerada o primeiro grande empreendedor no país foi Irineu Evangelista de Sousa e através 
do seu pioneirismo implantou a atividade industrial mesmo não tendo apoio do império que resistia ao 
“novo”. Nesse ponto o objetivo central da pesquisa foi apresentar o caso de empreendedorismo de Barão 
de Mauá. A elaboração do artigo deu-se por meio de conhecimentos adquirido em sala de aula aplicados 
de forma interdisciplinar ao contexto que se refere ao tema abordado sobre Irineu Evangelista por meio 
de filme, artigos, publicações virtuais e livros para fundamentar o impacto na industrialização no Brasil 
através das obras e visões de Mauá. Através da implantação do sistema industrial foram criadas bases 
sólidas que impulsionaram o desenvolvimento e abertura de novos horizontes para a população, gerando 
emprego e renda à grande massa que aqui residia. Irineu sempre buscou o desenvolvimento do seu país 
e quando surgiu a oportunidade de implantar uma nova atividade econômica não hesitou, pois era um 
homem visionário, mesmo com todas as investidas negativas do governo, implantou a Indústria Ponta 
de Areia e a colocou em funcionamento empregando toda sua fortuna e experiência que possuía. Não 
demorou muito e os bons resultados do investimento começaram a surgir. A produção logo se expandiu 
e as contratações romperam as fronteiras nacionais contratando mão-de-obra internacional especializa-
da, além disso, desenvolveu projetos de inovação para engenhos, máquinas de cerrar, e obras públicas 
como a canalização do Rio Maracanã com tubulação de ferro. Vários fatores contribuíram para que Irineu 
possuísse uma visão de futuro, entre eles podemos citar o contato com a mentalidade britânica e a 
segunda fase da Revolução Industrial. Ao trazer a industrialização para o Brasil, Irineu pôde mostrar aos 
governantes e toda população que é possível criar novas atividades e não resistir ao desenvolvimento, 
deixando como maior lição que é importante correr inúmeros riscos para obter resultados satisfatórios. 
Se hoje o Brasil possui um grande potencial industrial, maquinário de última geração e, dentre outras 
coisas, foi a herança deixada por este grande homem que sabia que seus feitos seriam perpetuados entre 
muitas gerações.
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No mundo globalizado, o consumo dos bens à base do petróleo ganham cada vez mais destaque, assim 
como as estratégias de proteção ao meio ambiente em busca da sustentabilidade. O consumo desse bem, 
assim como sua produção vêm acompanhando o desenvolvimento tecnológico e sua apropriação em di-
versas áreas a partir de seus múltiplos derivados, tendo a cada etapa de produção/elaboração demandas 
de necessidades e consumo peculiares paralelamente acompanhadas pela eliminação de resíduos em 
sua cadeia produtiva. Nessa perspectiva, as atuais formas de gerenciamento dos resíduos químicos da 
indústria do petróleo, os critérios estabelecidos como requisitos para determinado tipo de gerenciamento 
e como o cenário da sustentabilidade permeiam o aspecto produtivo da cadeia petrolífera. Para tanto, foi 
realizado um estudo bibliográfico a partir de levantamento de materiais já publicados, artigos científicos, 
livros, web sites, seguido de uma leitura cuidadosa, análise e interpretação do material adquirido. A partir 
da revisão de literatura, percebeu-se que existem inúmeras formas de gerenciamento que se moldam e 
se adéquam, ainda, aos ideais capitalistas em detrimento às propostas da produção sustentável na área 
petrolífera. Portanto, não se esgota a necessidade de informação e discussão sobre as formas de geren-
ciamento de resíduo químico petrolífero que precisam se adequar às múltiplas necessidades de mercado 
de produção, e que apesar dos avanços tecnológicos na área, a sustentabilidade no gerenciamento de 
resíduos químicos ainda se apresenta aquém das novas demandas sociais.
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Tratando-se de logística reversa, tema bastante recorrente devido às várias mudanças sofridas no meio-
-ambiente, causadas pela ação do homem na natureza, retirando constantemente matéria-prima da 
mesma e descartando de forma inadequada os resíduos industriais e os produtos acabados que já não 
servem. A logística surgiu para acelerar a produção das indústrias e incentivar o capitalismo, através 
do gerenciamento da cadeia de suprimentos, porém, com este crescimento econômico vieram as crises 
ambientais devido ao descaso da sociedade com a natureza. A logística reversa surgiu para contribuir 
na reversão deste quadro através da redistribuição desses bens descartados e dos resíduos industriais, 
advindos da industrialização, para minimizar os impactos causados no meio-ambiente. Foi realizada 
uma breve contextualização da posição atual da logística e o surgimento da logística reversa, enfatizando 
o aprofundamento e conhecimento de seus processos, na tentativa de demonstrar meios para reverter 
o atual quadro de crises ambientais no mundo. A metodologia aplicada foi realizada de forma com que 
foram utilizados dois tipos de pesquisas baseados nos métodos de coleta dos dados, o bibliográfico e o 
estudo de caso. Sendo o primeiro essencial para o desenvolvimento do referencial teórico desse projeto 
e o segundo sendo mais aplicado na etapa de pesquisa. A pesquisa foi realizada em uma empresa comer-
cial do ramo de material de construção, onde foram encontradas possíveis oportunidades para se aplicar 
procedimentos da logística reversa, contribuindo assim, mesmo que de forma pequena, para reverter 
esta situação em que se encontra o meio-ambiente. Com base nos dados obtidos, pôde-se observar que 
foram encontrados diversos modos de implantar a logística reversa na mesma, desde o reaproveitamento 
das embalagens em que são condicionados os novos produtos adquiridos pela organização (papelão, 
madeira, plásticos, etc.), encaminhando-as para centros de reciclagem, em procedimentos internos, na 
destinação final correta para outros materiais impossibilitados de reaproveitamento, parcerias com for-
necedores de material elétrico, para o retorno de produtos como, lâmpadas, reatores, starters, entre 
outros, que apresentarem defeito ou que chegarem ao fim de sua vida útil, para que possam retornar às 
fábricas e que elas possam recolocá-los em seus processos de produção ou dar-lhes uma destinação 
final correta e segura. Portanto, é possível compreender que este novo conhecimento, mesmo sendo de 
notoriedade recente, passa a ganhar uma enorme importância, pois é preciso conter os danos crescentes 
ao meio-ambiente, e tentar reverter a situação atual do mesmo.
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Poucas crianças são alimentadas exclusivamente com leite materno por mais de algumas semanas. 
Mesmo em sociedades onde a amamentação é a regra, as mães normalmente introduzem alimentação 
complementar ou líquidos muito cedo. Portanto nesse trabalho objetiva-se enfatizar os aspectos nutri-
cionais e as vantagens do aleitamento materno tanto para a criança quanto para a mãe e desmistificar a 
crença de que a oferta exclusiva do leite materno é insuficiente. Priorizou-se a busca em diversos livros 
da área especializada, juntamente com a consulta a artigos científicos selecionados e publicados no 
período de 2000 a 2010. As bases de dados consultadas foram SciELO, Lilacs, BIREME, além do site da 
Organização Mundial de Saúde, Organização Panamericana da Saúde e Unicef. A prática do aleitamento 
materno proporciona todos os nutrientes nas quantidades ideais para o crescimento e desenvolvimento 
da criança, sendo recomendado que, durante os seis primeiros meses de vida, os lactentes devam ser ali-
mentados exclusivamente pelo leite materno. A amamentação exclusiva reduz a mortalidade infantil por 
enfermidades comuns da infância, como diarréia e pneumonia, e ajuda na recuperação de enfermidades. 
Além de fornecer nutrientes ao recém-nascido, o leite materno leva ao crescimento da flora simbiótica, 
transmite imunidade passiva, é “gratuito” e não corre o risco de contaminação. Destaca-se ainda que os 
benefícios não são restritos à criança, pois levam à diminuição dos riscos de câncer de mama e de certos 
cânceres ovarianos a mãe, assim como redução da fraturas ósseas e do risco de morte por artrite reu-
matóide, além de contribuir para maior amenorréia pós-parto. Existem inúmeros benefícios relacionados 
ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tanto para a criança, quanto para a mãe e que devem 
ser bem esclarecidos e orientados no período pré-natal para que se tenha o máximo de aproveitamento 
dessa experiência tão importante.
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A política, a negociação e o processo decisório vêm sendo bastante discutidos nas organizações, em 
face da definição dos objetivos e das estratégias internas e externas a serem adotadas na estrutura orga-
nizacional. Partindo dessas premissas, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: Qual a política 
e o processo decisório implantados na agência Banco do Brasil de Mossoró/RN? Para formular as ques-
tões contidas nas entrevistas, tivemos o apoio analítico as obras: “Processo Decisório” de Max H. Bazer-
man, Don Moore (2010) e “Princípios de Negociação” de Rui Otávio Bernardes, Rovigati Danilo Alyrio, 
Marcelo Álvaro da Silva Macedo (2004). Tivemos também a participação de colaboradores da instituição 
que nos repassaram uma dimensão do processo decisório na organização. Com todas as informações 
possíveis, pudemos formar nossas opiniões sobre a política de negociação e processo decisório da 
agência do Banco do Brasil em Mossoró/RN. Contatou-se a partir do estudo de caso que a política da 
organização tem base no processo decisório centralizado e restritivo, na medida em que as decisões da 
instituição partem da cúpula, levando em consideração as opiniões dos contribuintes e clientes. Embora, 
os agentes internos sejam motivados a participarem das reuniões promovidas internamente a título de 
informação. Com uma participação assídua dos funcionários a agência tem um sistema centralizado e a 
sua política é restritiva, pois a participação ocorre apenas na discussão e proposições, não no controle e 
monitoriamente do que é decidido, cumprindo com a política estabelecida e os seus objetivos
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A POLÍTICA E O PROCESSO DECISÓRIO NAS INDÚSTRIAS SALINEIRAS: O CASO DA NORSAL Ale-
xandro dos Santos Alves¹ Alexandre Pereira Bezerra¹ Alexsandro da Silva Moreno¹ Cristalino Fernandes 
Torres Júnior¹ Lucas Venícius Rebouças Oliveira¹ Os modelos de decisão nas empresas têm como base a 
complexidade do envolvimento da problemática, instituída dentro da organização e seus parâmetros para 
resolução dos conflitos envolvendo empregado e empregador, diante de tais problemas as organizações 
buscam soluções e adotam políticas que venham diminuir os atritos internos. A Norsal tem buscado de 
forma ampla amenizar os problemas internos com a política de ouvir o colaborador e buscar junto com o 
mesmo uma melhor interação, criando laços de cooperação no ambiente de trabalho, mas, mesmo assim 
os conflitos prevalecem pelas necessidades humanas que sobrepujam as necessidades organizacionais, 
porém os primeiros passos estão sendo dados em busca da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 
Para se chegar aos resultados acima, foi elaborado um questionário contendo questões abertas e fecha-
das referentes à gestão da empresa. Quatro administradores da Norsal tiveram acesso ao questionário 
no período de 01 a 13 de abril de 2011, e a partir daí puderam mostrar com suas palavras como se dá o 
processo decisório na empresa. A maior parte, cerca de 75% dos entrevistados apontaram que a orga-
nização adota um estilo de liderança consultivo, onde os colaboradores podem expor suas sugestões e 
opiniões e estas serão analisadas e, caso contribuam para melhoria da empresa serão buscadas formas 
de praticá-las. Enquanto isso, 25% dos administradores entrevistados afirmaram que a empresa não 
abre espaço para a opinião de seus colaboradores e as idéias e formas de planejamento são responsabi-
lidades exclusivas da diretoria. Em relação às condições de trabalho, os administradores foram unânimes 
ao afirmar que a empresa garante todos os recursos necessários ao bom desempenho do funcionário 
e que a prioridade da empresa é a segurança e bem-estar de seus colaboradores. Com a capacidade 
dos gerentes lidarem com suas responsabilidades, a Norsal agiliza e encoraja o processo decisório de 
seus executivos proporcionando motivação, comprometimento e participação. Portanto, compartilham 
responsabilidades com os gerentes e informações entre seus funcionários.
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A atividade de tomar decisões é crucial para as organizações de modo geral, uma das mais difíceis ta-
refas enfrentadas individualmente ou por grupos de indivíduos, pois quase sempre tais decisões devem 
atender aos múltiplos objetivos. Para da conta dessa realidade, o artigo analisa a politica e o processo 
decisório adotados pela Cirne Distribuidora de Bebidas Ltda, organização sediada na cidade de Mossoró 
- RN e que compõe o grupo Cirne. A pesquisa realizada partiu do diagnóstico do processo decisório da 
empresa buscando entender como se dá a administração da mesma e entrevistas com quatro colabora-
dores: 1) Gerente de RH 2) Recepcionista 3) Gerente de vendas 4) Auxiliar de serviços gerais. Teve como 
base avaliar os conhecimentos dos seus colaboradores, suas habilidades e seu poder decisório, também 
avaliando o trabalho em equipe e a compreensão de seus deveres organizacionais. Esses pontos foram 
analisados com base no referencial teórico: Processo Decisório de Bazerman & Moore (2004). Entre 
os colaboradores entrevistados, notamos uma concordância nas respostas, analisando o perfil de cada 
um e buscando entender se existe entrosamento do grupo para se ter a resolução dos problemas na 
empresa. Sendo que 25% dos entrevistados não souberam responder, no entanto 75% dos entrevistados 
demonstraram conhecer a política da empresa. A empresa dá oportunidade de participação aos seus 
colaboradores nas reuniões semanais para discutir os pontos de cada setor em face do todo, debatendo 
as alternativas de solução para os problemas e elaborando um check-list para o controle das proposições 
encaminhadas e se foram alcançadas. Os objetivos são coletivos e voltados para o bem-estar coletivo. A 
política organizacional é extensiva em virtude de estimular a participação dos agentes internos e exter-
nos, dando autonomia nas fases de discussão, decisão e deliberação dos interesses relevantes.
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Diante do grande número de comércios varejistas já existentes, recém-criados ou em fase de criação 
na cidade do Assu – RN foi observado que muitos desses não têm por trás de sua criação um plano de 
negócios e nem foram criados com base em um planejamento, e com o tempo fica claro que o mercado 
seleciona e só sobrevive aquele ao qual o gestor consegue se adaptar àss mudanças e exigências, aquele 
que tem conhecimento ou o busca e torna-se capaz de gerir seu negócio com uma visão mais crítica e 
um olhar mais voltado para o controle das finanças. Esse estudo tem como objetivo principal analisar se 
o gestor na cidade do Assu – RN tem uma visão apurada capaz de utilizar a situação econômica atual do 
país e as previsões feitas pelo governo a seu favor, e saber que caminho deve seguir na odisséia, que é 
o mercado varejista. Realizou-se, primeiramente, a identificação do maior tipo de atividade existente na 
cidade, com a ajuda de dados obtidos através do SEBRAE/RN agência de Assu. Depois da identificação 
do comércio como maior tipo de empreendimentos foi retirada uma amostra de 95 comércios varejistas a 
serem pesquisados de uma população de 300 empreendimentos existentes na cidade até o fim do ano de 
2010 resultando em uma margem de 95% de certeza na pesquisa. Num segundo momento, objetivou-se 
analisar se as empresas utilizam as informações e previsões financeiras disponibilizadas pelo governo 
e meios de comunicação como material de estudo para a criação de projeções financeiras de seus in-
vestimentos e/ou negócios com o intuito de buscar um crescimento no seu empreendimento ou um bom 
retorno de seus investimentos sem correr o risco de apostar em situações economicamente improváveis. 
Para tanto foi elaborado um questionário de pesquisa e observou-se que 46,32% dos empreendimentos 
não fazem um planejamento financeiro e que em 56,84% dos casos as informações econômicas disponi-
bilizadas pelo governo em nada interferem na tomada de decisões financeiras dentro da empresa. Com a 
pesquisa também foi descoberto que muitos dos gestores que antes dispunham apenas do ensino médio 
como nível de escolaridade buscaram ou buscam qualificar-se para poder administrar da melhor forma 
possível o seu negócio. O que se entende com os dados obtidos da pesquisa é que grande parte dos 
varejistas do Assu não têm o conhecimento necessário para administrar uma empresa e fazem isso de 
forma bastante amadora e fica evidente com esses resultados o grande suporte de instituições de auxílio 
ao micro e pequeno empreendedor que ajuda esses empresários a administrar seu empreendimento de 
forma mais profissional.
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A política e o processo decisório são partes fundamentais das ações das pessoas e das organizações. 
É através do processo decisório que as organizações definem metas, estratégias e resultados. O pro-
cesso decisório nas organizações, portanto converte-se na essência da habilidade gerencial, em que 
a responsabilidade do gestor é decidir a melhor alternativa para cada momento em que se encontra a 
organização de modo a garantir os resultados esperados. O presente artigo teve por objetivo principal 
identificar como se dá a política e o processo de tomadas de decisões na L Lino Com. Terrap. Loc. e 
Serv. Ltda. O estudo de caso partiu do levantamento de informações sobre a organização e entrevistas 
com quatro colaboradores internos. As informações foram analisadas tomando como base teórica as 
obras: Processo decisório de Bazerman & Moore (2010) e O processo decisório e tomada de decisão: 
um dualismo de Santos & Wagner (2011). Constatou-se que a política adotada é restritiva em relação 
às decisões devido à palavra final ser do diretor da empresa e que as decisões são implementadas na 
seguinte forma, a participação ocorre, convocando reuniões mensais com os responsáveis de cada setor 
da organização, desta forma os colaboradores apresentam as suas opiniões e sugestões, para mudan-
ças, implementações e resoluções de problemas na busca de melhores desempenhos e resultados. 
Evidenciando que o processo de tomada de decisão é feito a partir de escolhas entre alternativas para 
possíveis soluções decorrentes e eventuais problemas. A principal política adotada pele organização é a 
qualidade no serviço e a satisfação do cliente, visto que a mesma busca de forma constante a melhoria de 
seus resultados preocupando-se não só com os fins lucrativos e pessoais, mas também com a satisfação 
de seus clientes, desta forma ficou bem claro que a organização é focada no bem-estar coletivo onde os 
seus colaboradores têm liberdade para expressar suas opiniões e sugestões.
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O setor da construção civil é uma área a qual vem crescendo e se desenvolvendo na cidade de Mossoró/
RN, no entanto torna-se indispensável destacarmos a importância do Processo decisório nesse segmento. 
Assim enfatizaremos em nossa pesquisa como ocorre o Processo Decisório dentro de uma instituição 
desse setor. Partindo do estudo de caso, elegemos a Construtora Massai, empresa fundada na capital pa-
raibana, com filial na cidade de Mossoró/RN há 08 anos, voltada na construção de condomínios residen-
ciais verticais, tendo sempre como meta a qualidade nos serviços e satisfação dos clientes, ao longo de 
sua existência, que neste ano 2011 está completando 15 (quinze) anos, e pelo 8º ano consecutivo, mantém 
a certificação internacional da ISO 9001, confirmando a qualidade na gestão de seus projetos, uma das 
suas principais características. Para isso, utilizou-se para o recorte analítico a obra Processo decisório de 
Max H.Bezerman – Don Moore (2010) e como referência uma entrevista semi-estruturada realizada com 
quatro colaboradoras da organização que falaram sobre o diagnóstico da empresa. Atualmente a empresa 
está em processo de expansão fazendo parcerias com grupos e empresários locais. De acordo com as 
entrevistadas, a política de qualidade da Massai é: “Melhorar continuamente a qualidade dos serviços e 
intensificar o treinamento de seus colaboradores, buscando sempre a satisfação do cliente”, onde pode-
mos perceber que 100% das entrevistadas sabem a política de qualidade e têm consciência que é através 
da mesma que a empresa firma seus compromissos com seus colaboradores e clientes. Foi indagado na 
segunda questão, se a empresa leva em consideração as opiniões das mesmas no momento das decisões, 
novamente todos responderam que sim, enfatizando as colaboradoras 2 e 3 onde destacaram que por a 
empresa ser certificada com a ISO 9001 e trabalharem diretamente com esse sistema, sempre que possí-
vel expõe suas opiniões e se estas forem cabíveis são bem aceitas. Na questão três, perguntamos se elas 
tinham autonomia suficiente para tomar decisões dentro da organização, para a entrevistada 1, respondeu 
que não, pois afirmou que pode repassar informações, opiniões que possam contribuir para a tomada 
de decisão e que as mesmas são tomadas pelos seus superiores; já a outra entrevistada, respondeu que 
tudo depende da decisão, pois existem certas decisões que ela mesma tem autonomia suficiente para 
decidir. Diante do exposto, foi possível perceber que o processo decisório dentro da Massai, bem como 
a sua política da qualidade é bem avaliada pelos agentes internos. Estes declararam que é importante, 
pois, quando se trabalha em uma empresa bem-sucedida, principalmente com um sistema de gestão de 
qualidade implantado, acredita-se que a mesma tem vários requisitos para ser reconhecida perante seus 
clientes, colaboradores, bem como pela sociedade, entre eles, o poder de decisão compartilhado.
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O processo decisório define as políticas que melhor se adéqüem à manutenção de uma organização. As 
decisões acontecem, em várias circunstâncias, a dificuldade de se tomar decisões certas, e o momento 
de selecionar objetivos e interesses coletivos são as questões chaves desse processo. O artigo avaliou 
o processo decisório implantado na TCM, visando obter as informações sobre os seus objetivos e es-
tratégias. Para melhor entender como funciona o processo decisório dentro da TCM, foi elaborada uma 
entrevista com quatro colaboradores da empresa de comunicação, para captar as visões dos mesmos 
sobre o processo decisório na organização. As entrevistas foram analisadas com base nos referenciar: 
“Decidir ou não decidir” (Jorge Duro, 1998) e “Processo decisório” (Max H. Bazerman, 2004). O pro-
cesso decisório é uma atividade relevante dentro de uma organização, pois está presente em seus níveis 
hierárquicos. O processo decisório dar-se a partir de uma problemática, onde essa dialética é questio-
nada a fim de chegar a um consenso e assim a resolução dos problemas. Podem ser encontrados dois 
tipos de processo decisório; as programáveis e as não-programáveis.O processo decisório faz parte da 
política da organização, onde o poder político pode ser centralizado ou descentralizado. Na maior parte 
das organizações, o poder é descentralizado, como é o caso da empresa de comunicação TCM. Em uma 
entrevista feita à organização, pôde-se verificar que 75% dos colaboradores entrevistados, consideram 
o poder político da organização descentralizado, pois o mesmo tem total liberdade para opinar e decidir, 
como relata a entrevistada 1 “O poder é descentralizado, pois a diretoria costuma ouvir a opinião de cada 
setor.”, por outro lado foi possível verificar que 25% dos colaboradores consideram o poder centralizado, 
segundo a entrevistada 2 “No meu setor é centralizado. Portanto foi verificado que há uma divergência 
de opiniões entre os entrevistados, sendo que o poder decisório dentro da organização entrevistada 
prevalece o poder descentralizado. No campo filosófico – a descentralização é uma virtude política que 
deve ser adotada pelas organizações. Sendo a TCM uma empresa que abrange diversas áreas da comu-
nicação, a mesma delega aos seus colaboradores médios o poder de opinar e decidir, isso faz com que os 
mesmo, se torne cada vez mais interessado pela política da organização, como foi visto que 100% dizem-
-se interessados e conhecedores da política da organização. Na organização pesquisada, os colabora-
dores têm autonomia para opinar e decidir, isso ocorre porque a política da organização é extensiva, isso 
proporciona maior agilidade nas tomadas de decisões. É importante salientar que processo decisório é 
uma etapa para que os objetivos organizacionais sejam alcançados de forma participativa.
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O ato de tomar decisões é de fundamental importância para todos os atores sociais, sendo crucial para 
o desenvolvimento das organizações.Diante dos novos desafios e das mudanças contínuas do mundo, 
as organizações também precisam mudar e ser ágeis na tomada de suas decisões, por isso a grande 
importância do planejamento. Sobre este aspecto surge a questão problematizada nesta pesquisa: Qual 
o perfil da política no processo decisório adotada na Mercedes Bens na Cidade de Mossoró?O trajeto 
de pesquisa para a construção do artigo foi identificar como funciona a politica e como é trabalhada a 
negociação e o processo decisório entre os departamentos na Reunidas. Depois de escolhermos a or-
ganização, levantamos informações da empresa e a sua atuação no mercado automotivo potiguar como 
concessionária autorizada da Mercedes-Benz no Rio Grande do Norte.De acordo com a entrevista rea-
lizada na Reunidas (Mercedes-Benz), observou-se que dos entrevistados (Diretores, Consultores, As-
sistentes) 100% afirmaram que a politica utilizada pela empresa é extensiva de forma que a organização 
delega poderes, compartilha responsabilidades, informações e toma decisões sempre em prol do cole-
tivo. Também se constatou que 75% dos funcionários responderam que a empresa é aberta a opiniões e 
apenas disseram que não têm oportunidades de expressar suas opiniões. Hoje em dia muitas empresas 
aumentaram seus lucros investindo em seus próprios trabalhadores, aqueles que são responsáveis nada 
mais nada menos pelo seu funcionamento prático do seu negócio, além do seu salario pré-estabelecido 
pelo contrato, você pode criar o chamado bônus, diante disso, 100% dos colaboradores afirmam receber 
incentivos é fundamental para a participação. Outro dado foi que 50% dos entrevistados afirmaram que 
existem processos de treinamentos frequentemente, 25% dizem que esse processo acontece raramente 
e os outros 25% afirmaram que nunca participaram de treinamentos.As questões políticas levantadas 
até aqui tratam basicamente do aspecto interno, porém influências externas ao processo podem também 
atuar em processos de tomada de decisão. Investidores e governo são alguns dos elementos externos 
capazes de orientar as escolhas das organizações. Além disso, decisões podem ocorrer em resposta a 
demandas ambientais; uma situação de crise pode levar a prescindir de análise mais objetiva e criteriosa 
do problema. Portanto, o perfil organizacional implantado é participativo e descentralizado.
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Abordaremos aqui o custo de capital, a sua importância como medida de rentabilidade e a vantagem 
competitiva de empresas que utilizam o EVA como indicador de desempenho. Sob este enfoque foi 
proposto que calcular o custo do capital próprio e o custo de capital de terceiros é o primeiro passo 
para se analisar a viabilidade de um investimento. Em linhas gerais, a principal finalidade deste artigo, é 
demonstrar a relevância do custo de capital como forma de medir a real rentabilidade de uma empresa. 
Para embasamento, compreensão e análise das informações apresentadas aqui sobre custo de capital 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema e foi identificado que os administradores 
financeiros enfrentam desafios diários sobre decisões de investimento. Maior retorno, menor risco, me-
nor tempo de recuperação ou menor custo de capital são alguns dos critérios que os farão optarem por 
este ou aquele projeto. O Valor Econômico Adicionado (EVA)coloca o custo do capital como solução 
para avaliar e mensurar o desempenho de uma corporação. O EVA é calculado subtraindo todo o custo 
de capital do lucro operacional pós-imposto de renda. Para que esta mensuração seja feita de forma 
adequada, é necessário compreender e calcular o custo de todos os capitais empregados, inclusive o de 
capitais próprios. Sabemos que o capital é um recurso indispensável ao desenvolvimento das atividades 
de uma organização, e como qualquer outro item necessário a produção tem-se um custo, o chamado 
custo de capital, que é taxa mínima de retorno requerida pela empresa para que possa cobrir o custo de 
captar fundos no mercado. Nas empresas S/A de capital aberto, este custo está associado ao percentual 
pago aos acionistas, a taxa de retorno que irá induzir estes investidores á arriscar seus fundos e adquirir 
títulos, ações preferenciais e ações ordinárias emitidas pela empresa. Foi constatado através desse es-
tudo que a principal problemática que leva as empresas a falharem no momento de mensurarem o seu 
custo de capital é que não efetuam a discriminação do seu custo de capital próprio, apenas mensuram 
o custo do capital de terceiros. O capital próprio é um componente bastante oneroso, portanto, precisa 
ser identificado nos relatórios de viabilidade econômica de um investimento. Pois, o cálculo do custo de 
capital ajuda as empresas a definirem uma estrutura ótima de capital com intuito de induzir uma redução 
do custo médio de capital e consequentemente aumentar o seu valor de mercado. Para que gestores 
possam tomar decisões de investimento mais assertivas, é preciso que se calcule o custo de todos os 
capitais empregados, uma vez que, uma empresa por mais que apresente lucros líquidos positivos, mes-
mo assim, pode não ser lucrativa do ponto de vista financeiro, por não está cobrindo seu custo de capital.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE NA HIGIENE ALIMENTAR
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As infecções associadas a alimentos representam um risco à saúde, pois os microrganismos patogêni-
cos podem chegar ao alimento por inúmeras vias, refletindo condições precárias de higiene durante a 
produção, armazenamento, distribuição ou manuseio em nível doméstico. Um local comum de contami-
nação são as tábuas de corte que em decorrência do uso apresentam cortes e orifícios, local hospitaleiro 
para as bactérias. As esponjas de uso doméstico também são fonte de armazenamento de bactérias. Os 
alimentos que consumimos, sejam frutas, verduras e hortaliças precisam ser higienizados previamente 
antes de ingerirmos pelo uso do hipoclorito de sódio (NaClO) ou vinagre em água. O objetivo é discutir 
o papel do enfermeiro no processo de educação em saúde na higiene alimentar. Trata-se de um relato de 
experiência de uma ação realizada no dia 14 de Maio de 2011 no evento do Ação Global. O evento reúne 
profissionais e acadêmicos de instituições públicas e privadas locais, que voluntariamente se dispõem 
a participar levando serviços nas áreas de saúde, cidadania, educação, inclusão social, lazer e beleza. 
No evento, realizamos orientações sobre higiene alimentar enfatizando a lavagem de frutas, verduras e 
hortaliças, mostrando que devem ser bem lavadas, depois devem ser colocadas em solução desinfetante 
de hipoclorito de sódio ou vinagre por 15 minutos e a seguir, lavar novamente em água corrente. No 
caso do vinagre é utilizado 2 colheres equivalente a 10 ml cada para 1 litro de água. As tábuas de corte 
geralmente apresentam reentrâncias e orifícios, o que as torna um local hospitaleiro para as bactérias. 
O indicado é que sejam utilizadas tábuas diferentes para corte de carne e aves cruas, das utilizadas para 
legumes, verduras. Isto pode prevenir a transmissão de bactérias, consequentemente evitar a contamina-
ção cruzada. As tábuas podem ser higienizadas inicialmente lavando-as com água e sabão, utilizando-se 
de uma escova para realizar o esfregaço inicial, depois deve ser sanitizadas com solução de hipoclorito 
de sódio, sendo colocado 1 colher de 10ml para cada litro de água e ficar em repouso por 15min. As 
esponjas de lavar louça devem ser trocadas a cada 2 semanas e diariamente precisa ser embebida em 
solução de hipoclorito de sódio ou fervida por 5 min para matar bactérias remanescentes, fungos e ger-
mes. Portanto é importante orientações como estas tendo em vista que muitas pessoas até sabem algo 
sobre o assunto, no entanto muitas não compreendem sobre a quantidade que deve ser utilizada para 
desinfecção. Orientações como estas se praticadas minimizam a ocorrência de doenças que atingem o 
trato gastrointestinal, consequentemente evita a ocorrência de verminoses e parasitoses associadas.
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A biossegurança é uma área de conhecimento que desafia, além das equipes de saúdes atuantes, os 
profissionais em formação. Eles precisam ser capazes de conhecer e controlar os riscos que o trabalho 
oferece a si, ao próximo, ao ambiente e à vida, através de práticas e ações técnicas corretas. Desta forma, 
as normas básicas e condutas em biossegurança ganham importância como forma de minimizar os 
riscos ocupacionais, ampliar as medidas de prevenção de acidentes/contaminação e consequentemente, 
ampliarem o leque de alternativas do profissional, para solução de problemas. Certa de que a inserção 
prática dos discentes deve ser supervisionada de maneira direcionada, a fim de se evitar a perpetuação 
de práticas que, se incorretas, podem ocasionar o surgimento de ambientes propícios à ocorrência de 
acidentes, a equipe técnica dos laboratórios da área básica da saúde – UnP – Campus Mossoró, desen-
volveu um projeto com a finalidade de disseminar as noções em biossegurança e boas práticas labora-
toriais relacionadas às atividades de pesquisa, ensino e prestação de serviços. As orientações acerca do 
tema trabalhado foram repassadas através de palestras educativas com apresentação em power point, e 
direcionadas aos discentes das séries iniciais dos cursos da Escola da Saúde – Enfermagem, Estética, 
Fisioterapia e Nutrição, a fim de esclarecer a importância do desenvolvimento de atividades/trabalhos 
de maneira segura, como também apresentá-los as normas e regulamentos vigentes na instituição. Os 
resultados são acompanhados pela equipe técnica durante a realização de práticas e simulações, desde 
então, tem-se observado a utilização correta dos equipamentos de proteção individual e o desenvolvi-
mento das boas práticas laboratoriais, pelos discentes das primeiras séries, até o presente momento. No 
entanto, percebe-se a necessidade de reforçar este conhecimento nas séries mais avançadas com intuito 
de formar agentes multiplicadores, que transmitam as informações repassadas a um número maior de 
pessoas, em seus ambientes de estágios. Além de contribuir com a promoção de estratégias de ensino 
que promovam maior conscientização no uso das precauções que evitem acidentes de trabalho, nosso 
projeto certamente contribui para uma melhor formação do futuro profissional da área da saúde.
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Compreende-se que o estágio supervisionado é um momento essencial à formação do discente, sen-
do considerado como o espaço de construção da autonomia e identidade profissional do graduando, 
portanto, gerada, construída e referida. Diante disso, o curso de Bacharelado em Enfermagem da Uni-
versidade Potiguar (UnP) oferece no seu currículo acadêmico a disciplina de Estágio Supervisionado 
Obrigatório (ESO), que apresenta sua relevância por propor oportunidades ao discente de se inserir na 
dinâmica do serviço, com a realidade de saúde da população, possibilitando o desenvolvimento pessoal 
e profissional, e a consolidação de saberes adquiridos no transcorrer do curso, através da relação teoria-
-prática. Considerando-o como parte significativa no processo de formação, objetiva-se refletir acerca 
das principais dificuldades e contribuições vivenciadas durante o estágio supervisionado. O trabalho 
trata do relato de experiência de acadêmicos (as) do 7° período do curso de graduação em enfermagem 
da UnP, Campus Mossoró, durante o Estagio Supervisionado Obrigatório I, realizado em hospital público 
do referido município durante o semestre letivo 2010.2. Para aprofundar as discussões apresentadas, 
foram realizadas leituras bibliográficas obtidas através da base de dados do Scielo, através do descritor: 
estágio curricular. Por ser um dos períodos mais esperados da graduação passam a ser associados a 
sentimentos de ansiedade, insegurança, angústia e medo diante das situações desconhecidas. O ESO, 
além de nos proporcionar experiências de âmbito técnico-científico, também prepara-nos para o de-
sempenho de nossas funções com responsabilidade, ética, liderança, capacidade de comunicação e 
tomada de decisões; todos esses aspectos são importantes, visto que futuramente estaremos à frente 
da coordenação dos processos de trabalho em enfermagem. As dificuldades identificadas consistiam 
na resistência de alguns profissionais com a presença de acadêmicos no setor, ausência de insumos e 
equipamentos para prover a assistência adequada e o défict de alguns enfermeiros nos setores. Situa-
ções necessárias para a reflexão das práticas e mudanças na melhoria do cuidado integral aos usuários. 
As percepções aqui delineadas foram de suma importância para o desenvolvimento da futura prática 
profissional, já que todas as experiências adquiridas irão refletir sobre as práticas de promoção, proteção 
e recuperação da saúde; uma vez que amadureceu a nossa concepção do que venha a ser a atuação da 
enfermagem no cotidiano hospitalar, desvelando os seus entraves e realidades.
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Para que se possa compreender acerca de saúde ocupacional, é considerável que se investigue situações 
de risco ao trabalhador e proponham-se resoluções de problemas a fim de buscar a saúde e a qualidade 
de vida no trabalho. Objetivando compreender os processos de trabalho e sua influência na saúde e 
bem-estar do trabalhador; Compreender concepções e conceitos acerca do autocuidado, bem como 
averiguar as percepções tidas pelo trabalhados no setor administrativo da empresa Saipem do Brasil; 
Investigar/averiguar como o autocuidado pode se configurar em uma ferramenta de prevenção de LER/
DORT no ambiente de trabalho do setor administrativo da empresa SAIPEM do Brasil; Avaliar como a 
enfermagem pode contribuir para reforçar ou (des) construir as ações de autocuidado neste espaço de 
trabalho, a fim de obter melhorias no que diz respeito à saúde e qualidade de vida. O tipo da pesquisa 
quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa; no que diz respeito às fontes de 
informações coletadas a pesquisa se utilizará de fontes bibliográficas; No âmbito dos fins da pesquisa, 
ela se configura como sendo de cunho exploratório e descritivo. Dar-se-á em empresa prestadora de 
serviços petrolíferos e operações que lidam com perfuração em poços. A pesquisa será realizada com 
trabalhadores do setor administrativo da empresa SAIPEM do Brasil, com uma amostra de10 indivíduos. 
Para os critérios de inclusão e exclusão, levamos em consideração a disponibilidade dos funcionários. 
Será utilizada como técnica para obtenção de dados a entrevista semi-estruturada, composta de per-
guntas abertas e fechadas além de utilizarmos a observação em lócus, pois essa técnica é considerada 
uma coleta de dados para conseguir informações sob determinados aspectos da realidade. A partir de 
observação in lócus e entrevista semi-estruturada, onde as falas serão gravadas e em seguida transcritas 
para o corpo do artigo. Após a coleta de dados, será realizada uma análise de conteúdo. Como resultados 
esperados, pretendemos perceber quais as práticas de autocuidado utilizadas pelos colaboradores para 
a prevenção de LER/DORT no ambiente administrativo, bem como compreender as concepções de au-
tocuidado tidas pelos mesmos, para a partir da análise de dados propor ações por parte da enfermagem 
para minimizar os riscos ao qual os mesmos estão expostos, visando a uma melhoria na qualidade de 
vida desse funcionário. A partir da pesquisa, propostas serão lançadas para ajudar na compreensão do 
autocuidado por parte dos trabalhadores, na melhoria da qualidade e prevenção de possíveis casos de 
LER/DORT no ambiente administrativo; será ainda possível o estímulo à modificação e transformação de 
práticas e ações e na construção de conhecimento acerca do tema para todos os envolvidos.

Palavras-chaves: Enfermagem do Trabalho. LER/DORT.  Autocuidado.
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PERFIL DAS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS ATENDIDAS PELO 
CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS
RUSSIANA RAIMUNDA GURGEL DE SOUSA
JOÃO PAULO LIRA MARINHO
ORIENTADOR: ALCIVAN VIEIRA NUNES
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Acidentes envolvendo vítimas de queimaduras são uma constante nos dados sobre morbidade e morta-
lidade hospitalar, no Brasil. Segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do SUS, em 
1986, 6.747, pessoas foram internadas com queimaduras no Brasil; no período de 2001 a 2006, ocor-
reram por ano no Brasil em torno de 1.000.000 acidentes envolvendo queimaduras, sendo que 100.000 
pacientes buscaram atendimento hospitalar; destes, cerca de 2.500 pacientes chegaram ao óbito devido 
às lesões sofridas. Este estudo teve como objetivo, caracterizar os pacientes vítimas de queimaduras 
atendidos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do RN, procedentes da região oeste do estado. 
Trata-se de um estudo descritivo e estatístico, cujos dados foram coletados junto ao CTQ do RN; o perí-
odo delimitado foi de 01 de agosto de 2010 a 30 de abril de 2011. Esse recorte corresponde aos dados 
informatizados, que estão disponíveis para consulta pública no próprio CTQ. No referido período, foram 
atendidas 191 vítimas de queimaduras provenientes de todo o estado do RN, a maior parte dos atendi-
mentos foi realizada na condição de emergência (98,6%), e está distribuída nas unidades adulto (38,5%), 
e infantil (44,2%). Da região oeste, em particular, correspondem a 14,7 % do total de atendimentos; nesta 
região as cidades de Mossoró e Macau foram responsáveis por 46% desses encaminhamentos (25% e 
21% respectivamente). Ainda para esta região, se distribuídos quanto à faixa etária, 57,1% dos acidentes 
aconteceram em pessoas com idade entre 19 e 60 anos, seguida da faixa de 10 meses até 10 anos de 
idade (39,3%). Quanto ao diagnóstico que motivou a internação, 21% correspondem às complicações 
tardias inerentes ao paciente queimado (infecção micobacteriana), e 75% correspondem aos casos de 
lesão aguda. A região oeste do estado ganha um destaque nessas estatísticas pelas condições de acesso 
ao CTQ, que está localizado na cidade de Natal; pelo seu perfil sócioeconômico que concentra várias 
atividades relacionadas aos acidentes com vítimas de queimaduras: extração de petróleo, cerâmicas, 
produção de acal, beneficiamento da castanha do caju. A maior freqüência dos acidentes está concentra-
da na faixa etária adulta, possivelmente relacionada à atividade produtiva; nas crianças, merece atenção 
o acidente doméstico. O fato de não dispor de uma unidade assistencial especializada determina o enca-
minhamento imediato dos casos para o CTQ. Com base nesses dados, é possível identificar quem está 
mais susceptível a esse tipo de agravo e onde eles são mais frequentes geograficamente. Eles podem 
ainda subsidiar ações estratégicas de prevenção da organização de uma rede assistencial que otimize o 
tempo e os recursos necessários.

Palavras-chaves: Queimaduras. Perfil. Tratamento.

PRINCIPAIS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NUMA MICRO-ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ FERNANDES
LELIANE ALMEIDA DA SILVA FERREIRA
ALESSANDRA VANESSA MAIA DE OLIVEIRA
NIVERNE ARIADNA CAMARA
RUANA DANIELE PEREIRA
ORIENTADOR: RÚBIA MARA MAIA FEITOSA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A hipertensão e a diabetes são doenças frequentes em todo o mundo, atinge jovens, adultos e idosos, 
pessoas de ambos os sexos, de todas as raças e de qualquer padrão social. Embora a hipertensão e a 
diabetes não possua uma cura, mas pode, através de tratamento, orientações educativas e atividades 
manter controlados os níveis pressóricos e glicêmicos. O presente trabalho teve como objetivo levantar o 
número de pessoas hipertensas e diabéticas que residem em uma micro-área de abrangência da Unidade 
Básica de Saúde Dr. José Fernandes, bem como refletir acerca dos registros obtidos nas fichas. Para 
desenvolver o levantamento dos dados foi realizada a visita ao campo a micro área 02, correspondente à 
área da equipe 117, por um grupo de acadêmicos em Enfermagem da 2ª série da Universidade Potiguar, 
Campus Mossoró, durante as atividades da disciplina de Epidemiologia. Esses dados foram subtraídos 
após a coleta de todas as informações sócio-sanitárias e de saúde colhidas nas Fichas A, destinado ao 
acompanhamento e cadastramento das famílias nas micro-áreas. Após a leitura e análise dos dados, o 
grupo, mediante participação da enfermeira do serviço, desenvolveu um projeto de intervenção na UBS 
com os pacientes do grupo Hiperdia, com distribuição de panfletos informativos. No levantamento dos 
dados foi contado: na Rua Raimundo Duarte houve um nº 33 de famílias, correspondendo a um nº 113 
pessoas, e na Rua Manoel Hermelino dos Santos constou-se um nº de 129 famílias, sendo um nº de 
441 pessoas. No total 296 homens e 279 mulheres; com idades de 0 a10: 14% - 36 crianças, de 11 a 
18: 20% - 78 jovens, de 19 a 55: 42% - 302 adultos, de 56 a 90: 25% - 138 idosos com as respectivas 
doenças: Diabetes 07, Doença Mental: 05, Hipertensão: 23, Hanseníase: 1 e H I V: 01. São 03 Gestantes 
cadastradas com a faixa etária de 14 a 40 anos de idade. Percebe-se nessa micro-área a predominância 
de pessoas hipertensas e diabéticas. Verificou-se a necessidade de rever os dados obtidos nas fichas A, 
pois alguns deles permaneciam desatualizados ou não tinha as informações devidamente registradas. 
Os dados que foram analisados e subtraídos da Sala de Situação consistiram em ferramentas impor-
tantes para se observar quais as principais patologias na micro-área e assim desenvolver o projeto de 
intervenção. Porém para a construção e análise de uma Sala de Situação, é importante o preenchimento 
adequado das fichas e atualização dos dados para contribuir de forma mais eficaz nos problemas de 
comunidade.

Palavras-chaves: Hipertensão. Hiperdia. Diabetes.
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REINVENTANDO O SER ENFERMEIRO/A A PARTIR DO OLHAR 
DE GÊNERO: UMA PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA
RODRIGO JÁCOB MOREIRA DE FREITAS
KEYLANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
ORIENTADOR: JOAO BOSCO FILHO
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

No universo das relações entre homens e mulheres, a sociedade machista ocidental, impõe um conjunto 
de normas, nas quais se delimitam os papéis masculinos e femininos a serem assumidos por cada 
um dos sexos. Tal imposição reflete-se também no contexto das profissões, separadas pela lógica do 
público, para os homens, e do privado, para as mulheres. O trabalho das mulheres em sua maioria se ca-
racteriza por profissões ligadas à continuidade do lar, professoras que educam, enfermeiras que cuidam, 
secretárias que organizam vida. Isso posto, percebe-se no imaginário popular, de maneira acentuada 
a imagem da Enfermagem relacionada à mulher, cabendo ao homem-enfermeiro um conjunto de pre-
conceitos, por estar inserido em um espaço fora dos padrões masculinos pré-estabelecidos. Diante do 
exposto, o presente trabalho é fruto de nossas reflexões a partir da disciplina Gênero e Enfermagem, mi-
nistrada no 3° período, semestre 2007.2, Faculdade de Enfermagem – FAEN, da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – UERN, no qual buscamos viajar pelas experiências que a disciplina gênero nos 
proporcionou, construindo nosso diário de vivências, que funcionou como um instrumento para refletir-
mos sobre a importância que a categoria gênero trouxe para nossa formação e auto-formação enquanto 
seres humanos. Ao se utilizar de metodologias vivenciais ativas, todas partindo da nossa experiência 
enquanto estudantes que carregam em si uma vida marcada pelos valores sócioculturais, essa disciplina 
foi capaz de nos fazer repensar a nossa vida enquanto sujeitos portadores de identidades de gênero, 
portanto marcada por preconceitos alimentados pelos atuais valores machistas, revendo posturas diante 
das relações estabelecidas conosco e com o outro. A leitura das nossas histórias de vida gerada por 
ocasião da disciplina permitiu-nos assumir nova escrita na continuidade da nossa (auto)biografia, na 
qual podemos ampliar o olhar (muitas vezes restrito, da academia) sobre o cuidado dos corpos homem/
mulher, nos fazendo entender as diferenças, respeitar as individualidades, a autonomia do outro e a difícil 
tarefa de superar as desigualdades. Por fim, podemos perceber que estratégias de ensino que buscam 
alimentar a formação a partir da vida dos envolvidos no processo, além de possibilitar a construção de 
instrumento para uma nova prática profissional, conseguem de modo muito mais intenso, resignificar o 
modo de viver das pessoas que acabam por se reencontrar consigo e com o outro, em um exercício impar 
de reconstrução de si e de sua história.

Palavras-chaves: Enfermagem. Gênero. Formação pela/para vida.

RELAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS METABÓLICOS E ÓBITOS EM VIRTUDE DE 
COMPLICAÇÕES PELA DIABETES EM MOSSORÓ ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2009
JOSE AIRTON FILHO
DOUGLAS PACHECO PINTO
DEYSILENE SOARES FERNANDES
ORIENTADOR: PABLO DE CASTRO SANTOS
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Vários distúrbios metabólicos são responsáveis por complicações fisiológicas nos indivíduos, podendo 
acometer os diversos sistemas corporais, uma das maiores complicações desta natureza está relaciona-
da à Cetoacidose diabética que é uma condição aguda e grave que se desenvolve predominantemente em 
pacientes com diabetes Mellitus tipo 1 e é induzida pela deficiência relativa ou absoluta de insulina. Este 
déficit resulta em distúrbios no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídeos. Além da hiperglice-
mia, a deficiência de insulina poderá acarretar no organismo a clivagem dos lipídeos em ácidos graxos 
livres e glicerol, onde serão transformados em corpos cetônicos pelo fígado. Os corpos cetônicos são 
ácidos (beta- hidroxibutirato, acetoacetato e acetona) e sua grande concentração na corrente sanguínea 
leva a acidose metabólica. Este trabalho foi resultado de uma atividade acadêmica que preconizou a 
abordagem interdisciplinar articulando os diversos blocos de conhecimentos de áreas básicas da saúde. 
A metodologia foi do tipo exploratória baseada na revisão de artigos científicos de revistas nacionais, 
referências Bibliográficas de livros e análise de dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Mossoró. 
Este trabalho pretende mostrar a relação de óbitos por doenças metabólicas e diabetes em Mossoró entre 
os anos de 2006 e 2009, assim como a divulgação entre os profissionais da Saúde, numa tentativa de 
favorecer aos serviços prestados àpopulação. Após análise dos dados foi observado que o número de 
mortes por doenças endócrinas (diabetes) é cada vez maior, onde se observou uma média de 125 óbitos 
por ano (tendo como base os anos 2006, 2007, 2008), apresentando uma média mensal de 10,4%, já 
em 2009, houve um aumento para 12,75%, indicando um acréscimo nos óbitos. Podemos concluir que 
nos últimos anos houve um aumento no número de óbitos por distúrbios metabólicos e estes devem ser 
discutidos de forma a contribuir na capacitação dos profissionais da saúde e formação de acadêmicos 
desta, como forma de intervenção e atenção à saúde.

Palavras-chaves: Diabetes. Cetoacidose. Interdisciplinaridade.



460 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 461
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

SABER CIENTÍFICO AO SABER POPULAR: UMA ABORGAGEM ACERCA 
DO EXAME GINECOLÓGICO E DO AUTOEXAME DAS MAMAS
ANA SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA
RÚBIA MARA MAIA FEITOSA
KAIO DAKSON DA SILVA
CINTHIA NARA ALVES
ELINA PATRÍCIA OLIVEIRA SALES
ORIENTADOR: LINDA KATIA OLIVEIRA SALES
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social, os elevados índices de inci-
dência e mortalidade por câncer do colo do útero e da mama no Brasil e as condições de Acesso da popu-
lação à atenção oncológica justificam a implantação de estratégias efetivas de controle dessas doenças 
que incluam ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, além da garantia de tratamento 
nos diferentes níveis de atenção à saúde. Para isso, a educação em saúde torna-se ferramenta impres-
cindível no controle do câncer do colo do útero e da mama reduzindo assim, a ocorrência (incidência e 
a mortalidade) e as repercussões físicas, psíquicas e sociais causadas por esses tipos de câncer. Diante 
disso, a disciplina Enfermagem no Processo de Reprodução Humana ofertada no 6º período no curso de 
graduação em enfermagem- UERN proporcionou a articulação teoria/prática nas Unidades Básicas de 
Saúde no município de Caicó-RN no tocante a clínico das mamas e o citológico. Discutir a importância 
da educação em saúde para exame clínico das mamas e citologia oncótica na sala de espera, antes da 
realização de citologia oncótica. Didaticamente organizada em 03 momentos: discussões em sala de aula 
sobre as temáticas acima citada; educação em saúde realizada na sala de espera na unidade de saúde 
da família do bairro Paraíba- Caicó/RN com as mulheres que iriam realizar o exame clínico das mamas 
e citologia oncótica; e construção de artigo. o momento do acolhimento favorecido através da escuta 
qualificada, as orientações/demonstração dos instrumentos utilizados durante a citologia oncótica bem 
como a utilização da mama amiga para demonstrar o autoexame das mamas proporcionou uma interação 
entre o público presente e os acadêmicos. Assim, percebemos o interesse/participação das mulheres 
através do levantamento de muitas dúvidas do seu cotidiano que muitas vezes as preocupavam. Outro 
ponto importante foi a fala das mulheres relatando a não realização do autoexame das mamas de forma 
mensal e que muitas vezes não se sentem mobilizadas para realização de exames preventivos do câncer 
do colo do útero e de detecção precoce do câncer de mama. Também observamos sentimentos de medo, 
pudor, carência de informação/orientação quanto a saúde básica . O fortalecimento da educação em 
saúde torna-se instrumento indispensável para melhoria na qualidade de vida e além de, possibilitar 
questionamentos/reflexões e conhecimento coletivo dos usuários participantes. Essa prática converge 
com os princípios do SUS favorecendo a atenção integral às mulheres nas suas necessidades sociais de 
saúde. Neste ínterim, temos convicção de que saúde é um direito de todos, mas inicia-se com a parceria 
entre Gestão/Serviços de Saúde/Universidade/Usuário.

Palavras-chaves: Educação em Saúde. SUS. Enfermagem.

SAÚDE DA MULHER: ANALISANDO VALORES E ATITUDES 
QUE ATINGEM O PROCESSO SAÚDE/DOENÇA
WELINA MARIA DE PAIVA DIAS
RAQUEL CORDEIRO DE SOUZA
ORIENTADOR: MAGDA FABIANA DO AMARAL PEREIRA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Muitas mudanças são percebidas no contexto da sociedade moderna, entretanto, alguns valores perma-
necem visíveis e invisíveis no espaço das relações sociais, onde valores ou relações machistas estão 
impregnados na sociedade de uma maneira que chega a afetar a saúde das pessoas, impondo a grupos 
populacionais um mundo de exclusão e preconceito. O machismo é um desses valores que ainda perma-
necem visíveis e invisíveis. É um padrão instituído pela sociedade patriarcal, que coloca o homem numa 
condição de soberania frente à mulher. Nesse contexto, o artigo em apreço tem por objetivo perceber as 
formas de manutenção do machismo na sociedade, chegando a afetar a saúde das mulheres, onde muitas 
vezes o parceiro não permite que a mulher realize o exame preventivo. Muitas mulheres têm vergonha de 
fazer o exame “papanicolau” se o profissional for do sexo masculino. Tudo isso nos leva a pensar que 
valores e costumes machistas, é algo bem mais amplo, atingem a toda uma estrutura social, como algo 
natural. Assim, os indivíduos se apoiam nesses valores e costumes esquecendo a sua própria saúde. 
Este artigo foi feito com histórias de vidas onde se percebem atitudes e valores sociais que chegam a 
atingir a saúde destas pessoas de maneira negativa. Realizamos uma pesquisa exploratória, em que, 
em um primeiro momento, buscamos conhecimentos bibliográficos e em um segundo momento uma 
pesquisa de campo de natureza qualitativa e quantitativa com profissionais e usuário da área da saúde. 
Escolhemos a Unidade Básica de Saúde do Município de Olho D’água do Borges/RN, onde funciona o 
Programa Saúde da Família-PSF, onde nos inserimos para realizar tal projeto. Realizamos entrevistas 
semi-estruturadas, no qual foi utilizado gravador de voz e observação pessoal. Estas entrevistas foram 
feitas com uma porcentagem de 40% de mulheres presentes na Unidade Básica de Saúde do município 
Olho D’água e mais 10% em visitas feitas na residência do cliente. Todas as entrevistas foram realizadas 
por acadêmicos de enfermagem. Os sujeitos foram mulheres cadastradas no programa de prevenção de 
colo de útero da Unidade Básica acima citada. Do estudo empreendido, constatamos que o machismo 
está enraizado na sociedade, no serviço de saúde, nas relações familiares, nos costumes, nos gestos, 
nos meios de comunicação e, principalmente, nas palavras de uso diário. A leitura dos dados construídos 
nos leva a pensar que embora muito se tenha avançado no espaço das conquistas femininas, principal-
mente no que se refere à saúde da mulher, muitas coisas ainda precisam ser mudadas no contexto de 
valores sociais onde homens e mulheres possam conviver em igualdade. É bem verdade que homens 
e mulheres são diferentes, mas permitir que estas diferenças se transformem em desigualdade é algo 
inadmissível no contexto social no qual vivemos.
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A IMPORTÂNCIA DAS FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS E DA COMUNICAÇÃO 
INTERNA: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA SAIPEM
SOFIA TATIANA JACINTO DIAZ
ORIENTADOR: GILBERTO VALE JÚNIOR
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A necessidade de executar uma gestão administrativa há muito tempo se faz necessário e estudado pelas 
empresas. Desde a pré-história quando o homem passou a se organizar em grupo e criar sociedades, 
descobriu a necessidade de formar células organizadas e assim administrar as suas necessidades, mes-
mo de forma ainda primitiva. Mas como funcionam as funções organizacionais e comunicação interna 
de uma empresa? Este trabalho se iniciou a partir de um estudo de caso realizado na empresa Saipem 
do Brasil Serviços de Petróleo Ltda., onde foram elaboradas perguntas sobre as funções organizacio-
nais como finanças, RH, pesquisa e desenvolvimento, marketing, compras, materiais e administração 
de produção. Segundo os entrevistados, a área de finanças na empresa atua no investimento de seus 
próprios recursos para que possa crescer ainda mais. O controle da empresa é feito por uma equipe 
que faz previsões baseados nos meses anteriores e seus recursos são direcionados à prestação de 
serviços a Petrobras. Já o RH funciona de acordo com a necessidade de mão-de-obra especializada e 
o gerente identifica quando existe a necessidade de contratação, então o processo seletivo é feito com 
análise do currículo e em seguida é feita uma avaliação e logo após são realizadas as entrevistas. Após 
contratados, os funcionários são capacitados e treinados para exercerem suas funções com qualidade e 
assim terem possibilidade e oportunidade de crescimento dentro da empresa; esta ação traz benefícios 
para os trabalhadores que se qualificam e para a empresa que tem retorno positivo através dos bons 
serviços prestados pelos mesmos como também pela motivação positiva criada internamente. Outro 
ponto positivo é o sistema de computação que ajuda a empresa a monitorar o almoxarifado dando-lhe 
autorização para assim poder executar os pedidos e fazer compras de produtos no mercado nacional ou 
importar quando necessário. Mas para o bom funcionamento é preciso que os departamentos tenham 
uma interrelação através do uso da comunicação interna e a Saipem utiliza as ferramentas comunicativas 
com muita habilidade e com isto alcança resultados satisfatórios. O correio eletrônico (email) tem sido 
um instrumento relevante que contribuído decisivamente na comunicação entre os diversos setores da 
empresa. Percebe-se também que, a boa organização dos setores, facilita o bom relacionamento entre os 
mesmos e auxilia neste aspecto da comunicação. Como se fez perceber no desenvolvimento deste tra-
balho, uma boa organização necessita de uma boa comunicação e boa coordenação e ambas conduzem 
a realização dos objetivos propostos.

Palavras-chaves: Comunicação. Funções Organizacionais. Gestão.
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A busca por combustíveis alternativos culminou com o advento da produção do etanol no Brasil tornando 
este um dos principais produtos da economia do país. Além do etanol, biocombustíveis oriundos de 
diversas variedades de oleaginosas também vêm ganhando destaque na fabricação de combustíveis. 
Com o fomento à pesquisa nesta área, e o incremento na indústria de biocombustíveis, O girassol é uma 
das opções para produção de biocombustível, porque apresenta elevado teor de óleo nos grãos (38% a 
53%) e ampla adaptação às diversas regiões brasileiras, além disso, e seu cultivo deve ganhar força com 
o lançamento do zoneamento de risco climático para a cultura. Este trabalho objetivou avaliar os proces-
sos que resultam na obtenção do biodiesel de girassol, tanto nos aspectos econômicos, quanto sociais, 
como a segurança e o bem estar do trabalhador deste setor.Haja vista que essa busca por alternativas 
agro-energéticas, aumentou a preocupação do empregador em relação aos seus funcionários.Foram 
visitadas fazendas e unidades familiares de produção, onde foram aplicados questionários específicos 
e feitos estudos com bases teóricas consistentes sobre todos os aspectos da cadeia produtiva. Apesar 
da importância da geração de energia através da agricultura, o trabalho agrícola ainda se encontra com 
traços escravistas, neste trabalho foram detectados diversos riscos à saúde daqueles que participam 
do processo de fabricação dos biocombustíveis, desde o plantio, manejos culturais e manipulação da 
biomassa para a obtenção do biocombustível até a extração em laboratórios destinados à avaliação da 
quantidade e qualidade do óleo extraído e destinado à transesterificação, etapa final do processo de fa-
bricação do biocombustível. Verificando-se a importância do empregador em seguir com esmero as NRs 
referentes ao setor, a indispensável qualificação dos envolvidos no processo produtivo, o aumento do ní-
vel de informação do trabalhador e a constante fiscalização para que se cumpra as referidas normativas.
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ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS EM IDOSOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ALIMENTAÇÃO
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A infância, a adolescência a fase adulta e a terceira idade são etapas que compõem o ciclo de vida do ser 
humano, e todas essas têm limitações e particularidades. O corpo humano sofre diversas modificações 
ao longo da vida e essas mudanças são chamadas de alterações fisiológicas. A alimentação adequada na 
terceira idade é muito importante, pois pode amenizar consequências do envelhecimento como prevenir 
o desenvolvimento de diversas doenças. Portanto, objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica refe-
rente às alterações fisiológicas e suas consequências na alimentação do idoso. Para isso priorizou-se a 
busca em livros e artigos científicos publicados durante o período de 2000 a 2010 e as bases de dados 
foram Scielo, Bireme e Lilacs. O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, submete o orga-
nismo a diversas alterações fisiológicas, anatômicas e funcionais, com repercussões nas condições de 
saúde e nutrição do idoso. Muitas dessas mudanças são progressivas, ocasionando efetivas reduções 
na capacidade funcional, desde a sensibilidade para os gostos primários até os processos metabólicos 
do organismo. Outro fator que interfere na alimentação do idoso é o uso de medicamentos, em decorrên-
cia das alterações fisiológicas que o mesmo sofreu e problemas relacionados à sua capacidade funcional 
e de autonomia. As mudanças fisiológicas mais relevantes que interferem no estado nutricional do idoso 
são as alterações no funcionamento digestivo, alterações na percepção sensorial, diminuição da sensi-
bilidade à sede e diminuição do metabolismo basal. É importante lembrar que vários sistemas do corpo 
estão relacionados, diretamente com as funções vitais como mastigação, fonação, deglutição e respira-
ção. Esses sistemas também percorrem o caminho do envelhecimento, dificultando assim a alimentação 
do idoso. As alterações fisiológicas sofridas pelo idoso estão diretamente ligadas ao aparecimento das 
disfunções nutricionais que acometem o ser humano na fase de envelhecimento. Desse modo, o conhe-
cimento das transformações que as pessoas sofrem ao longo da vida até chegar à terceira idade propicia 
a possibilidade de intervenções adequadas. Se essas transformações não forem bem exploradas podem 
levar a consequências prejudiciais na alimentação. Portanto, a partir do conhecimento prévio referente a 
alterações fisiológicas e mudanças do comportamento alimentar na terceira idade, pode-se orientar de 
forma adequada as particularidades ligadas à mastigação, percepção sensorial, melhor aproveitamento 
de nutrientes, interação dos nutrientes alimentares com medicamentos utilizados, proporcionando me-
lhor qualidade de vida aos idosos.
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LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O presente artigo teve como objetivo realizar uma reflexão sobre o papel do administrador na organização 
e reconhecer quais são as habilidades, competências que o indivíduo necessita para atuar no gerencia-
mento empresarial. Foi realizada uma pesquisa, através da aplicação de um questionário e entrevistas 
informais com três funcionários ocupantes do setor de gerência da empresa Sertel Serviços de Insta-
lações Térmicas LTDA, prestadora de serviços de manutenção de equipamentos, usados a serviço da 
Petrobras, o que permitiu identificar o perfil dos mesmos e descrever as suas principais habilidades e 
competências. As habilidades requerem competências pessoais distintas. As competências são quali-
dades de quem é capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e resolver demandas. O trabalho 
coletivo deve ser estimulado, a fim de desenvolver nos profissionais habilidades sociais e éticas previs-
tas nos processos de ensino e aprendizagem. Esta questão é bastante cobrada pelas empresas aos seus 
colaboradores, visto ser considerada uma deficiência da mão-de-obra disponível atualmente no mercado 
de trabalho, fato confirmado pelos entrevistados. Os principais saberes necessários a estes profissionais 
são: entender sobre manutenção industrial, comunicação empresarial e inteligência emocional, aplican-
do os conhecimentos de gestão de pessoas para definir serviços atendendo às demandas dos clientes. 
Acredita-se, portanto que o comportamento das pessoas no trabalho pode atuar como mecanismo de 
resistência ativa a qualquer nova iniciativa de implementação de mudanças. Pressupõe-se uma analise 
dos procedimentos e técnicas de manutenções e administrativas, considerando também a percepção 
dos profissionais sobre possíveis ou prováveis falhas e as suas conseqüências para o funcionamento 
da organização. Estratégias de Marketing, Finanças, P&D, Administração de RH são as competências e 
habilidades que hoje devem ser encaradas como partes integrantes do processo de trabalho, pois a ca-
pacitação somente será possível através de conhecimentos adquiridos por pesquisas aliadas ás necessi-
dades dos seus administradores. Ao avaliar o perfil dos funcionários ocupantes de cargos de gerência da 
Sertel, conclui-se que as habilidades e competências dos administradores tiveram papel imprescindível 
no sucesso da empresa que é referência na sua área de atuação.
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ASPECTOS CONJUNTURAIS E ESTRATÉGICOS DA TERCEIRIZAÇÃO
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LINHA DE PESQUISA: ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE

O objetivo deste pesquisa é mostrar como as estruturas empresariais se modificaram com a nova ordem 
mundial (globalização e internacionalização das economias). A metodologia utilizada nesta pesquisa 
foi de cunho teórico buscando dar embasamento nas afirmações sobre terceirização. Então fazendo-se 
uma análise das estruturas organizacionais nos últimos anos, podemos observar que as mesmas vêm 
sofrendo profundas transformações em virtude das crises econômicas, do recrudescimento da compe-
titividade mundial, do movimento de internacionalização da economia e da crise financeira do Estado, 
entre outros aspectos, levando-as à busca da eficiência e à redução de custos, tanto no âmbito das 
empresas privadas como das governamentais. Tal conjuntura obrigou as organizações a entrarem num 
período de racionalização, reestruturação, e redefinição dos modelos empresariais, de organização do 
trabalho e de produção. As metodologias tradicionais para redução de despesas e de busca da eficiência 
se mostraram insuficientes para encarar as novas demandas competitivas numa conjuntura de incer-
tezas. A realidade veio a requerer soluções mais drásticas, e que alteraram profundamente os modelos 
organizacionais e de gestão, não apenas como um mero ajuste de modelo mas incorporando a mudança 
de variáveis de análise e de parâmetros, assumindo por linhas mestras a flexibilidade das estruturas, 
da produção, dos contratos de trabalho, dos produtos, dos mercados e dos padrões de consumo. As 
estratégias corporativas tiveram como pano de fundo o avanço de mudanças tecnológicas, a automação, 
a informática, a reestruturação organizacional, e a globalização da economia. A reestruturação organiza-
cional veio acompanhada de uma mudança nas estratégias administrativas no que concerne à definição 
do escopo do negócio e da aptidão da empresa, e de uma simplificação das estruturas organizacionais 
onde as empresas passaram por um processo de diminuição de níveis hierárquicos, de setores e áreas 
administrativas, incluíndo as estruturas industriais.
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Ao longo dos últimos anos, a avaliação de empresas vem sendo, frequentemente, aplicada, quer seja nas 
negociações de compra e venda, nos processos de incorporação, cisão, fusão, ou nas privatizações de 
empresas estatais ou, ainda, para investir no mercado de capitais. Valoração de empresas é um assunto 
cada vez mais presente nos dias atuais, tendo como um dos principais fatores o aumento do fluxo de 
investimentos internacionais. Esta nova realidade se caracteriza pela intensificação das aquisições e 
fusões de empresas em caráter internacional visando a uma melhor adaptação entre empresas na eco-
nomia mundial. A valoração de empresas é, logo, uma das ferramentas que fazem parte deste processo 
que se intensifica cada dia mais. O objetivo da pesquisa é mostrar que administrar a empresa através de 
criação de valor traz mais segurança na tomada de decisão. A metodologia utilizada foi a levantamento 
bibliográfico com aplicação de um estudo de caso, A ferramenta utilizada para valorar a empresa foi o flu-
xo de caixa descontado. Utilizando-se desse conceito, usamos essa ferramenta para avaliar as tomadas 
de decisão bem como a estratégia da empresa Y e constatamos, ao final do período de 5 anos, um valor 
do negócio no montante de R$ -136.464.842,58. Constatamos que em algumas empresas cearenses 
tem seu valor negativo, ou seja, os empresários acham que seus negócios são lucrativos e diante disso 
tomam decisões de investimentos sem antes analisar com mais profundidade os reais problemas de 
suas empresas.
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O presente artigo tem como objetivo principal esclarecer as importantes questões relacionadas ao Ca-
pital de giro, bem como mostrar a evolução do mesmo ao longo do período analisado. Desta forma, 
mostrar a importância do mesmo no desempenho operacional das Empresas. Sabendo que uma ina-
dequada administração do Capital de Giro pode gerar sérios problemas financeiros, podendo ocasionar 
até a insolvência. O assunto foi abordado com base no levantamento da Estrutura de Risco da Itautec e 
outras características importantes, tais como: Conceito de Capital de Giro, sua natureza, entre outros, 
a fim de compreender as análises e dimensionamentos dos investimentos em Capital de Giro, tendo 
como foco, mostrar a Estrutura de risco da Empresa já citada, num período do ano de 2002 a 2009. 
Para compreender cada assunto foram utilizadas pesquisas bibliográficas fundamentadas sobre o tema 
determinado,bem como foram coletado dados sobre o balanço patrimonial da empresa Itautec do perío-
do 2002 a 2009 a fim de dar subsídio de análise sobre a sua situação financeira. Os resultados mostram 
que a Itautec vem aumentando o capital de giro no período analisado, isto se deve ao fato de que houve 
um aumento da participação do capital de terceiro, porém a necessidade de capital de giro, também 
aumentou mais que proporcional do que o capital de giro provocando um saldo de tesouraria negativo, 
isto faz com que os executivos busquem alternativas de investimentos para financiar o capital de giro e 
desta forma aumentando o risco da empresa.
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Este artigo tem o objetivo de mostrar a importância da avaliação do risco e retorno na concepção do em-
preendedor individual, para auxiliar nas tomadas de decisões. Para análise do risco e retorno do empre-
endedor individual a metodologia desenvolvida foi através de embasamentos teóricos e interpretações de 
riscos que ocorrem a seu respeito através de estudos bibliográficos, assim para que não ocorram esses 
riscos, o empreendedor individual deve seguir as orientações disponíveis pelo SEBRAE, como também 
no Portal do Empreendedor, para que este possa administrar com clareza e transparência seu negocio. O 
grau de risco é bastante diversificado quando não se segue as instruções disponíveis, o empreendedor 
individual é, no entanto frágil, pois está inserido e se inserindo no mercado competitivo, e para que isso 
aconteça, deve traçar um planejamento estratégico, uma análise do mercado, plano de marketing, plane-
jamento financeiro entre outros fatores que irão suprir as necessidades do seu negócio. Porém sem as 
habilidades e conhecimento administrativos, esses empreendedores ao se formalizarem, correrão riscos 
em meio a um mercado competitivo, caso não haja um planejamento, o risco mais provável é de que seu 
negócio não dê certo. O risco e o retorno são as variâncias mais precisas para tomar decisões racionais 
do investimento, tendo em vista sua avaliação do risco com base na variabilidade do retorno, pois o retor-
no do investimento é o ganho ou prejuízo total, e vai de acordo com o risco que não é de fácil compreen-
são. O empreendedor individual tem a oportunidade de crescer ao se formalizar e ter todos os benefícios 
previdenciários para si e sua família, estando inserido no Simples Nacional. O empreendedor individual 
tem que estar sempre buscando as melhorias para que seu negócio cresça. O estudo das variáveis: risco 
e o retorno são fundamentais para que o negócio não fique fadado ao desgaste, chegando ao fracasso. O 
entendimento dessas variáveis pode ser o diferencial do seu negócio, podendo trazer muitos benefícios 
para o empreendedor. A busca pelo conhecimento é muito importante e a formalização é um meio para 
que muitas pessoas que trabalham informalmente tenham a oportunidade de serem empreendedores de 
sucesso e possam ajudar também no crescimento econômico do país.
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O mercado de trabalho está cada vez mais exigente no que diz respeito à busca por profissionais qualifi-
cados e capazes. Para manter-se competitiva, a organização precisa estar em constante transformação, 
para tanto se deve atentar à inovação, flexibilidade e dinamismo como requisitos essenciais para atender 
às necessidades do mercado e principalmente dar a devida importância ao ensino técnico e científico na 
aquisição das competências e habilidades que serão utilizadas pelos colaboradores. O artigo aborda as 
principais competências e habilidades dos profissionais que atuam no setor administrativo das empresas 
prestadoras de serviço e sua relação com o conhecimento adquirido através da formação técnica e cientí-
fica. Para isso, recorreu-se ao estudo de caso junto à empresa CEGELEC Ltda, a revisão bibliográfica de 
obras de Ramos (2006) A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? E Téboul (1999) A era 
dos serviços: uma nova abordagem ao gerenciamento e entrevista com quatro colaboradores da empre-
sa. A maioria dos entrevistados demonstrou capacidade de trabalhar em equipe relatou a satisfação pes-
soal nas tarefas em que executam. Deixaram claro também, que há aplicação das teorias administrativas 
estudadas na Universidade em sua prática profissional, destacando que é necessário o uso de saberes 
disciplinares e multidisciplinares na solução de problemas, bem com a aquisição de conhecimentos 
sobre gestão de serviços, qualidade total, direitos trabalhistas e ética profissional. As afirmações mais 
frequentes foram que o conhecimento técnico das disciplinas é importante, mas a formação humanística 
tem maior peso no segmento dos serviços em virtude das relações internas e externas estabelecidas 
com o mercado e os colaboradores. O artigo conclui, afirmando a formação técnica e científica respon-
sabilizar-se-ia então em qualificar os colaboradores por meio da transmissão de conhecimentos formais 
das disciplinas e das ciências, teorias e informações que irão pressupor as habilidades referentes à sua 
utilização. Partindo para o campo da gestão de serviços, pode-se atribuir que as principais habilidades 
exigidas são técnicas, humanas e científicas para dirigir de forma eficiente e eficaz a organização pesqui-
sada, com destaque para a capacidade de atender ás necessidades dos clientes que vão desde o estudo 
de projetos até a fase de operação e manutenção, flexibilidade, inovação e qualidade nos serviços para 
atender às demandas do mercado brasileiro e internacional.
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A REFIMOSAL é uma empresa fundada em 1977 e direcionada para o beneficiando do sal desde a extra-
ção até o refinamento, embalagem e acondicionamento. No rol das indústrias do segmento salineiro ela 
tem destaque no mercado nacional e internacional graças ao seu sistema de qualidade total. O objetivo 
principal foi discorrer sobre processo decisório e a política desta organização. A nossa pesquisa deu-se 
início a partir das aulas ministradas em sala de aula pela disciplina: Estudos SócioFilosóficos, tendo 
como pontos analíticos: os tipos de política e decisões. Com isso, foi resolvido desenvolvermos um 
artigo sobre o processo decisório nas organizações. Nosso primeiro trajeto foi escolhermos a organi-
zação que foi a (REFIMOSAL), mediante nossa escolha partimos para a parte prática, de estudarmos 
e conseguirmos o máximo de informações sobre a mesma, através de entrevistas com colaboradores 
de diferentes setores da empresa. É interessante que todos os funcionários conheçam a política da or-
ganização em que trabalha, pois com isso ele pode prestar seus serviços sabendo qual sua finalidade 
dentro da organização. Já na empresa pesquisada, tivemos o percentual de 75% em relação à política 
e o sistema de qualidade total. Os entrevistados afirmaram que a política da empresa é produzir um 
produto de qualidade que venha satisfazer os clientes, preservar o meio ambiente e gerar lucros. 25% 
dos colaboradores afirmaram que faz parte da política da empresa a geração de emprego e renda para 
a população local, pondo ênfase no conhecimento empírico da população litorânea sobre os elementos 
naturais da região, tendo em vista que a maioria dos funcionários é da cidade ou localidades vizinhas. 
Alguns pontos positivos para a empresa potiguar é que seu produto é encontrado na natureza e de fácil 
extração, bem essencial não havendo substituto em alguns nichos no mercado. Outro ponto positivo é 
o mercado bastante segmentado e com elevado potencial de crescimento. Já por outro lado a empresa 
tem que demonstrar habilidades e competências que lhe destaquem em um mercado, com a escassez 
de organização e marketing, como é no setor salineiro. A commodity de baixo valor, o custo elevado de 
frete e a isenção tributária para o sal importado do Chile também são desafios que testam diariamente 
a capacidade de processo decisório da empresa fazendo assim com que ela venha adquirir capacidades 
que a façam ser o destaque no setor. Com isso, pudemos perceber que a política nas organizações e os 
processos decisórios têm de ser consultivo e informativo, possibilitando o diálogo e a informação sobre 
todos os processos e objetivos organizacionais, dessa forma fazendo com que a empresa se organize e 
tenha um melhor desempenho em todas as áreas e setores fazendo com que os mesmos possam cami-
nhar em comunhão para manter a missão e atingir a visão de futuro da organização.

Palavras-chaves: Política. Processo Decisório. Refimosal.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM EM UMA 
UNIDADE DE PACIENTES INFECTADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
JULIA MARIA ALVES FERNANDES
ISABELLINE FREITAS DANTAS PAIVA
BARBARA SAMARA FERREIRA DOS SANTOS
MARJA SONALLY LOPES SANTIAGO COELHO
SAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARQUES
ORIENTADOR: RÚBIA MARA MAIA FEITOSA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método científico de trabalho que pro-
porciona melhoria significativa na qualidade do cuidado ofertado ao paciente por meio do planeja-
mento individualizado das ações de enfermagem. O primeiro passo para a implementação da SAE é 
a escolha de uma teoria de enfermagem para direcionar as cinco etapas constituintes do processo de 
enfermagem:investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento dos resultados esperados, im-
plementação e avaliação da assistência de enfermagem. A SAE está baseada na resolução 358/2009 
do COFEN, a qual determina que a SAE seja uma incumbência privativa do enfermeiro ressaltando a 
importância e a obrigatoriedade desta ser implantada em todas as instituições de saúde. OBJETIVOS: 
Descrever como se constituiu a implementação da SAE numa Unidade de Pacientes Infectados (UPI). 
METODOLOGIA: O estudo trata de um relato de experiência de acadêmicas de enfermagem em uma 
Unidade de Pacientes Infectados (UPI) de um Hospital Público de Mossoró/RN durante o Estágio Super-
visionado Obrigatório I. A disposição e organização dos materiais e métodos se deu no período de agosto 
a dezembro de 2010. As etapas para a implementação da SAE foram: a captação da realidade do setor, 
fundamentada na Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC), estudos e 
orientações com os profissionais de enfermagem do setor sobre a utilização e sobre os métodos de efe-
tivação do processo de enfermagem: anamnese, exame físico, diagnósticos de enfermagem, prescrição, 
avaliação e evolução de enfermagem. A estas atividades incorporamos a criação de roteiros e impressos 
para nortear a realização da sistematização. RESULTADOS: Algumas dificuldades foram evidenciadas 
como o conhecimento insipiente da equipe sobre a SAE, a sua implementação como sendo mais uma 
tarefa burocrática, portanto uma sobrecarga de trabalho, ocasionando certa resistência na aplicação dos 
impressos e a mudança de rotina do setor. Embora tenha apresentado efeitos efêmeros, a iniciativa de 
implantação da SAE suscitou questionamentos sobre a sua importância para atuação da enfermagem 
e ao cuidado ao paciente, despertando a reflexão de alguns enfermeiros do setor sobre os obstáculos 
encontrados para sua aplicabilidade. Por que eles existem? Qual o papel dos profissionais diante disso? 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebemos ainda mais a importância da SAE, na melhoria da assistência 
oferecida aos usurários, na dinâmica do setor e na articulação e atuação da equipe de enfermagem. 
Nesse contexto, acreditamos na conscientização e agregação da equipe de enfermagem da UPI sobre os 
benefícios da utilização dessa ferramenta de trabalho, pois esperamos que a SAE possa ser, verdadeira-
mente, implementada e utilizada no cotidiano do serviço.
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DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) NA 
ADOLESCÊNCIA: CONHECER PARA SE PREVENIR
MARJA SONALLY LOPES SANTIAGO COELHO
GEMMA GALGANI DO NASCIMENTO SANTOS
ORIENTADOR: DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA
CURSO: ENFERMAGEM - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

A atividade sexual está se iniciando cada vez mais precoce, principalmente, durante a adolescência. 
Torna-se assim uma problemática que precisa ser sempre discutida pelos trabalhadores da saúde e 
comunidade junto aos adolescentes e familiares devido ao aumento da incidência de doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) que podem levar a gravidez de alto risco na adolescência, implicações na 
mudança corporal e no desempenho da prática sexual. Objetiva-se relatar uma experiência vivenciada 
com 11 adolescentes que participam do Programa Projovem do Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) no município de Mossoró-RN, abordando o nível de conhecimento destes quanto ao início 
da prática sexual, prevenção das DSTs na adolescência; além de traçar características como sexo, idade 
e nível de escolaridade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. A discussão 
da temática foi sugerida pelos adolescentes. Inicialmente foi aplicado um questionário para avaliar o nível 
de conhecimento dos mesmos, posteriormente realizamos uma roda de conversa sobre as caracterís-
ticas secundárias da sexualidade na adolescência, fatores que influenciam de modo adverso na saúde 
sexual destes, pois irão comprometer o seu crescimento e desenvolvimento, através da gravidez precoce, 
DST’s, evasão escolar e uso de drogas; e as principais DST’s que os acometem. Como meio de avaliar se 
estes tinham compreendido a temática, realizamos uma gincana e nesta todos os sujeitos participaram 
de forma satisfatória respondendo a todos os questionamentos, por fim foi elaborada uma cartilha, a qual 
permanece no CRAS para ser usada como fonte de pesquisa. O período de realização dessas atividades 
compreendeu de 14 a 31 de Março de 2011. A coleta dos dados, aconteceu a partir do preenchimento 
de um questionário, que foi analisado mediante a construção de gráficos e tabelas, no qual constata-
mos que 63% dos adolescentes correspondem ao sexo masculino. Quanto à faixa etária, 63% possui 
16 anos. No nível de escolaridade 18% está cursando o 8° e 9° ano, só o 9° ano e o 2° ano do Ensino 
Médio simultaneamente. Sobre as questões relativas à sexualidade, 27% dos adolescentes já realizaram 
atividade sexual e todos utilizaram camisinha na primeira relação, tendo sido realizada a primeira relação 
aos 15 anos em 18% dos adolescentes e 9% aos 15 anos, o que evidencia o início precoce das atividades 
sexuais. No mais, 72% referiram ainda não ter vivenciado essa prática. A maioria dos adolescentes dizem 
possuir um conhecimento mínimo sobre as DST’s. Portanto, sugerimos que o CRAS realize continua-
mente atividades de educação em saúde, que permita a esses adolescentes participarem de discussões 
relacionadas às temáticas em que apresentam um maior déficit de conhecimento e que sejam temáticas 
que reflitam e contribuam na vida social e individual de cada adolescente.
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MÉTODOS DE CURA EM CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS 
DE CONCRETO EM RELAÇÃO À SUA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES
CAIO PETRONIOS DE ARAÚJO LOPES
MICHELL KAIO DE OLIVEIRA MENDONÇA
THIAGO CESAR DE OLIVEIRA BARRETO
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
ORIENTADOR: HENIO FERNANDES DA FONSECA TINOCO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL

UNIVERSIDADE POTIGUAR - SEDE EM NATAL
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A cura é uma das ações realizadas no concreto para que se atinjam satisfatoriamente algumas qualidades 
como resistência mecânica à ruptura e ao desgaste, impermeabilidade e resistência ao ataque de agentes 
agressivos. A cura inicia-se logo após a pega e tem como principal função evitar a evaporação da água 
de amassamento do concreto que interage com o cimento, hidratando-o, minimizando a retração no 
concreto e consequentemente aumentando a sua durabilidade e vida útil. Verificar através de ensaio a 
compressão simples de corpos-de-prova qual o tipo de cura de concreto tem uma maior resistência, 
dada em MPa (Mega Pascoal). Os testes foram realizados no Laboratório de Resistência dos Materiais 
e Estruturas, da Universidade Potiguar – UnP, campus Nascimento de Castro, em Natal-RN, sendo ana-
lisada a resistência a compressão simples, aos sete dias de cura, de corpos-de-prova cilíndricos com 
dimensões de 100 x 200 mm, de diâmetro e altura, respectivamente, dispostos em quatro diferentes tipos 
de cura, sendo eles: em câmara úmida, seca (temperatura ambiente), saturada (imerso em água) e em 
ambiente com temperatura controlada (-5 ºC). O teste foi realizado moldando-se dois corpos-de-prova 
para cada tipo de cura sendo produzidos da mesma mistura e de uma única vez, no traço de 1:2:3 (cimen-
to, areia e brita – em massa) e relação a/c (água/cimento) igual a 0,65. Os resultados obtidos permitem 
observar que o tipo de cura adotado influencia diretamente na resistência à compressão simples do 
concreto. Os resultados permitiram observar que a cura que apresentou maior resistência foi a saturada, 
com média de 23,18 MPa, pois ocasionou uma diminuição da exsudação, melhorando assim as proprie-
dades intrínsecas do concreto, quanto à durabilidade e resistência, proporcionando uma reação química 
completa do cimento com a água e evitando a evaporação desta água. Em relação à cura na câmara 
úmida, a resistência foi satisfatória, alcançando a média de 21,98 MPa, seguida pela cura em temperatura 
ambiente, com 20,18 MPa. Já a cura em ambiente com temperatura controlada (-5 ºC) teve uma menor 
resistência, com média de 13,10 MPa, pelo fato da água de amassamento não interagir com o cimento, 
devido à solidificação das partículas de água, expandindo-as, rompendo as ligações entre as partículas 
sólidas. Quanto mais agressivo for ambiente em que esteja inserido o concreto, maiores deverão ser os 
cuidados empregados na cura, a fim de obter resultados satisfatórios.
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ESTUDO COMPARATIVO DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO CONFECIONADO COM 
AGREGADO GRAÚDO BASÁLTICO E CALCÁRIO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ACACIO VICTOR DANTAS AZEVEDO
ORIENTADOR: JERÔNIMO ANDRADE FILHO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A utilização de agregado graúdo de origem calcária em Mossoró e região é uma prática bastante comum, 
principalmente em edificações em pequeno e médio porte. Tal fato justifica-se por esta apresentar valor 
econômico inferior comparado com agregado basáltico, entretanto esta rocha de origem sedimentar 
pode transmitir ao concreto produzido com ela características de baixa resistência à compressão. Por 
outro lado o agregado graúdo de origem basáltica apresenta melhor comportamento ao esforço de com-
pressão em função da sua composição mineralógica e de seu processo de formação geológica. Esta 
pesquisa visa desenvolver um estudo comparativo de resistência do concreto produzido com agregado 
calcário e quando produzido com agregado basalto, além de demonstrar a viabilidade do uso de agrega-
dos de origem sedimentar para a produção de concretos de alta resistência. Para tanto foram realizados 
ensaios experimentais com corpos de prova de 10X 20 cm, moldados com concreto produzido com os 
agregados referidos e rompidos nas idades de 7 e 28 dias. Como forma de conhecer a resistência à 
abrasão dos agregados, os mesmos foram submetidos ao ensaio de “abrasão los angesles”. Observou-
-se no ensaio de resistência à compressão que o concreto moldado com agregado basáltico, rompidos 
aos 7 e 28 dias, alcançou respectivamente 16,66 MPA e 28.87 MPA. Por outro lado, os corpos de prova 
produzidos com agregado calcário, alcançaram a resistência de 11,22 MPA e 22,74 MPA, demonstrando 
uma superioridade de resistência do agregado basáltico de 32,6% em 7 dias e 21,2 % em 28 dias. No 
ensaio de abrasão “Los Angeles” a perda por abrasão do agregado basáltico foi de 31,6 %, já o agregado 
calcário foi de 36,5 %, demonstrando uma diferença de resistência ao agregado basáltico de 4,9 %. 
Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que o uso do agregado basáltico em concreto de 
alta resistência, sob os parâmetros analisados, é mais viável que o agregado calcário.
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FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS UTILIZADAS EM 
CÁLCULOS DE FUNÇÕES ALGÉBRICAS
FABBYLSON MEDEIROS ELIANO
BRUNO HENRIQUE SOARES DE FREITAS
ISAAC DIAS SOARES
CICERO ALVES DE LIMA NETO
ALISSON KELLY LUCENA DE MELO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SISTEMAS INTELIGENTES

INTRODUÇÃO - Com o avanço da tecnologia, muitas atividades realizadas pelo homem estão sendo 
realizadas por máquinas. É por causa da informatização que várias ferramentas utilizadas pelo homem 
para realizar cálculos estão sendo substituídas, entre elas a calculadora, devido ao desenvolvimento de 
programas que realizam cálculos, onde a partir de sistemas algébricos o mesmo realiza toda a série de 
cálculos determinando assim os valores das incógnitas da equação. OBJETIVO - Apresentar o programa 
denominado “Calculo Numérico 5.0”, apresentando a sua origem, histórico do seu desenvolvimento, 
vantagens e desvantagens da sua utilização entre os alunos do ensino superior de ciências exatas. ME-
TODOLOGIA – Através de pesquisa aprofundada sobre o tema, tendo como universo de estudo ferra-
mentas computacionais direcionadas a calculo de equações polinomiais, procurando identificar novos 
técnicas de se calcular funções utilizando como ferramenta a internet, além de estudos realizados com 
o próprio programa. RESULTADO - Este programa possui mais de 100 opções de cálculos dos mais 
variados gêneros. Também conta com uma calculadora que não deve nada às melhores científicas do 
mercado. Com ela você poderá resolver desde simples raízes quadradas até as mais complexas funções 
logarítimicas e trigonométricas. Todas as opções do software podem receber entradas personalizadas de 
funções, atribuição de variáveis, número de pontos ou intervalo para análise. Logicamente, cada opção 
terá suas limitações de acordo com a sua funcionalidade. Algumas opções apresentam diversos métodos 
de resolução distintos, todos baseados na matéria. CONCLUSÃO– É evidente que um bom profissional 
independente da sua área de atuação precisa ter conhecimento dos enésimos métodos de resolução de 
um cálculo, mas o intuito desses programas não é substituir o conhecimento, mas facilitar o processo 
para encontrá-lo, pois para certas atividades um profissional precisa realizar inúmeros cálculos o que lhe 
tomará um tempo considerável, e muitas das vezes, de suma importância o tempo é preciosismo. Estas 
novas ferramentas vêm para agregar, mas agilidade ao processo de produção.
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A IMPORTÂNCIA E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS COM A ESPECIFICAÇÃO 
DE CABOS DE AÇO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
HELION BARBOSA PEDROSA
WENDELL RODRIGUES BEZERRA
ANDRE DE ASSUNÇÃO ARAUJO
NICOLLAS BELCHIOR LIMA
FÁBIO LUIZ CASTRO
ORIENTADOR: PEDRO ALIGHIERY SILVA DE ARAUJO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

O objetivo desse trabalho é o de comprovar a importância e os cuidados que devem ser observados com 
relação ao material denominado cabo de aço, reforçando sobre a sua utilização dentro da indústria de 
construção civil, seja como parte integrante da obra e/ou durante a montagem de sistemas destinados 
à movimentação de cargas ou pessoas numa obra. Durante o desenvolvimento desse trabalho de pes-
quisa, estudamos aspectos relacionados à sua utilização para ancoragem, tração e movimentação de 
cargas, além de termos a preocupação em conhecer mais ainda sobre a terminologia envolvendo fatores 
como diâmetro, perna, alma, passo, resistência dos arames, tipos de tensões que podem agir no cabo 
de aço, carga última, carga admissível e coeficiente de segurança, bem como dos aspectos construtivos 
necessários, em especial sobre a relação pernas por arame, tipos de alma, tipos de torção, acabamento 
e como calcular os fatores de segurança, no entanto para desenvolvermos esse trabalho, necessitamos 
aplicar conhecimentos técnicos já adquiridos dentro do curso de Engenharia Civil, principalmente dentro 
do contexto das disciplinas de Materiais de Construção II, Mecânica Técnica, Isostática, e Resistência de 
Materiais I. No referido trabalho, temos como propósito comprovarmos à importância do referido mate-
rial que é largamente utilizado por grande número de empresas da região, além de apresentarmos dados 
técnicos que devem ser levados em consideração pelo engenheiro quando da especificação, limitações, 
inspeção, dimensionamento de sistemas que tenham cabos de aço na sua composição.
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CDC (CONCRETO DOSADO EM CENTRAL)
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CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

Essa publicação de caráter acadêmico tem como objetivo informar a respeito do CDC (Concreto Dosado 
em Central), desde a aquisição dos insumos até a entrega do produto final ao cliente; ainda na oportuni-
dade será relatada como é feita a pesagem dos materiais, o acondicionamento, o controle de qualidade e 
outros aspectos relevantes para a confecção do concreto. Será mostrado o maquinário usado na fabrica-
ção desse material, tais como: caminhão betoneira, esteira, silos, retro escavadeiras entre outros; Ainda 
será evidenciado o procedimento adotado para que o cliente possa fazer a aquisição desse produto, o 
controle de qualidade do concreto que será enviado para a obra, os tipos de concreto que podem ser 
fornecidos para vir a atender às exigências de cada cliente, tais como: alto desempenho , auto-adensável, 
bombeável, colorido , com fibras, convencional, impermeável, leve, pavimentos, permeável, pesado e o 
resfriado com gelo ou nitrogênio e ainda serão mostradas as vantagens que cada um desses tipos pro-
porcionam e os locais para os quais esses tipos de concreto têm a aplicação indicada. Serão mostrados 
os tipos de obras que optam por fazerem uso desse tipo de material, tais como: Rodoanel, Shopping 
Manauara, RioMar Shopping , Residencial Resort Le Parc e outras, e quais os benefícios que esse vem a 
proporcionar ao contratante, pois esses serão fornecidos atendendo às especificações técnicas exigidas 
no projeto estrutural.Será mostrada a diferença entre esse tipo de concreto do concreto virado na obra 
do ponto de vista qualiquantitativo.
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BCPH - BOMBA DE CAVIDADE PROGRESSIVA - PRESSÃO X VAZÃO
WENDELL RODRIGUES BEZERRA
HELION BARBOSA PEDROSA
ANDRE DE ASSUNÇÃO ARAUJO
NICOLLAS BELCHIOR LIMA
FÁBIO LUIZ CASTRO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GERENCIAMENTO E PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O trabalho tem como objetivo principal apresentar e demonstrar tecnicamente as várias finalidades da 
“bomba de cavidade progressiva horizontal – BCPH”, O termo usado é baseado conforme sua estrutura 
de composição, onde o ponto principal a ser discutido é o correto dimensionamento de seus componen-
tes, nesse caso o rotor e estator, por se tratar de um tema muito amplo e de grandes possibilidades de 
desenvolvimento, focaremos em pontos mais específicos de nossa realidade atual, procurando sempre 
direcionar para suas capacidades de vazões e pressões de trabalho. De considerável utilização na indús-
tria de saneamento e em outros segmentos do gênero, tal equipamento, também conhecido sob o título 
de bombas de transferência positiva ou bombas helicoidais, está inserido no contexto da hidráulica geral 
tanto quanto: a sua funcionalidade, requisitos técnicos, modelos padrão do American Petroleum Institute 
(API), composição química dos elastômeros e dimensão de rotores. O foco principal é baseado nas ques-
tões técnicas e normativas, com um rápido histórico de seu desenvolvimento através dos tempos, a ca-
pacidade de modificação em seus projetos conforme sua utilização, bem como, normas e conceitos que 
direcionam esse segmento. E por fim, este estudo propôs demonstrar a importância do engenheiro, que 
deve atentar quando da sua especificação técnica e seu dimensionamento correto, para com isso atingir 
o máximo de eficiência dos equipamentos, evitando perdas econômicas e desperdício de energia, sendo 
os principais objetivos das companhias que as utilizam, a maior vazão e menores consumos de energia.
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MEGA CONSTRUÇÕES
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CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

INTRODUÇÃO - A engenharia civil é o ramo da engenharia que projeta e executa obras como pontes, via-
dutos, estradas, barragens e entre outras. Pode-se dizer que a engenharia civil de certa forma realiza os 
sonhos da humanidade, trazendo comodidade, conforto, beleza, facilidade e segurança para o cotidiano 
da sociedade, porém para isso é preciso que o profissional adquira conhecimentos teóricos e práticos 
em estruturas, estradas e transportes, hidráulica, saneamento, geotecnia e materiais. Também deve-se 
ressaltar o conhecimento de todas as exigências legais e de segurança para um bom andamento da obra. 
Mas nem sempre apenas a teoria é capaz de satisfazer às requisições de certas obras, certo tipos de 
obras para serem executadas exigem que o profissional desafie a lógica e as leis da física, criando assim 
verdadeiras esculturas de concreto. OBJETIVO - apresentar obras de grandes proporções, as chamadas 
“Mega construções”, que para sua execução é necessário desenvolver métodos construtivos alternativos 
aos utilizados nas obras em geral, dessa forma descrevendo os desafios encontrados no seu projeto e 
na execução. METODOLOGIA – Através de pesquisa aprofundada sobre o tema, tendo como universo 
de estudo obras de grandes portes, procurando identificar novas técnicas e os desafios da construção 
utilizando como ferramenta a internet e documentários sobre as obras. RESULTADO – Entre os inúmeros 
tipos em obras que existem, a construção de pontes é uma das mais antigas e fascinantes é a construção 
de algumas delas são grandes desafios para o homem onde sua execução exige que exista execução de 
obras de menor tamanho para lhe dar suporte. CONCLUSÂO – “Mega construções”são símbolos fasci-
nantes da capacidade do homem em superar seus próprios limites, desafiando barreiras e facilitando o 
dia a dia da sociedade.

Palavras-chaves: Projeção de obras. Construções. Engenharia Civil.

INTEGRAIS DUPLAS E TRIPLAS
ANTONIO DENILSON DANTAS DE AQUINO
NICKSON BELCHIOR LIMA
NYEDJA NARA BATISTA SILVA
LUCYANNA DOS SANTOS DANTAS
ORIENTADOR: MERCIA CRISTILEY BARRETO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

OBJETIVO: Repassar os conhecimentos adquiridos em sala de aula na disciplina de calculo II. METO-
DOLOGIA: Para isso consultamos o livro CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL volume II, dos autores 
Armando Righetto e Antonio Sergio Ferraudo, ambos são professores do Instituto Politécnico de Ribei-
rão Preto da Instituição Moura Lacerda. INTEGRAIS DUPLAS. Seja a função z = f (x, y) contínua numa 
região compacta D C R2• Consideremos o sólido limitado superiormente pela superfície z = f (x, y), 
inferiormente pela superfície D C R2 e lateralmente pela superfície cilíndrica definida pela curva fronteira 
da região D. TEOREMA: O TEOREMA DE FUBINI: Se f(x, y) for contínua na região retangular R: então: O 
teorema de FUBINI, diz que: 1) As integrais duplas sobre retângulos podem ser calculadas como integrais 
iteradas.Assim, podemos calcular uma integral dupla integrando uma variável de cada vez. 2) Podemos 
calcular, integrando em qualquer ordem. EXEMPLO: Calcule para e . ∫0 ∫-1 (1-6x2y)dydx = ∫-11dy – 6x2∫-
1 ydy = [y – 6x2y2] → ___ [y – 3x2y2]│-1 = [1 – 3x2(1)2] – [(-1) - 3x2(-1) 2] → 1 – 3x2 – (-1 - 3x2) = 
1 – 3x2 + 1 + 3x2 = 2 → ∫0 2dx = 2∫0 1dx = [2 . x] │0 = 2 . 2 – (2 . 0) = 4 Resp. 4. 8.INTEGRAIS TRIPLAS. 
Dos estudos feitos sobre integral, podemos concluir que, para uma função de duas variáveis, integrais 
duplas e para uma função de três variáveis seremos levados às integrais triplas. A integral tripla consiste 
em três integrais simples. Salvo por orientação do problema. Começa-se a integral tripla pela integral 
da diferencial . O produto representa um volume elementar, portanto, se fizermos  a integral tripla nos 
dá o volume do sólido S. EXEMPLO: Calcule a integral tripla . SOLUÇÃO: . CONCLUSÃO: O conteúdo de 
Integrais visto em calculo II aprimorou ainda mais os nossos conhecimento adquiridos em calculo I, nos 
preparando para dar seqüência na próxima disciplina que será cálculo numérico no semestre seguinte.

Palavras-chaves: Integrais. Duplas. Triplas.
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A POLÍTICA E O PROCESSO DECISÓRIO NAS ORGANIZAÇÕES: O CASO DA USIBRÁS
MARIA GLÓRIA DA CUNHA
CLAUDIA REJANE DE SOUZA NASCIMENTO
PATRICIA VIEIRA VERAS
KELLY CRISTINA PRAXEDES DA ROCHA DUARTE
WELLITANIA FLORENCIO DE SOUSA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

As empresas apostam cada vez mais na gestão participativa, onde há uma valorização de todos os cola-
boradores nos processos de tomada de decisão, que podem ser ouvidos e consequentemente se senti-
rem mais importantes dentro da empresa quando são consultados e opinam sobre os interesses em jogo. 
Com a tomada de decisão participativa, o gestor pode ouvir diversas ideias, e entre elas pode encontrar a 
decisão que precisa para sua empresa. Neste sentido, o artigo foi construído partido da seguinte questão: 
qual a política e o processo decisório implantado na USIBRAS? A metodologia utilizada para conseguir 
as informações para compor o artigo foi através de revisão bibliográfica, onde se procura o embasamen-
to do conteúdo com autores que trabalham com temática exposta, através da leitura da obra: Processo 
Decisório (BAZERMAN & MOORE, 2010). Também foi realizada entrevistas com quatro colaboradores 
da USIBRÁS, onde aplicamos um roteiro de perguntas referentes à forma que a empresa aplica na to-
mada de decisões. O grupo USIBRÁS iniciou suas atividades no ano de1979. Fundado por Francisco de 
Assis Neto, na cidade de Mossoró-RN. Em 2002 fundando a filial no estado do Ceará, e 2004 a terceira 
unidade industrial no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. A USIBRÁS é hoje uma referência 
mundial no procedimento e exportação da castanha de caju. Um grupo empresarial sólido, competitivo 
e sintonizado com os mais exigentes mercados mundiais. Dentro das organizações, a política ocorre por 
causa da hierarquização existente nos cargos, onde há os dirigentes que comandam e lideram os demais 
subordinados e operários de alguma área de produção. Os entrevistados foram questionados se tinham 
autonomia para decidir e agir dentro da organização. Eles responderam que a tomada de decisões segue 
uma política de hierarquia, e as decisões seguem essa divisão de cargos, mas que todos são estimulados 
a participarem das decisões da empresa. Ao serem questionados sobre a participação deles na resolução 
dos problemas da organização, todos afirmaram ter participação nas decisões, seja opinando ou acom-
panhando o que foi definido. A respeito dos incentivos dados pela empresa para melhorar os resultados 
dos colaboradores, responderam que a promoção é o melhor incentivo, ao estimular o engajamento dos 
colaboradores em situações que demandam maior participação, bem como facilita os elos de informa-
ção. Concluindo que o processo decisório é fundamental para a resolução de eventuais conflitos dentro 
da organização, afirmamos que a USIBRÁS é uma organização que atua com uma gestão participativa, 
com uma maior flexibilidade nas relações entre colaboradores de setores diferentes, todos em prol de um 
só objetivo, fazer o melhor para as pessoas e a organização.

Palavras-chaves: Politíca. Gestão Participativa. Usibrás.

A POLÍTICA E O PROCESSO DECISÓRIO NA EMPRESA CIMSAL - COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA DE MOAGEM E REFINAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA
MARIA LUCILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
BLENDALINDA FILGUEIRA TEIXEIRA
TRÍCIA VANESSA ALVES DA SILVA
JEISKY DEMONTIER DE GOIS SOUZA
WIGNA MICHEL DE SOUZA SILVA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

A globalização, o avanço tecnológico, o desenvolvimento das telecomunicações e a diminuição do tempo 
de processamento das informações, faz com que o ambiente organizacional fique cada vez mais comple-
xo, levando os administradores a reavaliarem constantemente o processo decisório. Deste modo, pode-
-se afirmar que o processo de tomada de decisão envolve riscos para os administradores. Este funda-
mento norteia as ações da CIMSAL – Comércio e Indústria de Moagem e Refinação Santa Cecília LTDA, 
sediada na cidade de Mossoró-RN, voltada para o ramo salineiro, nesse ponto, a questão orientadora 
da nossa pesquisa consistiu em avaliar o processo decisório e o tipo de política adotado pela empresa 
O trajeto partiu de uma pesquisa exploratória, com características de pesquisa de natureza descritiva, 
em nível de análise organizacional, junto à CIMSAL, pesquisa bibliográfica, e entrevista com quatro 
colaboradores em forma de um roteiro de perguntas fechadas e abertas.De acordo com as questões apli-
cadas com os 04 colaboradores da referida empresa, observou-se que para 50% dos entrevistados as 
decisões na empresa são de caráter descentralizado e eles são convidados a participarem das tomadas 
de decisões. Já em relação ao conhecimento dos funcionários sobre a política da organização, os 100 % 
dos entrevistados têm conhecimento de qual o tipo de política é imposta na empresa. Observou-se que, 
a grande maioria dos entrevistados concorda com uma política de decisão descentralizada e flexível, as 
decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da ação por terem mais informação 
sobre a situação, e uma maior participação no processo decisório promove motivação e moral elevado 
entre os administradores médios além de proporcionar excelente treinamento. O ambiente em que as 
organizações estão inseridas se transforma constantemente, vindo a influenciar nas tomadas de decisão, 
e exigindo dos administradores, percepção aguçada para discernir entre as alternativas cabíveis, e que 
uma política extensiva, descentralizada e flexível é o perfil da organização moderna.

Palavras-chaves: Processo Decisório. Negociação. Política.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DE COLABORADORES QUE ATUAM NA 
ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE COMUNICAÇÃO: O CASO DA 95 FM
NAIENE DO NASCIMENTO GUIMARÃES
DEBORA DAYSE MENDONÇA DO NASCIMENTO
JORDANA BRUNA GOMES DE MELO
GEISA MEDEIROS DA SILVA
KATIA GIRLENE FERNANDES PEDROSA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

O mercado de trabalho está cada vez mais exigindo das pessoas um esforço maior na sua qualificação 
e profissionalização. Se, há alguns anos os quesitos que contavam pontos passavam pelo bom nível de 
conhecimentos técnicos em área específica ou somente pela boa formação acadêmica, agora vão além 
e exigem outras habilidades. A qualificação do indivíduo não está mais só pelo seu grau de escolarida-
de, mas também pela sua capacidade de ser competente e agir com eficiência. O objetivo principal da 
pesquisa foi discutir as aprendizagens do ponto de vista do saber-saber e do saber-fazer necessários ao 
desempenho eficiente e eficaz dos colaboradores, bem como os saberes adquiridos na gestão da rádio 
95 FM. Para a realização deste trabalho, recorreu-se a uma pesquisa de campo, em que abordamos o 
diagnóstico da organização e entrevistas com representantes dos setores: comercial, recursos humanos, 
marketing e administrativo financeiro. As entrevistas focaram nas principais características das compe-
tências e habilidades dos administradores da rádio 95 FM e analisadas com base no referencial teórico: 
Comunicação integrada de marketing: gestão dos elementos de comunicação de Duda e Gullo (2008) e 
Comunicação em marketing: princípios da comunicação mercadológica de Pinho (2009). Constatou-se 
como a competência valoriza o profissional fazendo a diferença no resultado final diante do trabalho 
executado e que o grau de escolaridade pode afetar os conhecimentos e há a necessidade e se capacitar 
em sua área e além de obter vantagens ao mercado de trabalho, devido ser cada dia mais competitivo 
independente da área em que se atuam, os profissionais precisam se renovar a cada dia. A desenvoltura 
e flexibilidades de funções necessárias ao desenvolvimento de uma profissão solicitam desde muito 
cedo, a aquisição de uma série de características, por parte do individuo: autoconfiança, segurança na 
expressão de ideias, facilidade de se adaptarem às diferentes situações e bom relacionamento, espírito 
de equipe que compartilhe informações e demonstre interesse em cooperar. Conclui-se com os colabo-
radores da 95 FM devem aplicar os múltiplos saberes numa perspectiva mercadológica e de comunica-
ção publicitária.

Palavras-chaves: Competências. 95 FM. Comunicação.

SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEO EM AMOSTRAS DE PETRÒLEO 
UTILIZANDO DOIS DESEMULSIFICANTES DISTINTOS
RAPHAEL CARLOS DE PAIVA CAVALCANTI
JOSEVAL ALVES DA SILVA JUNIOR
WEDJA FERNANDES PAIVA
ANA DAYANA BARRETO SANTIAGO
ORIENTADOR: JEANE MEDEIROS MARTINS DE ARAÚJO
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: COMPLETAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Na indústria petrolífera, é usual a medição de propriedades físico-químicas tais como viscosidade, den-
sidade, salinidade, teor de água e sedimentos, IAT (Índice de Acidez Total) dentre as quais, o BSW (Bot-
tom Sediments Water) e o IST (Índice de Sal Total) apresentam grande importância no dimensionamento 
dos equipamentos utilizados na exploração do petróleo. A produção de petróleo e de água ocorre quando 
a rocha reservatório portadora do óleo é colocada em contato com a superfície, por meio de poços de pe-
tróleo.Os poços são perfurados com base em estudos da estrutura geológica, de modo que a quantidade 
de água produzida a princípio seja pequena. Em virtude da produção, pode ocorrer o movimento do con-
tato óleo/água (O/A) inicialmente existente no reservatório. A água começa a alcançar os poços produto-
res. A análise de BSW é feita diluindo-se amostras de petróleos em solventes orgânicos na presença de 
desemulsificantes com posterior centrifugação da mistura.Este trabalho teve como objetivo avaliar dois 
tipos de desemulsificantes para realizar a separação da água e do óleo utilizando amostras de petróleos 
de perfis distintos.Foram utilizadas duas amostras de petróleo em combinação com um tipo de solvente e 
dois tipos de desemulsificantes (detergente neutro e ricinoleato de sódio), compondo assim 4 tratamen-
tos com 2 repetições cada.O ensaio foi conduzido no laboratório de química da Universidade Potiguar-
-Campus Mossoró. Após as misturas, as amostras foram introduzidas em uma centrífuga a 3.500 RPM 
durante 3 minutos.Nas condições em que foi realizado este experimento, a utilização do ricinoleato de 
sódio se mostrou mais eficiente para a separação das fases em todos os tratamentos nos dois tipos de 
petróleo. O método de centrifugação se mostrou rápido e eficiente para análises laboratoriais de BSW.

Palavras-chaves: BSW.Ricinoleato de Sódio.Centrifugação.
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ATENÇÃO HUMANIZADA AO PACIENTE IDOSO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
ODECIO JOABE DE SOUZA LEAO
NAIDE BARROS DE OLIVEIRA
LUDMILLA PIMENTA CARLOS DE SALES
ALESSANDRA AIRES ANSELMO FONSÊCA
ISABELLY SOUZA MOREIRA
ORIENTADOR: LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO
CURSO: NUTRIÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE COLETIVA

Nas últimas quatro décadas, o Brasil tem testemunhado um aumento acentuado da população senil. O 
envelhecimento é um processo caracterizado por alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 
psicológicas, levando a uma diminuição da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente. Tais 
modificações requerem uma atenção toda especial para a população senil. No Brasil, o Sistema Único de 
Saúde – SUS, criado em 1988 com o intuito de assegurar à universalidade, a integralidade e a eqüidade 
da saúde da população brasileira, tem se preparado para acolher a nova demanda populacional que vem 
aumentando a cada dia. A humanização e atenção à saúde do idoso é descrita no ponto de vista do usu-
ário sobre como ocorrem às relações assistenciais, entre estes e os profissionais, no cotidiano das práti-
cas de saúde. A metodologia utilizada para o levantamento bibliográfico foi a busca eletrônica de artigos 
indexados na base de dados Scielo, bem como consulta complementar a livros que abordam o tema. 
Uma expectativa futura aponta que, em 2025, o Brasil se posicionará na sexta colocação no ranking de 
países com a maior população de idosos. Para atender aos princípios e diretrizes propostas, o SUS busca 
um estreitamento do vínculo entre os profissionais de saúde e a população, denominando-a de humani-
zação do atendimento. A humanização está ligada diretamente aos direitos humanos, sendo um princípio 
que deve ser aplicado a qualquer aspecto do cuidado. No cuidado ao idoso, a assistência humanizada 
consiste em dar ao usuário o direito de participar das decisões quanto ao tratamento, mantendo sua au-
tonomia preservada. A relação do profissional com o paciente deve ser pautada na valorização do efetivo 
cuidado em saúde, bem como da sensibilidade em compartilhar saberes, poderes e experiências vividas, 
mantendo dessa forma uma relação ética e solidária. O SUS aponta para uma concepção de saúde que 
não se reduz à ausência de doença, mas a uma vida com qualidade. O tema humanização está presente 
em diversas discussões e em 2003 tornou-se uma diretriz da tão aclamada Política Nacional de Humani-
zação - HumanizaSus. Os pacientes idosos enfrentam obstáculos para assegurar seus direitos na assis-
tência à saúde, desde a desinformação e despreparo de vários profissionais envolvidos na reabilitação da 
população senil até infraestruturas precárias das unidades de saúde. O Ministério da Saúde acredita que 
o maior obstáculo para a prática da humanização vem dos profissionais da área em virtude de condições 
de trabalho, remuneração e qualificação específica. Assim, para ocorrer uma prática satisfatória, além da 
melhoria dessas condições, as atitudes dos profissionais devem ser ajustadas nos princípios e diretrizes 
do SUS, transformando os olhares dos profissionais e das suas práticas de atenção e proporcionando ao 
usuário um serviço e uma atenção de saúde digna, justa, humanizada e acolhedora.

Palavras-chaves: Idoso. SUS. Humanização.

COMUNICAÇÃO INTERNA: ANÁLISE DA LOJA LIA BABY HOME
ADALGISA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA
ROBERTA KELY DE JESUS SANTOS XAVIER
PABLO ANGLESON DA SILVA AIRES
PALOMA MARILIA FREIRE DA SILVEIRA
YANNA GABRIELLA SOUSA DANTAS
ORIENTADOR: WASHINGTON SALES DO MONTE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Para garantir o sucesso em qualquer empreendimento, cada vez mais os gestores estão sendo vistos 
como sócios do negócio, contribuindo assim para o crescimento das corporações, compartilhando re-
sultados, por isso, a necessidade de se preocupar com a comunicação interna dentro das empresas neste 
novo ambiente de trabalho, cada vez mais dinâmico e global. Com a globalização e a disseminação de 
novas tecnologias, a comunicação interna tem uma nova função muito importante: capacitar os colabo-
radores para novos desafios, com a interação, promoção de debates e com reação às novas informações, 
pois não basta ter uma equipe de grandes talentos se não estiver bem informada. Esse artigo tem como 
objetivo analisar e apresentar como funciona a comunicação empresarial dentro de uma empresa, e para 
a elaboração do mesmo foi realizada uma entrevista na loja Lia Baby Home para entender como isso 
acontece na prática. Seguindo um roteiro de 10 questões abertas e fechadas, apuradas segundo revisões 
bibliográficas da obra de Maria Alzira Pimenta. De acordo com a proprietária da loja, o acesso a alguns 
dados da sua empresa é permitido apenas quando for do interesse de seus colaboradores, destacando 
que seus avisos são passados pessoalmente, face a face. Ela diz que essa técnica é a mais usada e a 
mais eficiente, e também que todos os avisos são transmitidos de forma que não deixam dúvida, quando 
necessário fazendo reunião, deixando o espaço para possíveis reclamações e também comentar sobre 
melhorias para o crescimento da empresa. Segundo a empresária, quando necessário se reúnem e deba-
tem alguns pontos, que precisam de alguma atenção. Acha fundamental a reunião. Através deste contato 
pode conhecer melhor a produtividade de cada colaborador, podendo assim tomar alguma atitude que 
possa contribuir para o melhoramento tanto do funcionário quanto da empresa. Ela também considera 
bastante satisfatória a comunicação da empresa, afirmando que nunca tiveram nenhum problema com 
relação a isso. Ela destaca que através da comunicação, pôde perceber a necessidade de fazer uma con-
sultoria, a qual foi muito proveitosa, modificando alguns itens que tinha necessidade. Todos os aspectos 
levantados nesse artigo mostram que a comunicação através de reuniões é proveitosa, já que assim tan-
tos os colaboradores quanto gestores podem expor suas sugestões tendo respostas imediatas, e, através 
da entrevista percebeu-se que o modo como o empreendimento funciona e a comunicação interna nele 
estabelecida é viável, já que se trata de uma pequena empresa.

Palavras-chaves: Análise. Comunicação. Interna.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS ADMINISTRADORES QUE ATUAM 
NO RAMO DA HOTELARIA: O CASO DO HOTEL VILLAOESTE
CLEILTON MAIA DE OLIVEIRA
ANA CLARA DUARTE DE SOUSA
KARLA LUCIMARA BATISTA
MADILENE FELIX LOPES
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

A hotelaria é um dos nichos de atuação de administradores no mercado de trabalho, tendo em vista o 
grande crescimento do ramo da hotelaria na Região do Oeste Potiguar, seja pela iniciativa privada ou pela 
consolidação do Pólo Costa Branca. Partimos da reflexão de como se dá a inserção desses profissionais 
e a sua atuação nesse segmento econômico. Para isso, foi elaborado um roteiro de entrevistas com admi-
nistradores da empresa Camptur Camping Empreendimentos Turísticos e Lazer Ltda. (hotel VillaOeste), 
sediada na cidade de Mossoró-RN, onde questionamos sobre quais competências e habilidades os ad-
ministradores da área hotelaria devem possuir. E também as exigências e variações do mercado. O trajeto 
metodológico do trabalho partiu da colaboração de três funcionários da empresa: Gerente Operacional, 
Gerente A & B (Alimentos e Bebidas) e a governanta por meio de entrevistas. Constatamos que todos os 
funcionários entrevistados já trabalham na referida empresa há no mínimo dois anos e demonstram já ter 
certa experiência no ramo de hotelaria, tendo todos eles em suas atribuições o poder da tomada de deci-
sões. De acordo com questionário, para os administradores do hotel Villa Oeste, as maiores dificuldades 
e deficiências são: encontrar profissionais qualificados e a falta de incentivo dos órgãos públicos para o 
segmento do turismo local. Segundo os entrevistados, o governo do estado precisa maximizar o apoio 
ao turismo em Mossoró, mostrando um papel não muito satisfatório para o ramo da hotelaria, e quando 
vem apoiar é de maneira indireta, através de eventos culturais como Mossoró cidade junina e Auto da 
liberdade. Para o gerente de A & B, cabe aos governantes incentivar o setor turístico com investimentos, 
infraestrutura, capacitação da mão de obra, entre outros. Destacou ainda que através desses investimen-
tos, a cidade de Mossoró irá obter grandes vantagens através da copa do mundo de 2014, por ser uma 
cidade de passagem entre Natal e Fortaleza, que certamente vai mobilizar a área turística e comercial 
de toda a cidade. Portanto, o perfil dos administradores que atuam no ramo de hotelaria é definido por 
competências e habilidades, que são elementos essenciais para o bom desenvolvimento gerencial dentro 
de uma organização e se destacam algumas competências pessoais, como: liderar, planejar, relacio-
namento pessoal, auto-motivação, comunicação e criatividade. Também destacaram que precisam de 
conhecimentos sobre logística, gestão empresarial, empreendedorismo e inventários turísticos. Essas 
competências e habilidades criam valor para si mesmo, para empresa, clientes e fornecedores.
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A discussão sobre o processo de negociação e decisão nas Organizações tornou-se objeto de interesses 
nas grandes empresas. A proposta desse artigo foi discutir e avaliar as tomadas de decisões na empresa, 
Riograndense Distribuidora, focando o planejamento, a organização, a direção e o controle na área de 
vendas. Dessa forma contém aspectos importantes no campo da política administrativa, como a eficácia: 
metas, eficiência: estratégias de fazer mais com menos, e efetividade: resultados. O trajeto da pesquisa 
partiu da leitura realizada das obras Princípios de Negociação – Ferramentas e Gestão -, de Andrade, 
Alyrio, e Macedo (2004); A Força e o Poder das Competências, de Enio Resende (2004); com o intuito 
de aperfeiçoar as diretrizes relacionadas à política e o processo decisório das organizações. Para uma 
maior praticidade e explicitação do tema abordado foi realizado entrevistas com 4 (quatro) funcionários 
da empresa, englobando dessa forma a associação do tema com a empresa. O grupo Riograndense sur-
giu a partir da iniciativa e empreendedorismo do empresário, Dorian Bezerra de Souza Morais, na cidade 
de Luis Gomes-RN, expandindo após seu vasto crescimento para todo o RN e filiais na PB. Atualmente, 
as operações são divididas em duas unidades de negócio, uma voltada para distribuições exclusivas, a 
Riograndense Distribuidora, com atividades no RN e PB, e outra como Distribuidor Especializado Cate-
gorizado, o DEC Brasil, com atuação apenas no RN. Os entrevistados concordaram que a empresa lida 
com uma política descentralizada, ao manter uma boa relação em equipe, em posicionar a autonomia 
de alguns departamentos a resolverem situações sem levá-la ao administrativo, e, centralizada na parte 
da finança, os investimentos feitos são promovidos pela equipe administrativa e repassada aos demais 
departamentos; 75% concordaram que a política da empresa influencia no dia a dia dos colabores, e 
que o trabalho em equipe é proveitoso, além de ser uma atividade gratificante, e os 25% discordaram da 
relação empresa-funcionário, mantendo uma certa deficiência da organização, faltando aprimorar a troca 
de informação passada pela opinião dos demais departamentos em relação a decisões tomadas nesse 
setor. Porém, é perceptível que apesar de uma minoria discordar, em porcentagem significativa, a maioria 
concorda que a empresa tem conseguido estabelecer um requinte de motivação e comprometimento 
aos colaboradores, que preocupados não apenas no pessoal, posicionam-se frente a seus deveres para 
desenvolver de forma efetiva e participativa o crescimento da organização.
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ESTUDO DOS RISCOS EM CAMPOS MADUROS
EMANUELLA DAYANNA COSTA LIRA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

A exploração de Petróleo tem se mostrado um importante mecanismo uma vez que, além de outras 
fontes, propicia a geração de energia que viabiliza os recursos demandados pela população. Com a 
descoberta do Pré sal criou-se uma expectativa para as empresas que atuam no setor uma vez que novos 
requisitos são necessários como recursos tecnológicos mais robustos. Enquanto grandes investimentos 
se fazem necessários para explorar estes novos campos, outras áreas, não tão atrativas para as gran-
des empresas, podem se mostrar extremamente atrativas para empresas de porte menor.,Com o fim do 
monopólio do petróleo, em 1997, alguns desses campos antieconômicos para a Petróleo Brasileiro S. 
A. (Petrobras), os chamados campos maduros, foram devolvidos à Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). Esses campos maduros são caracterizados por já terem alcançado o 
pico de produção, produzem geralmente no limite da viabilidade econômica, sendo uma produção decli-
nante reduzindo ao longo do tempo a rentabilidade, mas eles já estão prontos para produzir e tudo isso 
a um custo operacional muito baixo comparado a campos que ainda precisam ser descobertos podendo 
ainda ter agradáveis surpresas, com a reserva de petróleo ainda não explorada. Tal estudo é da maior im-
portância para a indústria do petróleo nacional, uma vez que os campos maduros têm se mostrado uma 
alternativa bastante rentável aos investidores desse ramo econômico e uma oportunidade singular para o 
desenvolvimento do capital nacional privado em torno do petróleo e gás natural. Neste contexto, o artigo 
tem o objetivo de utilizar procedimentos, estratégias e mecanismos que ajudem na tarefa de identificar, 
avaliar e controlar as fontes de risco existentes nesta atividade, que é a essência do gerenciamento de 
risco, e constitui-se num diferencial capaz de se tornar uma vantagem competitiva relevante, pois para as 
empresas no segmento de petróleo, a exposição ao risco faz parte do negócio e o seu gerenciamento está 
inserido na estratégia empresarial, cujo objetivo é o lucro e aumentar a participação no mercado. Sendo 
assim, será de fundamental importância o estudo dos riscos no qual estão submetidos as empresas que 
interessarem a investir nesses campos maduros. Para tal foi feita uma pesquisa bibliográfica que trate 
adequadamente o assunto, analisando diversas fontes para identificar assim os principais riscos da ativi-
dade. Os principais riscos identificados foram: incertezas no preço do barril de petróleo, comportamento 
do reservatório após reabertura do poço, entre outros.
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O presente resumo buscou realizar a aplicação do Modelo Dinâmico de Administração do Capital de Giro 
(Modelo Fleurit) para analisar como o processo de administração do capital de giro em uma determinada 
empresa do ramo de construção. O Modelo Dinâmico desenvolvido por Michel Fleuriet, que define o 
perfil conjuntural e estrutural das empresas aplicando suas variáveis NCG (Necessidades de Capital 
de Giro), CDG (Capital de Giro) e T (Efeito Tesoura). O objetivo deste trabalho é mostrar de forma clara 
como a organização está se comportando no seu setor econômico-financeiro, se seu CGL está cobrindo 
ou não suas NCG. O Modelo de Fleuriet é uma análise do capital de giro. Seria um avanço da análise 
convencional que é utilizado no ativo circulante para identificar se uma empresa está em equilíbrio ou 
não. As atividades operacionais de uma empresa não estão ligadas às contas financeiras, nesse caso, 
esse segmento é chamado de Necessidade de Capital de Giro (NCG). Está relacionado ao econômico-
-financeiro e é composta pela fórmula: NCG = ACO – PCO. A NCG é de suma importância numa empresa, 
pois é uma ferramenta de avaliação das mudanças ocorridas no negócio. A metodologia utilizada foi um 
levantamento bibliográfico sobre o assunto com pesquisas em internet, artigos e livros. Observamos 
com os resultados obtidos, que esta empresa não tem deficiência de tesouraria, pois apresentou re-
sultado positivo no período em que a avaliamos. Nesta análise, observamos a importância do Modelo 
Dinâmico para a demonstração do resultado do Saldo da Tesouraria de uma empresa. Pudemos perceber 
que a empresa na qual se analisou o Balanço Patrimonial obteve bons resultados nos cálculos de SDT.
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O presente artigo tem como objetivo apresentar a escassez de mão-de-obra profissional. Mostrar quais 
as vantagens e desvantagens da qualificação da mão-de-obra na construção civil por meio de pesquisas 
feitas pela internet em artigos científicos de mestres especializados no assunto, para que possamos 
esclarecer como é importante haver qualificação profissional no setor. Todavia qual o critério utilizado 
para a formação profissional, como é feito o treinamento e se este processo de desenvolvimento resulta 
em um bom critério para construção civil. A mão de obra é o termo usado para  se referir a um conjunto 
de pessoas ou a uma população capaz de trabalhar. Para que a mão-de-obra seja qualificada, é neces-
sário que haja desenvolvimento e crescimento profissional. No atual competitivo mercado de trabalho, 
as empresas necessitam cada vez mais de profissionais qualificados, o setor de construção civil estando 
escasso em mão-de-obra especializada para executar as tarefas que a área necessita, pois é importante 
que as profissionais se qualifiquem no setor. O Brasil está crescendo e com ele o número de pessoas que 
querem entrar no mercado de trabalho, mas para isso precisam se capacitar para conquistar as oportu-
nidades de emprego. As empresas e escolas técnicas investem em cursos técnicos e profissionalizantes 
para os operários se qualificarem em diversas cargos. Na construção civil, os cursos ofertados qualifi-
cam as pessoas para trabalhar de servente, pedreiro, operador de máquina e dentre outros. A contratação 
de trabalhadores na construção civil tem gerado muito emprego e renda, temos como exemplo as mulhe-
res, que estão conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, seja como servente, pedreira, técnica 
ou até mesmo Engenheiras. Palavras Chave: Mão-de-Obra. Construção Civil. Qualificação Profissional.
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Hoje há uma grande necessidade de se maximizar os serviços para atender às demandas populacionais, 
mas com as imposições mercadológicas tem se levado a uma grande busca de novas tecnologias. Desde 
os anos 90, os sistemas de geoprocessamento, que se referem ao processamento de dados atrelados 
ao posicionamento geográfico com a possibilidade de uso de dados fornecidos por GPS ou imagens de 
satélite, têm se expandido como uma tecnologia que facilita as tomadas de decisões gerenciais. Con-
tudo estes sistemas ainda são complexos e constituídos de tecnologias que, apesar de consolidadas, 
possuem pequena base de usuários ou desenvolvedores, mas ainda assim aplicáveis e com elevada 
taxa de sucesso e satisfação. Para demonstrar esta tese, e gerar resultados para a Companhia de Águas 
e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN), criou-se uma ferramenta com o mapeamento 
das residências do bairro João Paulo II no município de Assu/RN. Esta ferramenta foi construída com a 
conjunção de outras já tradicionais no mercado, como o Autocad (onde plotou-se todo o mapeamento 
do referido bairro, com coordenadas georeferenciadas, e com demarcação de lotes e rede de esgotos e 
água potável) e o Access (como base principal de armazenamento de dados), além de fotos dos imóveis e 
lotes. Os dados foram obtidos dos projetos originais do loteamento, de levantamento de dados em campo 
e de outros bancos de dados da própria CAERN e da prefeitura Municipal de Assu. Aproveitou-se das 
características dos softwares existentes para constituir-se a correlações geográficas e socioeconômicas, 
de modo que se pode com a ferramenta obter-se a qualquer momento informações detalhadas de cada 
logradouro bem como criar-se mapas temáticos, como de “volume de consumo d’água” ou de “residên-
cias com atrasos de pagamentos”. Além disso, as informações fornecidas podem orientar rotinas de ma-
nutenção e políticas de expansão da rede, reduzindo em conseqüência os custos operacionais e o tempo 
de execução e aumentando o rendimento da empresa. Apesar do teste haver sido realizado em pequena 
escala, utilizou-se de técnicas aplicáveis em qualquer escala, de modo que o sucesso obtido poderia ser 
aplicado não somente em ambientes de maior porte como ser realizada em outros ambientes e negócios.
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O objetivo desse trabalho é o de apresentar um modelo de cálculo simplificado para elaboração de plano 
de movimentação de cargas em obras de construção que exigem complexos içamentos e uso de máqui-
nas de grande porte, como por exemplo, guindastes e gruas. A adoção desse modelo irá permitir maior 
velocidade das obras que exigem a instalação de peças pré-fabricadas, bem como irá propiciar reduções 
no seu custo, evitando perdas de tempo e acidentes. No trabalho em questão o profissional engenheiro irá 
calcular de forma rápida e objetiva os seguintes parâmetros técnicos que devem ser observados durante 
o deslocamento de uma carga, tais como: capacidade bruta estática do guindaste/grua, capacidade bruta 
requerida, capacidade bruta tabelada adotada, percentual de utilização dinâmica da máquina de guindar, 
carga bruta estática, adoção de fator de ampliação dinâmica e carga bruta dinâmica, e sendo que na sua 
deposição final sobre uma estrutura, teremos condições de determinar os esforços externos e esforços 
internos, tais como esforço cortante e momento fletor que irão atuar na peça da edificação, no entanto 
para desenvolvermos esse trabalho necessitamos aplicar conhecimentos técnicos já adquiridos dentro 
do curso de Engenharia Civil, principalmente dentro do contexto das disciplinas de I, Mecânica Técnica, 
Isostática, e Resistência de Materiais I. No referido trabalho, temos como propósito o de comprovarmos 
a importância da elaboração de um planejamento prévio por parte do engenheiro civil para as grandes 
operações de movimentação de cargas dentro de uma obra que está sobre a sua responsabilidade técnica
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O Cálculo Diferencial e Integral foi criado por Isaac Newton (1642-1727) e Wilhelm Leibniz (1646-1716). 
O trabalho destes cientistas foi uma sistematização de ideias e métodos surgidos principalmente ao 
longo dos séculos XVI e XVII, os primórdios da chamada era da Ciência Moderna, que teve início com a 
Teoria Heliocêntrica de Copérnico (1473-1543). Através de uma pesquisa em meio eletrônico, obtivemos 
informações acerca dos conceitos básicos de integral e suas aplicações e este trabalho tem por objetivo 
expor alguns desses conceitos e aplicações através de uma linguagem clara e acessível. A derivada e 
a integral são duas noções básicas do Cálculo Diferencial e Integral. Do ponto de vista geométrico, a 
derivada está ligada ao problema de traçar a tangente a uma curva enquanto que a integral está relacio-
nada com o problema de determinar a área de certas figuras planas, mas também possui muitas outras 
interpretações possíveis. Na realidade, a grande descoberta de Newton e de Leibniz foi que a Matemática, 
além de lidar com grandezas, é capaz de lidar com a variação das mesmas. A ideia básica do conceito 
de integral já estava embutida no método da exaustão atribuído a Eudoxo (406-355 a.C.), desenvolvido e 
aperfeiçoado por Arquimedes (287-212 a.C.). Pode-se obter a área de uma figura plana irregular ou obter 
o volume de um sólido com o formato de um barril. O método da exaustão consiste em “exaurir” a figura 
dada por meio de outras de áreas e volumes conhecidos. O inconveniente do método de exaustão de 
Arquimedes é que para cada novo problema havia a necessidade de um tipo particular de aproximação. O 
que permitiu a passagem do método de exaustão para o conceito de integral foi a percepção que em cer-
tos casos, a área da região pode ser calculada sempre com o mesmo tipo de aproximação por retângulos. 
Esta foi uma descoberta conceitual importante, mas em termos práticos, a descoberta fundamental foi 
a possibilidade de exprimir a integral de uma função em termos de uma primitiva da função dada e este 
fato é conhecido como Teorema Fundamental do Cálculo. A ideia ou o conceito de integral foi formulado 
por Newton e Leibniz no século XVII, mas a primeira tentativa de uma conceituação precisa foi feita por 
volta de 1820, pelo matemático francês Augustin Louis Cauchy (1789-1857). Os estudos de Cauchy fo-
ram incompletos, mas muito importantes por terem dado início à investigação sobre os fundamentos do 
Cálculo Integral, levando ao desenvolvimento da Análise Matemática e da teoria das funções. Por volta de 
1854, o matemático alemão Bernhard Riemann (1826-1866) realizou um estudo bem mais aprofundado 
sobre a integral e em sua homenagem a integral estudada por ele passou a receber o nome de Integral 
de Riemann. A forma usada para introduzir o conceito de Integral de Riemann nos cursos de Cálculo é a 
versão devida a Cauchy. Isso porque ela é simples e bastante acessível, além de atender aos propósitos 
de um curso desta natureza.
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Condutos fechados para o transporte de água estão presentes na maior parte das obras civis, sendo que 
muitas dessas construções apresentam grandes problemas relacionados ao dimensionamento hidráuli-
co de suas instalações. As perdas de cargas estão relacionadas como uma destas causas de instalações 
inadequadas. Elas acontecem quando um fluido flui, e parte de sua energia é dissipada em forma de 
calor, atrito, etc. Podem ocorrer ao longo das tubulações ou nas conexões, chamadas de perdas de carga 
distribuídas ou localizadas, respectivamente. É possível utilizar-se condutos com seções transversais 
relativamente pequenas para o transporte de uma dada vazão em longas distâncias, desde que tenhamos 
pressão suficiente. Por outro lado, cuidado deve ser tomado nos casos onde há mudança de vazão nas 
instalações, principalmente se essa variação acontece rapidamente. As pressões envolvidas nessas con-
dições podem exceder facilmente o limite de resistência do material, resultando em rupturas (por vezes 
explosivas) e/ou colapso dos condutos. As fórmulas de perda de carga são vitais para que seja possível 
determinar a quantidade essencial de pressão que será capaz de transportar a necessária vazão pelos 
condutos. As fórmulas de perda de carga com base teórica geralmente são relacionadas à carga cinética. 
O objetivo desse ensaio é examinar, minuciosamente, a perda de carga/energia resultante em condu-
tos retos e em diferentes tipos de conexão hidráulica para diferentes condições de vazão. Em seguida, 
estabelecer a comparação dos resultados de perdas de carga previstos em teoria com aqueles obtidos 
experimentalmente. Utilizando-se de pesquisas bibliográficas e artigos eletrônicos, desenvolvemos um 
estudo sobre esse tema. A partir dessa análise, pode-se concluir que a perda de carga está relacionada 
com o tipo de material do conduto, com o diâmetro, com o comprimento e com a vazão, bem como com 
os cuidados que o profissional Engenheiro Civil deve ter no dimensionamento específico para uso dentro 
de um projeto de hidro-sanitário.
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A resolução do CONAMA 307 classifica o resíduo de gesso como classe C, sem tecnologia de reciclagem 
economicamente viável. Diante disto, sabe-se que a geração de grandes quantidades de resíduos sólidos 
é um problema crescente nas áreas urbanas. Assim como os demais materiais de construção, o gesso 
é um gerador de entulho. A quantidade expressiva desse resíduo e o seu descarte inadequado causam 
graves impactos ambientais, sociais e econômicos tendo como objetivo soluções rápidas e eficazes para 
sua gestão adequada, através da elaboração de programas específicos, que visem à minimização desses 
impactos. Desta forma, objetiva-se buscar e apresentar tentativas de uma possível reciclagem e reutili-
zação do gesso. Para tal foi realizada uma pesquisa bibliográficas em livros e artigos como Jales (2010), 
Pinto (2003) e Azevedo, Kiperstok e Moraes (2006) como também uma pesquisa de campo realizada na 
cidade de Mossoró. Estima-se que 4% de entulhos na construção civil são de produtos de gesso, sendo 
essa a principal motivação para este estudo das vantagens do gesso, dentre elas, isolamento térmico 
e acústico e a busca de uma forma de gerenciamento dos resíduos urbanos. Foram feitos cálculos de 
área e volume em alguns canteiros de Mossoró a fim de estimar o volume dos desperdícios e da não 
reutilização dos resíduos. Observou-se assim que em 10% do volume de entulho gerado pela construção 
civil, é oriundo do gesso. Isso se deve ao fato de cada vez mais o gesso está presente em construções 
modernas, tais como em forro, reboco, entre outros. Isto impõe a busca de soluções rápidas e eficazes 
para sua gestão adequada, através da elaboração de programas específicos, que visem à minimização 
desses impactos. A geração de resíduo de gesso de construção representa um problema econômico 
com graves consequências e impacto ecológico, pois esse resíduo é um material tóxico que libera íons 
Ca2+ e SO42 alterando a alcalinidade do solo e contaminando os lençóis freáticos. A decomposição do 
resíduo de gesso em aterros leva a geração de gás sulfídrico, devido às reações do sulfato com a maté-
ria orgânica. Os resultados obtidos foram analisados conforme atendimento às especificações da NBR 
13207 e observou-se que as propriedades mecânicas apresentadas na realização do experimento com 
gesso calcinado apresentaram características próximas às do gesso utilizado como referência. Levando 
em consideração as características físicas e mecânicas, somente sob estes parâmetros, a reciclagemdo 
gesso pode se considerada viável, sendo necessária a realização de experimentos mais abrangentes 
para chegar a ponto de atendimento das demais especificações que viabilizem sua utilização para fins de 
revestimento e fundição.
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Para se realizar um estudo completo sobre as origens, desenvolvimento e consequências do Cálculo era 
necessário uma pesquisa muito extensa e cujo resultado final seria, sem dúvida, um texto longo. Assim 
o intuito deste trabalho é o de uma apresentação geral que contenha alguns fatos importantes que per-
meiam os acontecimentos históricos relacionados com a construção desta poderosa ferramenta da mate-
mática, que é o Cálculo. Na Roma Antiga, etimologicamente a palavra calculus significava uma pequena 
pedra ou seixo utilizado para a contagem e jogo, e o verbo latino calculare significava figurar, computar, 
calcular, contar. Hoje o Cálculo é um sistema de métodos para resolver problemas quantitativos de na-
tureza particular, como no cálculo das probabilidades, no cálculo de variações, etc. O cálculo abordado 
agora é às vezes chamado O Cálculo, para distingui-lo de todos os outros cálculos subordinados. Por 
vezes é referido que o Cálculo foi inventado por esses dois grandes gênios matemáticos do século XVII, 
Newton e Leibniz. Mas, na verdade o Cálculo é o produto de um longo processo evolutivo que começou 
na Grécia Antiga e continuou no século XIX. Newton e Leibniz foram homens verdadeiramente notáveis 
e as suas contribuições foram de uma importância decisiva, tendo o trabalho destes continuado após 
o seu desaparecimento. Problemas semelhantes estavam presentes nas mentes de muitos cientistas 
europeus do século XVII, onde cada um colaborou consideravelmente com engenhosos métodos de 
resolução de problemas. A grande realização de Newton e Leibniz foi reconhecer e explorar a intrínseca 
relação entre o problema da tangente a uma função, f (x), e a área sob esse mesmo gráfico, que na época 
ninguém entendia muito bem. Podemos dizer que eles foram os primeiros a entenderem profundamente 
o Teorema Fundamental do Cálculo, o que diz que a solução do problema da tangente pode ser utilizada 
para resolver o problema da área. Este teorema, certamente um dos mais importantes da Matemática, foi 
descoberto por cada um deles, quase que simultaneamente e independentemente um do outro. Porém 
sendo o trabalho de Leibniz mais claro, atribuíram-lhe todos os méritos. Os seus sucessores uniram 
os dois fantásticos raciocínios para criar uma arte de resolução de problemas de poder e versatilidade 
impressionantes.
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Hoje há uma grande necessidade de se maximizar os serviços para atender as demandas populacionais, 
mas com as imposições mercadológicas tem se levado a uma grande busca de novas tecnologias. Desde 
os anos 90, os sistemas de geoprocessamento, que se referem ao processamento de dados atrelados 
ao posicionamento geográfico com a possibilidade de uso de dados fornecidos por GPS ou imagens de 
satélite, têm se expandido como uma tecnologia que facilita as tomadas de decisões gerenciais. Con-
tudo estes sistemas ainda são complexos e constituídos de tecnologias que, apesar de consolidadas, 
possuem pequena base de usuários ou desenvolvedores, mas ainda assim aplicáveis e com elevada 
taxa de sucesso e satisfação. Para demonstrar esta tese, e gerar resultados para a Companhia de Águas 
e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN), criou-se uma ferramenta com o mapeamento 
das residências do bairro João Paulo II no município de Assu/RN. Esta ferramenta foi construída com a 
conjunção de outras já tradicionais no mercado, como o Autocad (onde plotou-se todo o mapeamento 
do referido bairro, com coordenadas georeferrenciadas, e com demarcação de lotes e rede de esgotos e 
água potável) e o Access (como base principal de armazenamento de dados), além de fotos dos imóveis 
e lotes. Os dados, foram obtidos dos projetos originais do loteamento, de levantamento de dados em 
campo e de outros bancos de dados da própria CAERN e da prefeitura Municipal de Assu. Aproveitou-se 
das características dos softwares existentes para constituir-se a correlações geográficas e socioeconô-
micas, de modo que se pode com a ferramenta obter-se a qualquer momento informações detalhadas 
de cada logradouro bem como criar-se mapas temáticos, como de “volume de consumo d’água” ou de 
“residências com atrasos de pagamentos”. Além disso, as informações fornecidas podem orientar rotinas 
de manutenção e políticas de expansão da rede, reduzindo em conseqüência os custos operacionais e 
o tempo de execução e aumentando o rendimento da empresa. Apesar do teste haver sido realizado em 
pequena escala, utilizou-se de técnicas aplicáveis em qualquer escala, de modo que o sucesso obtido 
poderia ser aplicado não somente em ambientes de maior porte como ser realizada em outros ambientes 
e negócios.
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A área da engenharia civil e arquitetura cada vez mais se tornam dependentes de programas para se 
elaborar projetos que serão executados, como o tempo nas duas áreas conta bastante, os projetos têm 
que ser desenvolvidos de forma rápida. Os programas foram evoluindo para atender a essa exigência, 
mas quem chega primeiro para disputar o mercado de elaboração de projetos, em se tratando de mode-
lagem 3D, como o AutoCAD da AutoDesk, que desenvolve projetos com uma qualidade muito otimizada, 
tornou-se o “favorito” da época mas a empresa Last Software resolveu lançar um produto que aliasse 
facilidade e rapidez, o Sketchup, onde depois que o Google fez a compra da empresa, resolveu lançar o 
programa para competir com o AutoCAD, passando a ser chamado de Google Sketchup. Alguns objetivos 
principais vão demonstrar que o Google Sketchup também faz projetos profissionais de modelagem 3D, 
mostra como pode ser utilizado na área de projetos para a construção civil e arquitetura, demonstrar suas 
ferramentas de modelagem, suas versões, etc. Foram realizadas pesquisas para desenvolver um pouco 
da historia do Google Sketchup, elaborar um projeto 3D para a apresentação e mostrar como o programa 
influencia nas áreas de engenharia e arquitetura. Se um engenheiro ou arquiteto deseja fazer um projeto 
para apresentar ao seu cliente, ele vai buscar um programa de modelagem 2D para o projeto arquitetô-
nico e possivelmente outro para a modelagem 3D do projeto. Como alguns arquitetos ou engenheiros 
já usam programas como o AutoCAD, talvez desconheçam um jeito rápido e simples para modelar o 
projeto em 3D. O Google Sketchup surgiu com a ideia de ajudar nessas horas de elaborar os projetos para 
convencer ao cliente, por isso ele sempre trabalhou facilitando a modelagem com comandos de acesso 
rápido, edição de objetos precisos, texturas incluídas no programa que dá um diferencial no projeto, além 
de conter centenas de blocos para designer do interior no próprio programa e no Armazém 3D que foi 
lançado para que pessoas do mundo inteiro que utilizem o Google Sketchup tenham a oportunidade de 
divulgar suas criações e ao mesmo tempo ver outros trabalhos. Quando o engenheiro ou o arquiteto está 
fazendo o projeto, consegue rapidamente criar sólidos com ferramentas simples que não exigem muito 
treinamento para serem dominadas, ele pode chegar a concluir a modelagem de um projeto 3D com apro-
ximadamente duas horas seguidas de trabalho, mas vale ressaltar que esse tempo é para a conclusão 
completa do projeto com seus detalhes de acordo com o cliente, se ele for apenas fazer uma modelagem 
rápida do projeto como exemplo subir a alvenaria, o tempo fica entre trinta minutos. Ao final da modela-
gem ele pode usar diversos programas para renderizar o seu trabalho e apresentar ao seu cliente. Assim 
concluímos que o Google Sketchup é uma ferramenta de modelagem para facilitar o desenho de projetos 
e lembrar sempre que ele vai se inovar a cada versão.
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O presente trabalho será desenvolvido com base na pesquisa referente às novas tecnologias no ramo da 
engenharia civil com a ênfase na área de tintas. A maioria dessas substâncias são liberadas tanto no mo-
mento da aplicação da tinta como logo após a sua ficção, já que as reações químicas estão presentes do 
inicio até o final do processo de ficção e essas reações se tornam mais ativas durante a exposição da tinta 
ao meio onde nele podemos encontrar as adversidades climáticas. Com base em um estudo para ameni-
zar as reações químicas que afetam o meio ambiente e a população foi desenvolvida uma nova forma de 
se produzir tintas mais naturais que podem ser chamadas de não tóxicas pelo motivo de serem produzido 
aparte de componentes naturais, cujo seu material principal é a terra. Tinta é o nome normalmente dado 
a uma linhagem de produtos (líquidos, viscosos ou sólidos em pó) que, após aplicação sob a forma 
de uma fina camada, a um substrato se converte num filme sólido opaco. Geralmente a tinta é formada 
por cinco componentes diferentes, que são: resinas, diluentes, aditivos, pigmentos e cargas. Durante a 
construção, o operário utiliza diversos materiais para fazer o seu trabalho. Grande parte é de produtos 
químicos, e se não forem usados de maneira correta podem trazer problemas para os trabalhadores. 
Cimentos, cal, tintas, pastas, argamassas, colas e selantes são produtos perigosos, que em contato com 
a pele, olhos, nariz, boca e outras partes expostas podem causar irritação, queimadura e até ferimentos 
mais graves. O termo tinta natural não existia, pois toda tinta vem da manipulação de elementos naturais. 
A tinta Ecológica traz algumas vantagens em relação às tintas convencionais. Uma das mais importantes 
delas é a falta dos derivados de petróleo e outros compostos altamente poluentes. Seu uso é tão simples 
como o de outras tintas, possui uma ótima durabilidade na superfície em que foi aplicada. . A tinta mi-
neral ecológica é composta de terra pigmentada, cola e água, onde se mistura todos esses compostos 
de uma forma artesanal (sem máquinas) para a obtenção de um produto final. Embora seja uma tinta 
diferente e simples, ela apresenta o mesmo nível de aderência (ficção) na superfície que as tintas à base 
de solventes podem proporcionar. Podemos fazer algumas observações a respeito dos cuidados antes 
de preparar a tinta mineral ecológica como por exemplo podemos citar que a terra é um pigmento mineral 
que pode nos oferecer vários tons de cores. Visto assim se torna necessária a produção da tinta mineral 
ecológica, produção essa que deverá ser feita em longa escala, pois essa inovação tecnológica no ramo 
da engenharia civil é de grande utilidade para a população em geral e inclusive o meio ambiente que é 
o maior beneficiado neste projeto que compõe uma gama de idéias para dar força ao desenvolvimento 
sustentável, que hoje é o objetivo tão sonhado pelos países subdesenvolvidos e desenvolvido.
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A indústria de Cerâmica São Francisco produtora de tijolos e telhas vem passando por grande reestru-
turação para atender às exigências do mercado, promovendo assim uma melhoria do seu produto para 
conseguir manter-se como uma empresa competitiva. Para isto tornou-se necessário o controle rigoroso 
das etapas de fabricação, tais como a seleção de matérias-primas, os processos de conformação, a 
secagem e o processo de sinterização. Nesse contexto, a pesquisa ensejou conhecer as cinco principais 
competências e habilidades dos colaboradores que atuam na administração da organização pesquisada. 
O trajeto de nossa pesquisa partiu do estudo de caso, realizando um diagnóstico sobre a missão, sua es-
trutura e objetivos. Realizamos entrevistas com dois colaboradores que ocupam as funções de gerência 
geral. A revisão bibliográfica partiu da leitura das obras à Pedagogia das competências de Ramos (2006) 
e Teoria Geral da Administração de Chiavenato (2005). A Indústria Ceramistica São Francisco lida com o 
gerenciamento atual há 6 anos, tem cerca de 80 funcionários, sendo a maioria pessoas da comunidade 
que se encontram fora do mercado formal. O grau de escolaridade é muito baixo, apenas 8% possui o en-
sino fundamental completo, mas esse impercilio não faz que a produção se torne muito satisfatoria, esta 
varia de 14 a 20 mil tijolos e 16 a 24 mil telhas diárias. Constatou-se que a maioria dos funcionários en-
trou na empresa por necessidade de renda. Observou-se que o trabalho em equipe é harmonioso e pro-
dutivo, tendo evoluções de aprendizado constantemente, através de recursos humanos comunicativos. 
Após várias afirmações e colocações, os entrevistados relataram que, para administrar a empresa eles se 
utilizam de várias habilidades e competências, tendo as informais como maioria. Entre outras, citou-se 
a habilidade de se comunicar como uma das indispensáveis na administração do negócio, sobrepondo 
ela como, inglobadora de toda gestão. Apesar de ter pouquíssima formalidade nas suas competências, 
a força de definir um perfil profissional proporciona maior produtividade e adequação a sua empresa, 
tonando-a umas das maiores do nosso estado. A pesquisa revelou que os administradores da Cerâmica 
não possuem competências formais, porém as principais habilidades detectadas são a capacidade de 
articulação das equipes de produção, comunicação e estratégia de venda para o mercado local.
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Há uma grande necessidade nos dias atuais de profissionais capazes de desenvolver e executar suas 
funções de modo que supram exigências de um mercado cada vez mais competitivo e inovador. Esta 
pesquisa irá discorrer sobre as principais competências e habilidades dos colaboradores que adminis-
tram empresas ÂNCORAS no Mossoró West Shopping. Para a elaboração deste artigo, foi realizada uma 
pesquisa in loco nas organizações/empresas (Lojas Riachuelo, Marisa e Lojas Americanas) e revisão bi-
bliográfica como base nas obras Introdução à Teoria Geral da Administração de Chiavenato (2001) e Pe-
dagogia das Competências de Marise Nogueira Ramos (2006). As entrevistas focaram nas competências 
e habilidades dos colaboradores que atuam na administração e que são necessárias ao enfrentamento 
dos problemas nas organizações. As competências buscam destacar e desenvolver os diferenciais de 
capitação, desempenhos, resultados das pessoas, funções, áreas e organizações. O importante é adqui-
rir e agregar novas competências que sejam fundamentais para o sucesso do negócio e da empresa. De 
acordo com os questionários aplicados com 100% dos colaboradores, observou-se que 50% possuem 
competência formal para execução de seu trabalho/função, pois têm a formação na ciência administração 
e os outros 50% não possuem uma competência formalizada, mas estão no processo de sua formação. 
Em suma entendemos que não há habilidade sem competência, dessa forma, a ação pratica é refletida e 
medida pelo conhecimento de forma criteriosa. Observou-se em 100% dos entrevistados que os princi-
pais saberes necessários para a gestão dessas organizações são: saber lidar com os seus clientes, en-
tendendo suas necessidades, preparando-se também para as constantes mudanças neste atual mercado 
que a cada dia torna-se mais competitivo e inovador, tendo um espírito de liderança, comprometimento 
com suas organizações, visão sistêmica e por sua vez também uma visão de futuro. Os administradores 
que atuam na gestão de empresas âncoras devem organizar o conhecimento acerca da gestão de pesso-
as e planos de negócios para atingir com eficácia e eficiência os objetivos organizacionais.
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O cenário do mercado imobiliário brasileiro tanto na indústria da construção civil quanto nas imobiliárias 
tem sido objeto de discussão na Administração, principalmente na área da Gestão do Conhecimento e 
na inserção de diferentes profissionais nesse segmento. Este artigo teve o objetivo de discorrer sobre as 
principais competências e habilidades dos profissionais que atuam na administração no mercado imo-
biliário na cidade de Mossoró – RN. Para avaliar as competências e habilidades dos colaboradores das 
empresas imobiliárias em Mossoró – RN, recorreu-se à revisão bibliográfica da obra A pedagogia das 
competências: autonomia ou adaptação de Marise Nogueira Ramos (2006). Visitas a algumas empresas 
desse mercado, entre elas, Habitat, Rimol, Portal Imovéis e Aliança Mobiliária e, entrevistas com seus re-
presentantes. Com a situação macro econômica do nosso país, vivenciando um dos seus melhores mo-
mentos de sua história, o segmento imobiliário passa por um processo de crescimento sócioeconômico 
bastante favorável, influenciando no aquecimento da economia do país e de toda a cadeia produtiva. Em 
Mossoró – RN, esse fato não é diferente das demais regiões, trazendo crescimento e desenvolvimento, 
passando a ter um mercado mais competitivo e seletivo. Compreendendo-se com essas ações algumas 
peculiaridades desses profissionais quanto as suas competências e habilidades, sendo necessárias para 
executá-las, ter a formação Técnica em Transações Imobiliárias, conhecimento do mercado, gestão fi-
nanceira, estar registrado junto ao conselho (CRECI), buscar sempre se reciclar para uma melhor atuação 
no mercado e, como consequência exercer com mais competência e eficácia suas habilidades, tanto 
disciplinar quanto multidisciplinarmente, objetivando um crescimento sustentável diante de perspectivas 
em longo prazo para o mercado imobiliário.

Palavras-chaves: Competências. Mercado Imobiliário. Administração de empresas.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DE ADMINISTRADORES QUE ATUAM NO 
SEGMENTO HOTELEIRO: O CASO DA REDE DE HOTÉIS SABINO PALACE
SHIRLEY MACLAYNE SILVA DE FRANÇA
GLENIKELY KENY SOARES
ROSANE UZEDA TELES SANTOS
BRUNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
ARYELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Nos dias atuais, o mercado de trabalho em todos os campos de atuação tornou-se muito mais exigente 
devido à grande cobrança em relação às qualificações profissionais. Com isso a busca incessante por 
formações em nível superior vem intensificando-se cada vez mais, obtendo o conhecimento necessário 
para ocupar o cargo tão almejado. O segmento da hotelaria é uma indústria de hospedagens que se trata 
de uma infraestrutura que corresponde a um conjunto de serviços, e esses dependem de pessoas com 
habilidades e competências que são elementos essenciais utilizados no campo de atuação, adquiridos 
tanto na Universidade quanto na prática profissional. O objetivo dessa pesquisa foi investigar as cin-
co principais competências e habilidades dos administradores que atuam no segmento da hotelaria. A 
pesquisa foi realizada no setor de hotéis da rede SABINO PALACE, com o intuito de um estudo de caso 
para a realização da seguinte análise, que era a aquisição de habilidades e competências desenvolvidas 
pelos colaboradores que atuam no campo administrativo no segmento hoteleiro, a revisão bibliográfi-
ca foi baseada na leitura das obras de RAMOS (2006) A pedagogia das competências: autonomia ou 
adaptação e CHIAVENATO (2001) Introdução à Teoria Geral da Administração nos deram suporte nas 
nossas entrevistas. De acordo com as entrevistas realizadas com quatro responsáveis pelos respectivos 
setores do hotel, identificaram-se as competências e habilidades que cada um possui e como foram 
adquiridas, sendo elas de formação tecnicista e humanística. Mostra-se que a habilidade presente no 
ramo da hotelaria é a habilidade humana, que está relacionada ao trabalho com pessoas e interação das 
mesmas, a facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. A equipe administrativa é formada por 
profissionais com diferentes competências, valorizando aqueles que acompanharam o desenvolvimento 
da rede, que assumiram em diversas situações o dever de contribuir para esse crescimento. Com base 
nas pesquisas, identificou-se que as competências e habilidades necessárias para atuar nesse ramo 
ocorrem pela disciplina, experiência, responsabilidade, persistência e o conhecimento. Os entrevistados 
ressaltam que os principais conhecimentos exigidos também consistem na habilidade de saber tomar 
decisões estratégicas, mostrando que além desses conhecimentos, o profissional deve possuir o saber 
necessário para a aplicação das competências formais. Considerando isso, a rede Sabino Palace busca 
profissionais que possam ser moldados conforme a organização e por fim cada gestor deve possuir 
interiormente a satisfação de lidar com pessoas, tratando-as como bem maior da organização. Todas as 
qualidades e características podem ser adquiridas e aprimoradas por todo e qualquer profissional que 
almeje galgar grandes espaços na carreira profissional.

Palavras-chaves: Profissionalismo. Hotelaria.Gestão.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS ADMINISTRADORES DO SEGMENTO 
SALINEIRO NA REGIÃO GROSSOS/ AREIA BRANCA: O CASO DA F. SOUTO
WALKIRIA SILVA NASCIMENTO
MARCOS ANTONIO DANTAS DE MIRANDA JUNIOR
GESSICA RAIANNA SILVA DOS SANTOS
LUNARA CARDYLINE SILVERIO DE OLIVEIRA
ANTONIA ROSINEIDE DA ROCHA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

O mercado salineiro requer do profissional o conhecimento a fundo dos processos de produção e be-
neficiamento do sal marinho. Este conhecimento norteia as ações desenvolvidas pelas classes admi-
nistrativas da F. Souto Indústria, Comércio e Navegação S. A. Uma empresa voltada para a produção 
de sal com qualidades na eficiência e eficácia, como também nas relações internas e externas mediante 
os serviços. Sabe-se que a administração como ciência social aplicada, torna-se uma ciência que deve 
ser acompanhada pelas transformações sociais e organizacionais. Nesse sentido, tomou-se por base a 
seguinte questão de pesquisa: quais as cincos principais competências e habilidades dos administra-
dores que atuam no segmento salineiro? O trajeto de pesquisa relacionada partiu da necessidade dos 
conhecimentos, a despeitos, mencionados neste resumo, uma vez que possibilitou por meio de um 
estudo de caso, analisar e estabelecer o perfil da organização interna da F. Souto, sistemas indicadores 
profissionais relativos a gestores intuítivos no modo saber e fazer tendo sempre a perspectiva organi-
zacional. As entrevistas realizadas permitiram a compreensão de métodos e conceitos administrativos 
exemplares. Além disso, dialogamos com os conceitos administrativos de Idalberto Chiavenato (2000) 
e Marise Nogueira Ramos (2006) postos em livros, com o intuito da melhor compreensão e admissão 
das informações e resultados obtidos. De acordo com os questionários aplicados com quatro adminis-
tradores, observou-se que 75% deles são profissionais graduados, e 50% possui uma especialização 
no setor em que atua. Com base nesses dados, 50% dos atuantes, pelo fato da rotina diária tecnicista, 
não possuem dificuldades em atuar. Já os outros 50% não costumam chamar tais situações de dificul-
dades, e sim desafios instigantes, pelo fato da empresa possuir características diferentes das demais. 
Viu que as principais situações de risco estão relacionadas ao estoque de produto, e sistema de gestão. 
São utilizadas soluções com bases teóricas provindas de pesquisas e experiências adquiridas. Analisou 
se também a perspectiva de crescimento provinda de 100% das respostas, o crescimento preciso da 
organização, sendo desta forma, algo complexamente atrativo pelo fato de todos terem únicas metas. 
Viu-se que a qualidade em estabelecer a função de cargo, frente à situação cotidiana de forma eficaz, 
e a responsabilidade provinda de bons resultados relativa a valores éticos, são pontos indispensáveis 
nas competências e habilidades destes administradores. Sabe-se que a junto dessas características, a 
gestão de técnica, humana e conceitual estão em constante atividade.

Palavras-chaves: Sal. Responsabilidade Econômica. F. Souto.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO
MARINA OREANO
JOSÉ NICODEMOS DE MELO
FRANCISCO DIOGENES FELIPE NETO
JOAO ITALO OLIVEIRA DA SILVA
MARIA SUELI DOS SANTOS FREITAS
ORIENTADOR: FELIPE LIRA FORMIGA ANDRADE
CURSO: CST EM PETRÓLEO E GÁS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CONTROLE DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Os sistemas de proteção de dispositivos elétricos são usados para evitar que problemas ocorram com 
estes quando utilizados e no sistema de segurança de processos, pessoas que estão trabalhando perto 
de locais que possuem grande incidência de descargas eletrostáticas no meio ambiente. Fenômenos na-
turais que podem matar pessoas, causar incêndios e danificar aparelhos eletroeletrônicos, as descargas 
atmosféricas sempre foram um transtorno para a população. Segundo o INPE, o País é atingido por 70 
milhões de descargas elétricas por ano, o equivalente a três raios por segundo. Na Indústria Petrolífera 
além do processo supracitado, outra grande preocupação é a corrosão, pois ela altera as propriedades 
dos metais causando vazamento em tubulações, tanques e equipamentos estáticos de forma geral. Para 
proteger os metais desse distúrbio químico e do risco eletrostático em potencial, utiliza-se o mecanismo 
de proteção catódica, que transforma, de acordo com o princípio da eletroquímica, a estrutura metálica 
que se deseja proteger em uma pilha artificial através da utilização de um anôdo de sacrifício, nesse 
processo faz-se uso de uma corrente induzida em dutos de aço enterrados para complementar a prote-
ção anti-corrosão do revestimento já existente, enquanto a corrosão metálica é a transformação de um 
material metálico ou liga metálica pela sua interação química ou eletroquímica num determinado meio 
de exposição, processo que resulta na formação de produtos de corrosão e na liberação de energia com 
a sua utilização. Sendo assim, este trabalho traz um estudo de revisão bibliográfica, a partir do levan-
tamento e seleção de materiais já publicados para apresentação do tema. A partir da pesquisa, pode-se 
considerar que os sistemas de dispositivos de proteção, como por exemplo, o processo de aterramen-
to e interligação elétrica, serve para amenizar riscos decorrentes de riscos eletrostáticos, provento de 
um sistema de escape da carga elementar em excesso para um local seguro e utilizando a terra como 
potencial energético de referência; por motivos de segurança e como meio de prolongamento da vida 
dos equipamentos. Esses dispositivos são de extrema importância na indústria petrolífera, pois protege 
o meio contra as descargas elétricas, riscos estáticos em potencial ou mesmo processos corrosivos. 
Assim faz-se necessária a escolha de um sistema de proteção para os metais ferrosos para evitar danos 
aos processos da indústria petrolífera.

Palavras-chaves: Proteção Catódica. Corrosão. Dispositivo Elétrico.
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AVALIAÇÃO DE ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE USO 
COMUM EM RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
PATRICIA DA SILVA MAGALHAES PACHECO DUARTE
RENATA CÂNDIDO DA SILVA MEDEIROS
ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA
DEBORAH CINTYA SANTIAGO AZEVEDO E OLIVEIRA
LENE ROSANE BEZERRA MOURA
ORIENTADOR: CAROLINA DE GOUVEIA MENDES
CURSO: NUTRIÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

A rotulagem é uma forma legal que assegura a defesa e a proteção ao consumidor, e apresenta todas 
as informações necessárias para que ele tenha conhecimento do que está adquirindo. O objetivo do 
trabalho foi avaliar a aplicação das normas legais existentes para rotulagem de alimentos. Foram ava-
liados dez rótulos de alimentos quanto ao atendimento das exigências legais das seguintes normas: 
RDC nº 259/2002, trata sobre regulamentação geral de rotulagem de alimentos embalados; RDC nº 
360/2003, aborda a rotulagem nutricional; RDC nº 359/2003, porções de alimentos embalados e a Lei 
nº 10.674/2003, que trata da obrigatoriedade da descrição “Contém glúten” ou “Não contém glúten” nos 
rótulos dos alimentos. Para isso, selecionamos de forma aleatória cinco residências distribuídas em 
dois bairros da cidade pesquisada. Dos rótulos avaliados, 70% (sete) estavam de acordo com as leis 
acima mencionadas. Com relação às ilustrações que havia nos rótulos, seis apresentavam a descrição 
de imagem/foto ilustrativa, os demais rótulos não apresentavam essa descrição, porém não causariam 
nenhum problema de erro e/ou confusão ao consumidor, pela facilidade de identificação do alimento. Os 
principais problemas observados foram a falta da medida caseira, em 20% dos rótulos, que facilitaria o 
entendimento do consumidor, estando em desacordo com a RDC nº 359/2003, e a ausência da informa-
ção “contém ou não contém glúten” (20%), este sendo um problema grave, pois pessoas com doença 
celíaca, não poderiam comprar os alimentos sem estas informações pelo risco que representa à saúde 
deles, estes rótulos descumpriram a Lei nº 10.647/2003. Os demais problemas estavam relacionados a 
desacordo com a RDC nº 259/2002, sendo ausência de origem do produto (10%), e trazer informação 
de maneira enfática sobre a ausência de conservantes no rótulo, e na lista de ingredientes do produto 
constar a adição de conservante. De maneira geral os rótulos atenderam às exigências avaliadas.

Palavras-chaves: Rotulagem. Alimentos. Legislação.

QUALIDADE NO ATENDIMENTO
ANDREA FABRICIA BARBOZA
MARIA DO SOCORRO MAIA CAVALCANTE
ISABEL CRISTINNY DA SILVA CARDOSO
PATRICIA KARLA ALCÂNTARA VARELA
ERICLENIO COSTA CRUZ
ORIENTADOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O trabalho abrange informações sobre o bom atendimento de uma empresa do ramo farmacêutico, es-
tando essa localizada na cidade de Mossoró-RN. Atualmente, à globalização e a concorrência colocam 
tal questão como um dos fatores mais relevantes a serem pesquisados e discutidos no novo contexto de 
mercado. Sabe-se que a prestação de serviço, assim como, um atendimento de qualidade figura como 
um diferencial fundamental, em termos competitivos, podendo esse alavancar significativamente os lu-
cros da empresa. Diante disso, o trabalho objetiva avaliar a qualidade do atendimento, bem como, dos 
serviços prestados pela empresa em questão. Para tal, serão utilizadas um conjunto de técnicas estatís-
ticas que possibilitarão avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima citado, entre estas: Distribuição 
de freqüências, estatísticas gráficas, medidas de tendência central (média, moda e mediana) medidas de 
dispersão (variância desvio padrão e coeficiente de variação). A partir da coleta dos dados estatísticos, 
finalmente espera-se diagnosticar as devidas soluções para atender às expectativas do seu cliente direto, 
em virtude das características do produto ou serviço desejado, da quantidade demandada, da localização 
e do tempo de entrega adequado, executando de modo integrado as operações necessárias pelo menor 
custo total. Assim, almeja-se diagnosticar, com precisão, o objeto de pesquisa acima citado. Finalmente 
espera-se encontrar as devidas soluções, para que se possa tomar uma boa tomada de decisão, dentro 
da organização.

Palavras-chaves: Qualidade do Atendimento. Qualidade de Serviços. Avaliação.
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PLANO DE NEGÓCIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PORTAL DE E-COMMERCE 
COM SERVIÇO DE PRONTA ENTREGA NA CIDADE DE MOSSORÓ
ARTHUR WILLIAM PEREIRA DA SILVA
BRENDA NATHALIA FERNANDES OLIVEIRA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Este trabalho visa apresentar o estudo da viabilidade para o investimento de capital de risco no Mossoró 
Virtual Shopping. O projeto trata da criação e gerenciamento de um espaço virtual onde as empresas 
de Mossoró poderão expor seus produtos e serviços a toda a população. Para nortear todas as etapas 
da implantação deste projeto, foi desenvolvido um plano de negócios onde consta um detalhamento 
minucioso da missão, metas, objetivos, descrição completa da empresa, descrição dos clientes, análise 
da concorrência e as projeções financeiras para a implantação e manutenção da organização. A misão da 
empresa é oferecer à população uma maneira mais cômoda, ágil, econômica e prática de fazer compras 
e contratar serviços. Outra vertente da nossa missão é ser a solução na exposição dos produtos dos 
nossos clientes e otimizar a relação das pessoas com as empresas. As metas iniciais são: Começar a 
funcionar dentro de seis meses e a obtenção do retorno do investimento inicial no prazo de três meses 
após o início do funcionamento. Os principais objetivos da empresa são: Ser a primeira empesa deste 
segmento a funcionar em Mossró dentro de seis meses e a maior empresa de comércio eletrônico com 
serviço de pronta entrega na cidade dentro de um ano. Incentivar continuamente o comércio online por 
toda cidade. O espaço será como um shopping virtual, pois cada empresa terá sua própria página dentro 
do site, sendo que os internautas poderão acessar livremente todas as lojas virtuais, comparar preços e 
escolher os produtos e serviços que melhor atendam às suas necessidades, e por fim realizar a compra, 
tudo isso sem precisar sair de casa, efetuando o pagamento através do próprio site por meio de cartão de 
crédito e receber as suas compras ou a prestação do serviço solicitado dentro de um prazo máximo de 
duas horas, tempo que pode ser minimizado variando por empresa e por produto ou serviço escolhido. 
Nosso público-alvo é composto por empresas de todos os segmentos (alimentício, tecnlógico, esportivo, 
educacional, energético,...) que possuam serviços de pronta entrega, podendo ser de todos os portes 
(micro, pequena, média e grande empresa) e que funcione dentro da cidade de Mossoró. Por se tratar de 
um projeto pioneiro tanto em Mossoró como no restante do país, não existem concorrentes diretos que 
prestem o mesmo serviço que nós, existem alguns sites como Mercado Livre, Submarino, Lojas Ameri-
canas, Casas Bahia entre outros que já vendem pela Internet, mas nenhum deles trabalha com o sistema 
igual ou similar ao nosso. O capital inicial necessário para subsidiar o início das nossas operações foi 
orçado em 20.000,00 reais.

Palavras-chaves: Mossoró. E-Commerce. Shopping.

PERFIL DO GESTOR FINANCEIRO
CARLA JANERLANDIA SILVA DE ARAUJO
ORIENTADOR: FABIO CHAVES NOBRE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A área de finanças é ampla e dinâmica, onde há grandes possibilidades e oportunidades de carreiras 
tornando assim compensadora.As principais atividades chaves de um gestor financeiro é o envolvimento 
continuo com análise e planejamento financeiro, no campo de tomadas de decisões de investimento e 
financiamento,possuindo habilidades e competências. As características pessoais e profissionais não 
são suficientes para gerir bem uma organização, pois é preciso ter vocação para este ramo, gostar do que 
faz e ter o entendimento não só de administração, mas também de economia e contabilidade, pois estas 
áreas estão interligadas e devem ser realizadas de modo que se atinja os objetivos dos acionistas. Teori-
camente, a maioria dos gestores financeiros concorda com a meta de maximizar a riqueza dos acionistas, 
no entanto na prática eles também se preocupam com sua própria riqueza, segurança no emprego, entre 
outros. Estas preocupações fazem com que eles tenham aversão aos riscos muito altos, e consequente-
mente trazem perdas aos proprietários, gerando assim os custos de agencia, ou seja, objetivos pessoais 
à frente dos objetivos da organização. Com a crescente mudança no mundo moderno, faz-se necessário, 
mudanças também no perfil dos gestores financeiros. Mutações no ambiente econômico vêm aumenta-
do a importância e a complexidade de suas tarefas, pois estão sendo definidos outros papéis, que variam 
de acordo com o tamanho e o porte da empresa. A globalização permite que as empresas aproveitem 
melhor seus recursos, tanto matérias como humanos, deixando-as mais competitivas a nível global. É 
notório que isso passa a exigir do gestor financeiro uma visão geral, ampla, sistêmica, passando assim 
de gestores financeiros a Líder financeiro, que ao invés de somente maximizar a riqueza dos acionistas e 
proprietários, passam a ter um leque maior de obrigações.

Palavras-chaves: Gestor Financeiro. Maximização de Riqueza.Globalização.
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ADMINISTRAÇÃO DE LINHAS DE PRODUTOS, MARCAS E 
EMBALAGENS: UMA ANALISE CONCEITUAL
CLERTON GOMES PEREIRA
ARISMAR DE FREITAS DANTAS FILHO
ORIENTADOR: JACQUELINE DANTAS GURGEL
CURSO: CST EM PROCESSOS GERENCIAIS

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O produto é tido como o elemento mais importante do composto de marketing. Trata-se de algo que 
pode ser ofertado a um mercado com a finalidade de satisfazer um desejo ou necessidade de quem o irá 
consumir. Tais produtos incluem: serviços, bens físicos, locais, pessoas, organizações e ideias. A marca 
também é muito importante para um produto sendo ela avaliada de forma geral, ela serve para identificar 
o fabricante passar segurança para o consumidor, demonstrar qualidade, facilitar ao vendedor processar 
pedidos e detectar problema além de ter proteção legal para características exclusivas do produto, que 
caso contrário seria copiado pelo concorrente. A lealdade à marca pode facilitar o planejamento de pla-
nos de marketing. A marca ajuda a empresa a segmentar o mercado. Boas marcas ajudam a construir a 
imagem corporativa, como também de diferenciá-las de concorrentes. O composto de produtos é o con-
junto de linhas e itens do produto que um vendedor específico coloca à venda para os compradores. O 
composto de produtos de uma empresa terá certas abrangências, extensão, profundidade e consistência. 
Embalagem é o conjunto de atividades de projeto e produção do recipiente ou envoltório de um produto 
sendo produzidas e testadas quanto ao seu impacto e capacidade de persuasão. São estas quatro dimen-
sões do composto de produtos que fornecem as bases para definir a estratégia de produto da empresa. 
A pesquisa foi realizada com o objetivo de adquirir conhecimento sobre linhas de produto, marcas e 
embalagens. Como processo metodológico, foi na pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, onde 
consultamos os conceitos do tema proposto. Como resultados encontrados nesse estudo, percebemos 
que as empresas tomam em relação à linha, as marcas e embalagens dos seus produtos. De forma geral, 
conhecemos os níveis, a hierarquia e a classificação dos produtos. A linha a ser seguida parte de uma 
análise do perfil do mercado e as vendas, a marca define-se como um fator de escolha para o cliente na 
hora da compra e por fim a embalagem que possui uma função importante, sendo ela uma estratégia 
de marketing. Assim constata-se que o trabalho em foco foi de extrema importância, pois alcançou o 
objetivo desejado.

Palavras-chaves: Produto. Marca. Embalagem.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA NA MONITORIA DA DISCIPLINA TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNP, CAMPUS DE MOSSORÓ
CRISTIANE PONTES DA SILVA
ORIENTADOR: GILBERTO VALE JÚNIOR
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

A monitória é um trabalho extra e intra-sala de aula que tem por objetivo contribuir na formação dos 
alunos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. È uma prática adotada nos cursos de graduação 
com a finalidade de incentivar os discentes a buscarem as maneiras de amenizar as dificuldades encon-
tradas em sala de aula. Este estudo consiste em um relato de experiência de monitoria da disciplina Teoria 
Geral da Administração nas Segundas Séries do Curso de Administração da UnP, Campus de Mossoró, 
no semestre 2011.1, com o intuito de socializar experiências com oficinas pedagógicas. Inicialmente foi 
realizada a apresentação da disciplina com o professor e alunos, discussão do ementário, objetivos e 
metodologia da disciplina. Em seguida, foram discutidas as funções do monitor, problematizando casos 
e tirando dúvidas mediante leitura acompanhada dos referenciais da disciplina. Para o aluno monitor é 
uma oportunidade de conhecer a vida cotidiana dos docentes e identificar suas habilidades nessa pro-
fissão, já que ele tem oportunidade de manter contato mais próximo com os demais alunos, além de que 
essa experiência contribui para que o discente tenha um melhor desempenho acadêmico. A monitoria é 
uma prática adotada pelas instituições para que os alunos possam encontrar ajuda quando sentirem di-
ficuldades. O monitor passa por um processo seletivo com provas teóricas e entrevistas. Para que possa 
se candidatar à vaga de monitoria, ele precisa ter cursado a disciplina a qual está se candidatando e tenha 
tido um bom aproveitamento. Essa prática acadêmica agrega também valores como a capacidade inter-
pessoal e de forma precisa estimula a pesquisa sobre a ementa e bases teóricas da disciplina ao discutir 
os seguintes temas: Teoria Clássica com o fundador Frederick Taylor, Teoria Neoclássica com Fayol e Te-
oria das Relações humanas com Elton Mayo. Durante o período de monitoria, foi desenvolvido junto com 
o professor da disciplina o planejamento e a execução de dinâmicas de grupos com o objetivo de abordar 
como a falta de comunicação pode afetar no processo decisório, a importância que tem o trabalho em 
equipe e quais as vantagens que as organizações têm ao estimular e motivar seus colaboradores. Para 
o discente monitor é uma experiência enriquecedora, pois ele terá a oportunidade e responsabilidade 
de estar sempre revisando os conteúdos, aumentando assim a seu desempenho acadêmico, já que ele 
precisará estudar toda a bibliografia da disciplina. Foi desenvolvido também o planejamento e revisão e 
aperfeiçoamento dos conteúdos para estimular e incentivar os alunos a tirarem as eventuais dúvidas. A 
monitoria na disciplina Teria Geral Da Administração é importante porque os alunos têm a oportunidade 
de se aperfeiçoar melhor nos conteúdos e conhecer bem as teorias que contribuíram para a formação dos 
atuais e futuros administradores.

Palavras-chaves: Monitorira. TGA. Retatos.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA GESTÃO DE PESSOAS
FRANCIDAULY FELICIANO DE LIMA
ORIENTADOR: GEORGIANA BEZERRA RIBEIRO DOS SANTOS
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gestão de Pessoas é uma área que tem passado por muitas transformações, compreendendo o setor 
que formula a estrutura funcional de uma empresa, sendo responsável pela excelência das organizações 
que hoje é considerada bem-sucedida. Gerenciar pessoas nunca foi e nem será uma tarefa fácil, pois lida 
com diferentes formas de pensar, bem como com habilidades distintas. As mudanças ocorridas na so-
ciedade têm imposto às organizações, novos paradigmas, fazendo surgir uma diversidade de mudanças, 
na busca do diferencial que caracterize um novo modelo de gestão, voltado para os melhores modos de 
lidar com pessoas dentro de uma organização. É objetivo deste estudo identificar as contribuições do uso 
da tecnologia de informação na gestão de pessoas. Esta pesquisa, de natureza bibliográfica, analisou os 
indicadores que delineiam um novo modelo de gestão, identificando a comunicação e métodos de tra-
balho como prioritários, haja vista estamos na era da Inovação Tecnológica. Vale salientar que o sistema 
de informação vem provocando um grande impacto nas empresas, causando significativas mudanças 
e medidas de segurança mais fortes. Considerando que a tecnologia da informação traz benefícios para 
a sociedade de modo geral, as organizações devem se adequar a essas mudanças. A tecnologia da in-
formação tem sido um diferencial e um fator muito favorável, não só para os empresários como também 
para os clientes, beneficiando e facilitando a comunicação e as relações entre ambas as partes. Hoje 
existem diversos programas criados ou adaptados para armazenar dados específicos, programas desen-
volvidos de acordo com as necessidades existentes melhorando o desenvolvimento da empresa. Diante 
disto, os administradores têm procurado a cada dia se adaptar e se desenvolver defronte da tecnologia da 
informação, implantando métodos computadorizados, buscando estar mais próximo de tecnologias de 
ultima geração, agregando valor, aumentando seu potencial no mercado de trabalho e se enquadrando 
melhor nos aspectos que diz respeito à qualidade de vida no trabalho.

Palavras-chaves: Gestão de Pessoas. Tecnologia da Informação. Organizações.

UMA VISÃO HOLÍSTICA SOBRE A CONDIÇÃO HUMANA
FRANCISCO EDJAIR DA SILVA
ANTONIO MARCOS TORRES DE ARAUJO
SHIRLEY RANIELLY BEZERRA DE CARVALHO
ROGERIO CAMELO DE MESQUITA
ORIENTADOR: KARINA MARIA BEZERRA RODRIGUES GADELHA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS EDUCACIONAIS

O homem como ser social não nasce pronto pra viver em sociedade, ele se torna um ser social. Desta 
forma, o desafio é compreender que este homem está em constante processo de construção do seu 
ser, não é o fato de sermos diferentes de outros animais que nós não temos algo comum a esses ani-
mais. Todo esse comportamento é determinado por um sistema capitalista que estimula o ser humano 
a se construir socialmente ,determinando características individualistas competitivas e egoístas. A nova 
perspectiva adotada por teóricos dentro desse contexto, recorre a um entendimento de que este homem 
(ser social) deve ser também entendido dentro da sua complexidade, não somente como ser econômico, 
mas, biopsicossocial. Esse entendimento traz resultados consideráveis no processo educacional, pois 
se entende que a educação é um instrumento responsável para reorganizar/estimular a construção de 
uma sociedade mais humana. Sempre utiliza-se preconceitos para reduzir as pessoas na menor parte 
delas, há um pequeno fragmento de suas vidas, reduzindo os demais aspectos de suas vidas a esse 
traço único. Na visão de Edgar Morin a educação do futuro deve ser centralizada no ensinar a condição 
humana e que para se conhecer o homem, precisa-se situá-lo no universo e não separá-lo dele. Deve-
-se portanto aprender a conviver como humanos do planeta terra, respeitando o desenvolvimento das 
autonomias individuais, das participações comunitárias e acima de tudo a busca pela transformação de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-chaves: Biopsicossocial. Morim. Condição humana.
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VIDEO TUTORIAIS: PARA APOIO AO ENSINO PRESENCIAL
GILSON NEVES DE SOUSA
ANDRE LUIS LUCAS MOREIRA
ANDRÉ LUIS LOPES GONÇALVES
ORIENTADOR: KLEBER JACINTO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, DIREITO E PSICANÁLISE DO VÍNCULO SOCIAL

O ensino tem evoluído ao longo do tempo, conforme evoluíram as sociedades, não só em formato, como 
em acesso e em técnicas. O Ensino formal que anteriormente era restrito a pequenas parcelas da so-
ciedade e aplicado apenas nos ambientes tradicionais onde o professor era o dono do conhecimento e 
o aluno apenas um vaso vazio a ser preenchido, hoje possui formatos dos mais diversos e vem sendo 
revolucionado pela aplicação de tecnologias como a Internet e a telefonia celular, fazendo com que a 
relação entre os docentes e discentes seja muito mais ampla, contínua (pois extrapola as paredes do 
ambientes escolar/acadêmico) e interativa. Neste sentido, instituições de ensino Superior, como a pró-
pria Universidade Potiguar, tem atingido mais parcelas da população com a formalização de cursos à 
distância, ministrados por diversos meios telemáticos. Além das turmas de Educação à distância, (EaD) 
a tecnologia pode ser utilizada para favorecer também os cursos presenciais. Estabeleceu-se assim 
um projeto piloto de apoio às disciplinas de “Informática Aplicada às Exatas e Engenharia” no curso 
de Engenharia Civil da UnP – Campus Mossoró, constituído de um conjunto de tutoriais em forma de 
vídeos, disponibilizados pela Internet e construídos inteiramente com software livre, para cobrir temas 
impossíveis ou difíceis de tratar em sala de aula. Nesta disciplina, e outras tantas de informática básica 
disponíveis nas diversas matrizes curriculares dos cursos de graduação, tem-se por objetivo apresentar 
o computador e um conjunto essencial de software como ferramentas indispensáveis na academia e para 
o futuro profissional. Contudo apesar de apresentar um grupo de conhecimentos que parecem à primeira 
vista extremamente simplórios, os alunos não possuem habilidades ou a intimidades com a informática 
em mesmo nível, o que traz desafios, para o docente, porque precisa balancear dados básicos (sem tor-
nar as aulas inoculas aos estudantes mais experientes) e usos avançados (sem excluir os alunos inician-
tes). O uso dos tutoriais em vídeo além de prover um nivelamento entre os alunos, permite o estudo em 
horários alternativos, fora do horário natural da aula e a possibilidade de infinitas repetições e consultas, 
inclusive após o curso da disciplina.

Palavras-chaves: Vídeo Tutoriais. Ensino Presencial. Práticas de ensino.

UNIVERSIDADE, CIDADANIA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
JOSÉ EUGENIO SILVA DE MORAIS JÚNIOR
ORIENTADOR: JHOSE IALE CAMELO DA CUNHA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

A atividade de construção civil impacta a economia brasileira de forma bem mais ampla do que aquela 
diretamente visualizada pelas atividades de outros setores também em desenvolvimento na atualida-
de. No contexto das execuções de obras, tem-se percebido que a relação engenheiro-colaboradores 
é conflituosa em algumas situações, devido a aspectos sociais e culturais. Dessa forma, entende-se a 
necessidade do papel do engenheiro civil enquanto líder do processo, em se tratando não só da execução 
técnica, como também das relações de trabalho. Objetiva-se estudar as relações entre engenheiro civil e 
colaboradores (pedreiros e mestre de obra), no sentido de analisá-las com o perfil social e profissional 
de ambas as partes. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em obras tais como Chauí 
(2001), que trata da relação universidade e sociedade, com base nos conceitos de direito e cidadania, 
bem como a Resolução CNE (2002), que aborda questões pertinentes quanto à formação de um enge-
nheiro. Em seguida, foi feita uma visita a um canteiro de obras em Mossoró, onde foi feita entrevista aos 
colaboradores – um mestre de obras, um pedreiro, dois serventes e um ajudante -, de modo a traçar o 
perfil social destes. Constatou-se que todos os trabalhadores são do sexo masculino, são casados, e 
consideram seu papel no exercício da cidadania. Embora todos tenham baixa escolaridade, acreditam 
no papel da universidade na formação do indivíduo, e incentivam seus filhos a estudarem e ingressarem 
no nível superior. A relação com o engenheiro, ao contrário do que se esperava, foi identificada como 
agradável, existindo admiração e respeito mútuo. Apesar da baixa renda, nenhum dos entrevistados 
possui receio quanto a frequentar algum local público e ambos se consideram felizes consigo mesmos e 
com o trabalho. Apesar de alguns dados obtidos não possuírem relação com o que é proposto no texto 
em análise, os demais são fundamentais para se traçar o perfil dos indivíduos estudados. Considerando 
a realidade local e social aplicada ao ideal proposto por Chauí (2001), ao afirmar que a democracia pode 
ser caracterizada com base na isonomia e isegoria, tomando por base que todos são iguais e livres, e 
nenhum está submisso a outro porque ambos são autores das mesmas leis obedecidas, é possível jus-
tificar a posição dos colaboradores em vários aspectos, mesmo não tendo estes acesso ao material em 
questão. Quanto à perspectiva ao ensino, em sua totalidade, constata-se a opinião favorável do público 
à existência da universidade, de seu papel na formação crítica do indivíduo e na construção do conhe-
cimento deste, necessário para se oferecer o devido retorno à sociedade, e para se quebrar barreiras 
sociais, possibilitando ascensão e melhoria de vida. Daí, conclui-se que a boa formação do engenheiro 
- técnica, social e cidadã – é fundamental para o gerenciamento da obra como um todo, o que inclui a 
harmonia das relações de trabalho.

Palavras-chaves: Formação. Engenheiro Civil. Cidadania.
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A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS 
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
MICHELLE MORAES DE SOUSA
NYEDJA NARA BATISTA SILVA
GLEICIANE SOUSA DE FREITAS
MARIANNY FERNANDES MENDONÇA
ORIENTADOR: DJAIR EDUARDO DE AZEVEDO
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO URBANO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A qualificação profissional dos trabalhadores da área de construção civil está diretamente relacionada 
com a qualidade das obras e serviços por eles prestados, uma vez que, apenas com um bom nível de 
qualificação e melhoramento pessoal é que o profissional pode manter-se atualizado acerca das novas 
tecnologias e recursos, fator fundamental para exercer bem sua função dentro de uma empresa. Sendo 
assim, este trabalho teve por objetivo identificar a qualificação dos profissionais da área de construção 
civil e a importância dada por eles à educação continuada. Trata-se de um estudo descritivo e de natu-
reza quantitativa, realizado na cidade de Mossoró-RN. A amostra foi composta por 20 profissionais da 
área de construção civil escolhidos aleatoriamente. A coleta de dados ocorreu através de formulário. A 
caracterização sócio-demográfica da amostra ficou da seguinte maneira: 10 pessoas estão na faixa de 30 
a 40 anos, 6 encontram-se entre 20 e 30 anos, 3 de 30 a 40 anos e apenas 1 entre 50 e 60 anos. Todos 
são do sexo masculino, 4 possuem ensino fundamental, 15 ensino médio e um possui curso técnico/
profissionalizante. 19 dos pesquisados afirmaram não haver um programa de qualificação profissional 
na empresa e apenas um atestou o contrário. Todos relataram achar que um programa de qualificação 
profissional resulta na melhoria geral dos serviços prestados tanto do ponto de vista da produtividade 
quanto ao atendimento direto ao cliente. E quanto aos principais benefícios de um programa de qualifi-
cação profissional, foram citadas satisfação pessoal e motivação como sendo os principais, seguidos de 
reconhecimento profissional, melhor qualidade de vida no trabalho, conscientização dos funcionários, 
melhora no desempenho e aprimoramento de sua capacidade. Diante da coleta de dados, ficou claro 
que, apesar de conhecer os benefícios da qualificação profissional continuada, os sujeitos da pesquisa 
não atribuem à empresa características que estimulem ou até mesmo que proponham essa qualificação. 
Fator extremamente preocupante atualmente, já que deixa transparecer que as empresas não estão aten-
tas ao nível de qualificação de seus funcionários. Estes, por sua vez, não participam de cursos de apri-
moramento pessoal por iniciativa própria, já que a maior parte dos funcionários possui apenas ensino 
médio. Mas o fato de não participarem de cursos de qualificação profissional pode estar relacionado aos 
altos níveis de estresse e a altas cargas horárias de trabalho, sendo então, fundamental que a empresa 
proporcione condições para os trabalhadores continuarem se qualificando.

Palavras-chaves: Qualificação Profissional. Engenharia Civil. Capacitação.

ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO NO CONSUMO DE 
PAPEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
LUIZ AUGUSTO DE AZEVEDO
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quando abordamos o valor agregado e rendimento de determinado produto, estamos considerando todo 
o processo que envolve de sua origem até o consumidor final, e muitas vezes alguns insumos que não 
impactam diretamente no custo final são esquecidos. Velhos hábitos, como uso exagerado de folhas de 
papel e até mesmo a adoção de práticas de consumo racional (otimização de textos em uma única lauda 
para a formatação de documentos), além de não considerar o valor monetário, porque a princípio parece 
irrisório, ainda desconsidera o impacto negativo para o ambiente que este simples uso acarreta (impacto 
que se inicia com a necessidade de madeira pra confecção do papel, os poluentes gerados em sua fa-
bricação e seu próprio descarte no final do uso). Sob esta ótica, realizou-se levantamento quantitativo 
do desperdício de papel em uma empresa prestadora de serviços na área de Exploração de Petróleo no 
município de Mossoró-RN, sugerindo, ao final, estratégias simples e de pouco impacto na rotina de tra-
balho para a redução do consumo, através do uso racional do recurso. Dentre as estratégias, podemos 
destacar um exemplo: na empresa existem formulários utilizados pelos funcionários para registrar a hora 
excedente de trabalho; pela estratégia anterior, dias diferentes, horários diferentes e tarefas diferentes 
exigiam formulários diferentes (para cada combinação dia/hora/tarefa existia um tipo de formulário); 
dado que a atividade da empresa exige 24h de disponibilidade de seus associados, o uso destes for-
mulários é contínuo e intenso, gerando, apenas para a filial de Mossoró, um consumo de 900 folhas/
mês. A estratégia proposta foi substituir os inúmeros formulários por um único, consolidado, com as 
mesmas informações, que ocupa uma folha em formato A4. Com isto o consumo de formulários cai para 
30 folhas/mês, uma redução de 96,6%. Contabilizando um ano seriam cerca de 10.440 folhas a menos 
no processo, apenas na unidade Mossoró, sem comprometimento na qualidade da aquisição de dados. 
A adoção dessa e de outras práticas sugeridas, apesar de efetuar uma economia pequena comparada 
ao volume movimentado pela empresa e a outros gastos mais significativos da Organização, é bastante 
significativa, em especial quando considerado o passivo ambiental e a otimização dos processos.

Palavras-chaves: Redução. Consumo. Papel.
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ENERGIA CINÉTICA
ANA PATRICIA DA COSTA
FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO NETO
FRANKLIN TERTULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
AMABILA MADALENA DA COSTA DUARTE
ORIENTADOR: KLEBER CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu 
aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de 
rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aero geradores.Assim como energia 
hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de anos com as mesmas finalidades: bombeamento 
e água, moagem de grãos e outras aplicações que envolvem energia mecânica. Na atualidade, utiliza-se 
a energia eólica para mover aero geradores – grandes turbinas colocadas em lugares de muito ven-
to. Essas turbinas têm a forma de um cata vento ou moinho. Esse movimento, através de um gerador, 
produz energia elétrica. Precisam agrupar-se em parques eólicos, concentrações de aero geradores, 
necessários para que a produção de energia se torne rentável, mas podem ser usados isoladamente, 
para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. È possível ainda a utilização de 
aero geradores quando se trata de requisitos limitados de energia elétrica. A mesma, pode ser consi-
derada como uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente porque é renovável 
ou seja, não se esgota, limpa, amplamente distribuída globalmente e, se utilizada para substituir fontes 
de combustíveis fósseis, auxilia na redução do efeito estufa.O custo da geração de energia eólica tem 
caído rapidamente nos últimos anos. Em 2005, o custo da energia eólica era acerca de um quinto do que 
custava no final dos anos 1990, e essa queda deve continuar com a ascensão da tecnologia de produção 
de grandes aero geradores. A geração de energia elétrica por meio de turbinas eólicas constitue uma 
alternativa para diversos níveis de demanda. As pequenas centrais podem suprir pequenas localidades 
distantes da rede, contribuindo para o processo de universalização do atendimento.Quanto às centrais de 
grande porte, estas têm por potencial atender a uma significativa parcela do sistema interligação nacional 
(SIN) com importantes ganhos; contribuindo para a redução da emissão, pelas turbinas térmicas, de 
poluentes atmosféricas; diminuindo a necessidade da construção de grandes reservatórios e reduzindo 
o risco gerado pela sazonalidade hidrológica.

Palavras-chaves: Energia Cinética. Energia Eólica. Aero Geradores.

ANÁLISE BIOMECÂNICA EM GARIS
CHEYLLA FABRICIA DE MEDEIROS SOUZA
YONARA SONALY SOUSA SILVEIRA
JOMÁRIO BATISTA DE SOUSA
PEDRO HENRIQUE COSTA
ORIENTADOR: FELIPE COSTA NEVES
CURSO: FISIOTERAPIA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A biomecânica aplicada ao trabalho trata do estudo dos movimentos humanos sob o ponto de vista da 
mecânica que estuda as diversas posturas de trabalho, a coluna vertebral, os membros superiores e 
inferiores, com o intuito de entender os mecanismos provocativos da fadiga, lombalgias e lesões por 
trauma cumulativo. Para a sua implementação e desenvolvimento em meio ao campo de trabalho de um 
grupo de 25 garis responsáveis pela coleta de lixo no caminhão do município de Mossoró-RN, deve-se 
acrescer a análise física e as questões organizacionais do trabalho, que visam adequar às atividades de 
alto dispêndio energético para que os trabalhadores não atinjam a fadiga durante e/ou após a jornada 
de trabalho. O grupo em questão está inserido em atividades de caráter dinâmico, que predispõem ao 
trabalhador a distintos fatores de risco. Requisitada a necessidade de um bom condicionamento físico 
aeróbico, posturas e manipulação de cargas mantidas por determinado tempo, as quais tendem a se tor-
nar prejudiciais em decorrência da forma errônea em que é executada, ocasionando consequentemente 
distúrbios em determinadas regiões do corpo, em especial, ao sistema musculoesquelético. Sem esque-
cer que os fatores externos como sons, cheiros e agentes biológicos propendem o trabalhador a um alto 
índice de diminuição da capacidade funcional do órgão em questão, assim como o contágio por agentes 
infecto-contagiosos. O presente estudo tem como objetivo identificar, mensurar, analisar e confrontar 
os dados encontrados na análise biomecânica com a saúde de um grupo de garis por meio da avaliação 
postural, diagrama de CORLETT e MANENICA, fotogrametria, Niosh e Inventário de Sintomas de Stress 
para adultos de Lipp, por meio de uma pesquisa caracterizada como descritiva do tipo quanti-qualitativa, 
através das bases de dados: Scielo, Bireme, Pubmed e Periódicos, mediante palavras-chaves. Percebeu-
-se que ao aplicar os instrumentos avaliativos já mencionados ao grupo em questão, evidenciaram-se 
manifestações biomecânicas de forma sistêmica ao corpo do trabalhador, como alterações posturais 
referentes a assimetrias, dores e desconfortos musculares, riscos de lesões e presença de stress, os 
quais tendem a interferir diretamente na qualidade de vida destes trabalhadores, tão como predispor 
estes a possíveis afecções em decorrência das mas condições de trabalho. Ao término, verificou-se que 
estes trabalhadores são submetidos a situações que os concede baixa qualidade de vida em meio ao 
campo de trabalho, em detrimento da exaustiva jornada de trabalho ao qual são submetidos, tão como 
das alterações biomecânicas por eles expressas.

Palavras-chaves: Ergonomia. Avaliação. Saúde do Trabalhador.



522 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 523
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

ANÁLISE DO GRAU DA APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE METODOLOGIAS ATIVAS NAS 
AULAS PRÁTICAS DE MORFOLOGIA HUMANA: ESTUDO NÃO RANDOMIZADO
GISLAINY LUCIANA GOMES CAMARA
WANDERLEY FERNANDES DA SILVA
MARIA GABRIELA DE MENDONÇA COSTA
VALCÁCIA MIRELLA MEDEIROS PEREIRA
ORIENTADOR: CAIO CESAR DE AZEVEDO COSTA
CURSO: FISIOTERAPIA

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS EDUCACIONAIS

A Morfologia humana é uma ciência que estuda a constituição e o desenvolvimento dos seres organiza-
dos, macro e microscopicamente, havendo assim a necessidade da utilização de metodologias de ensino 
reais e diversificadas que tenham como objetivo a construção do conhecimento através de artifícios que 
demonstrem de forma fiel a realidade. Na busca de se favorecer a formação de sujeitos com visão amplia-
da de saúde, considerando a complexidade que a caracteriza, faz-se necessário a introdução de novas 
formas de organizar e produzir o conhecimento. A partir dessa perspectiva, este estudo avaliou os re-
sultados da eficácia de metodologias de ensino como o body paint, body projetion, pear to pear, estudos 
de caso, simulações e projetos interdisciplinares com base na ótica de estudantes da área da saúde que 
cursaram ou estão cursando a disciplina de morfologia humana, onde foram utilizados estes métodos 
em suas aulas teóricas e práticas. O objetivo deste estudo consiste em avaliar o grau de aprendizagem 
dos alunos da área da saúde perante a utilização de metodologias ativas de ensino nas aulas práticas 
de morfologia humana. A metodologia empregada nesta pesquisa é quantitativa e qualitativa, realizada 
através de entrevistas com 90 alunos da área da saúde de uma instituição de ensino superior privada 
e revisão bibliográfica em artigos presentes em bancos de dados como Pubmed, Lilacs e Scielo. Entre 
os estudantes, 83% relataram que as novas metodologias eram de fácil compreensão, quando questio-
nados se os objetivos gerais de aprendizagem eram atingidos, 77% disseram que sim, entretanto 18% 
dos entrevistados relataram ter alguma dificuldade para compreensão das metodologias. Ao perguntar 
se as novas formas de ensino os estimulavam a realizar pesquisas científicas, 85% responderam que 
sim. Quando questionados à fidelidade do equipamento utilizado nas aulas quando comparado ao corpo 
humano, 82% dos entrevistados afirmaram que a metodologia passava realidade, porém 12% dos alunos 
falaram que as estruturas não se assemelham com pacientes reais. De um modo geral as metodologias 
ativas tiveram boa aprovação dos alunos, 36% as avaliou como ótimas, 53% bom e apenas 10% regular, 
não apresentando nenhum relato quanto à ruim. Os resultados preliminares mostram que as novas me-
todologias de ensino apresentam uma boa avaliação quanto à satisfação dos alunos, mostrando assim 
que elas possibilitam ampliar a capacidade de compreender a realidade, favorecendo o aprendizado mais 
ativo, assim entendendo que a utilização de novas técnicas é um instrumento necessário e significativo 
para ampliar o conhecimento do aluno facilitando o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chaves: Aprendizagem. Novas Metodologias. Morfologia.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS AOS ADMINISTRADORES QUE 
ATUAM NA GESTÃO EDUCACIONAL: O CASO DA UNP, CAMPUS DE MOSSORÓ
RICELLY AMELIA NUNES RIBEIRO
CRISTINA MICHELY BEZERRA PEREIRA
GEORGIA EMILLE SILVA LIMA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizam recursos para atingir objeti-
vos, sendo função de um administrador planejar, dirigir, controlar e organizar os esforços dos grupos 
organizados. Dito isto, faz-se necessário que ele tenha em si um conjunto de competências e habili-
dades. Entende-se competência como um plano conceitual teórico: saber-saber e habilidade consiste 
no saber-fazer. Assim, face aos modelos avançados de administração baseados nas competências e 
habilidades individuais e da organização daqueles que atuam na administração dos setores da área de 
gestão em educação, procurou-se pesquisar a matriz de competências e habilidades necessárias aos 
administradores que atuam na área da educação superior da cidade de Mossoró-RN. Para isso, a pes-
quisa partiu do estudo de caso na Universidade Potiguar, Campus de Mossoró o qual possibilitou avaliar 
o comportamento de administradores que atuam na gestão educacional, a fim de conhecer e estudar as 
características (competências e habilidades) necessárias ao exercício deste cargo. Procuramos também 
levantar informações a respeito da instituição e entrevistas com quatro colaboradores. Além disso, asso-
ciamos os conceitos de Ramos (2006) e Chiavenato (2001) com as respostas dos entrevistados para uma 
maior compreensão do papel do administrador dentro das instituições de educação superior. De acordo 
com as entrevistas realizadas com quatro administradores da UnP, observou-se que 100% dos entre-
vistados utilizam competências formais e informais e dizem que ambas são importantes para um bom 
profissional. 50% dos entrevistados possuem alguma graduação e os outros 50% são graduados em 
Administração. Todos dizem que é primordial entre as funções do administrador saber lidar com pessoas 
e possuir espírito de liderança. Observou-se que a maioria deles procura a tecnologia certa para suprir as 
necessidades da empresa e adéqua para as pessoas e principalmente para os consumidores e tem como 
dificuldade trabalhar com pessoas limitadas. Ao analisar os resultados da pesquisa, verificou-se que a 
maioria dos entrevistados possui características em comum. De modo geral, todos são profissionais 
competentes que buscam sempre se atualizar e possuem características impulsionadoras que regem sua 
atuação dentro das instituições em que atuam, dentre elas destacamos: liderança, comprometimento, 
visão, foco, visão sistêmica, tomada de decisão, interagir com pessoas, administrar conflitos e manusear 
novas tecnologias.

Palavras-chaves: Competências. Habilidades. Educação.
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COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: ANÁLISE DA 
COMUNICAÇÃO INTERNA NA EMPRESA TCM
SHIRLEY MACLAYNE SILVA DE FRANÇA
GLENIKELY KENY SOARES
BRUNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
JUNIANA MAINY SILVA CORREIA DE MEDEIROS
ORIENTADOR: WASHINGTON SALES DO MONTE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: COMPLEXIDADE CULTURAL, LINGUAGEM E PROCESSOS DE COMUNICA-
ÇÃO

Atualmente a comunicação interna dentro das organizações tornou-se indispensável. É notável como 
o ser humano necessita socializar seus valores, desejos e conflitos para produzir um verdadeiro es-
pírito de trabalho em equipe. A comunicação interna auxilia na construção do conhecimento perante a 
empresa, motivando assim o sucesso entre cada setor. Considerando isso, foi realizada uma pesquisa 
com o objetivo de responder questões relacionadas sobre como é a comunicação interna dentro de uma 
determinada organização, quais os principais meios utilizados nessa comunicação e de que forma po-
deria melhorar a comunicação interna dentro da mesma. Baseando-se nas questões acima relacionadas, 
utilizamos dois métodos para desenvolver esta análise, o primeiro consistiu em uma revisão bibliográfica 
nas obras de Comunicação Empresaria de TOMASI e MEDEIROS (2009) e Comunicação Empresarial de 
PIMENTA (2009). O segundo realizou-se uma pesquisa exploratória in loco na empresa TCM, onde abor-
damos através de uma entrevista com alguns gestores a comunicação interna empresarial. Através das 
entrevistas realizadas nessa empresa com a gerente de Recursos Humanos e o de Marketing, chegou-
-se a resultados extremamente importantes no que se refere à maneira que ocorre a comunicação entre 
os setores. Dá-se através de email, mesmo que o contratado tenha email pessoal é necessário obter o 
específico da empresa. Outra forma utilizada são os comunicados nos murais, todos os departamentos 
têm o seu mural para avisos e quando ocorrem casos mais sérios num geral a gerência faz uma reunião 
com todos os colaboradores, também existem palestras para cada departamento. Ocorrem falhas na co-
municação como em qualquer outra empresa, um exemplo citado pela entrevistada de RH “é que às vezes 
um setor se esquece de enviar uma pauta para a pessoa que é responsável, e essa enviaria para todos 
da equipe”. Para que as falhas não aconteçam, a comunicação interna tem como principal objetivo criar 
um clima agradável no interior da empresa e com isso elevar a qualidade de produtos e serviços atra-
vés das relações interpessoais, daí busca-se interações por meio de programas participativos diversos. 
Para melhorar e dessa forma motivar os funcionários, a empresa oferece brindes, trabalha também com 
treinamentos para cada departamento, através de uma parceria com o Sebrae eles são qualificados por 
meio de cursos de capacitação, investindo muito no crescimento deste funcionário dentro da empresa. 
Portanto, a TCM é uma empresa de comunicação bastante eficaz, porque a sobrevivência das organi-
zações dependerá intrinsecamente da sua capacidade de comunicar internamente para continuar em 
crescimento, sendo ponto necessário para melhorar a inovação e a qualidade dos produtos e serviços.

Palavras-chaves: Comunicação Interna. Interpessoal.TCM.

O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO E DECISÃO NA AGÊNCIA 
DO BANCO DO BRASIL EM AREIA BRANCA-RN
STEFANNY NAIANE DA SILVA ALVES
MARÍLIA GABRIELA MEDEIROS DE FREITAS
MANOEL GOMES DA SILVA
JÉSSICA AQUINO DANTAS
JUREMA SONALI ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: ADMINISTRAÇÃO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Sabemos que toda organização deve ser regida por políticas próprias, políticas essas que permitem a 
empresa definir suas estratégias internas e externas, as quais são o alicerce da organização, possibilitan-
do uma visão futurística do mercado e da ordem econômica. Desse modo, podemos afirmar que política 
é um fato na vida das organizações, visto que pode influenciar diretamente nos diferentes grupos sociais 
por elas compostas. Nesse contexto, o artigo teve como objetivo central analisar a política e o processo 
decisório que são utilizados na agência do Banco do Brasil em Areia Branca. Para o nosso trajeto de 
pesquisa, realizamos a leitura da obra, Teoria da Decisão, Luiz Flávio Autran Monteiro Gomes, (2007). 
Fizemos consulta ao website da própria organização escolhida de onde podemos extrair informações 
sobre o histórico da empresa, seu perfil e sua posição política decisória. Contamos também com uma 
entrevista com quatro colaboradores que responderam questionamentos sobre a organização e seus 
respectivos posicionamentos em relação à mesma. Podemos dizer que a política se caracteriza como 
liberdade de expressão e opinião, que sua finalidade seria de manter a ordem pública e o bem-estar orga-
nizacional. Para o processo decisório do Bando do Brasil foi adotado o modelo de administração formado 
por comitês para garantir uma maior agilidade e segurança. Esses comitês decidem sobre alternativas de 
alocação de ativos, avaliam operações do portfólio, analisam o cenário de mercado de capitais com foco 
de gerenciamento de fundos de investimentos, definem instrumentos gerenciais e de controle, além de 
explorar novas oportunidades comerciais. Algumas das políticas adotadas pela organização são: Política 
de divulgação, onde as informações são prestadas com qualidade, transparência, veracidade, comple-
teza e consistência; Política de negociação; Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e Carta de 
princípios, onde se destaca suas responsabilidades socioambientais. Podemos analisar as vantagens e 
desvantagens adotadas pela agência no processo decisório e chegamos à conclusão que os comitês são 
utilizados com finalidade da organização, torna-se centralizada e o ponto positivo dessa centralização 
da tomada de decisão é que elas são tomadas por pessoas treinadas para esse propósito e que possuem 
uma visão global da empresa. Já as desvantagens acarretadas com a centralização seria a lentidão nesse 
processo, pois a mesma só pode ser executada a partir de estratégias adotadas pelo comitê.

Palavras-chaves: Política. Processo. Negociação.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS ADMINISTRADORES QUE GERENCIAM 
EMPRESAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÕES: O CASO DA TCM
VIVIANE CECILIA REGIS DE AZEVEDO
ABMAEL DE SÁ LINHARES
CRISLANY KARLA DE OLIVEIRA ROCHA
RAFAELA DE FREITAS CARVALHO
LUÉRGIA DE VANIELE DE OLIVEIRA SILVA
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

A tecnologia avança rapidamente, mudando a vida das pessoas, originando uma nova sociedade. Tem-se 
notado a exigência de flexibilidade dos profissionais, habilidades interpessoais e competências múlti-
plas. Esse mercado exige profissionais que estejam preparados para enfrentar as mais diversas situa-
ções e problemas, no menor tempo possível e que percorra um caminho em busca do trabalho e de como 
realizá-lo, se for o caso até empreendendo. Este artigo foi organizado com o propósito de esclarecer as 
competências e habilidades dos profissionais que atuam na área da comunicação. Os dados aqui conti-
dos foram realizados através de sondagens e entrevistas com quatro colaboradores internos, na empresa 
de telecomunicação, tevê Cabo Mossoró (TCM), O processo de pesquisa partiu da temática: Competên-
cias e habilidades dos administradores que gerenciam empresas na área de comunicação, a empresa 
selecionada para realização da pesquisa foi a Tevê Cabo Mossoró (TCM). Partindo disto, houve um 
estudo de caso, para melhor compreensão da organização sediada na cidade de Mossoró-RN. A revisão 
bibliográfica se apoiou nas obras: Pedagogia das Competências de Ramos (2006) e Comunicação em 
Marketing de Pinho (2001). Tal empresa é uma das mais modernas de televisão a cabo em operação no 
Brasil. A organização, inaugurada em 2002 pelo médico Milton Marques de Medeiros, tem o objetivo de 
proporcionar aos cidadãos mossoroenses uma nova visão do mundo, através das modernas tecnologias 
de comunicação. Procurando vencer a crise econômica, no primeiro semestre de 2009, foi implantado 
mais um serviço de tecnologia de ponta, que se destina à transmissão de dados por alta velocidade, tam-
bém conhecida por Internet em Banda Larga. As competências nos dá a permissão de sermos levados a 
pensar sobre os conhecimentos que possuímos e necessitamos para lidar com os diferentes problemas 
que podem surgir. Entender um custo-benefício para uma determinada área, de compreender os tipos de 
marketing envolvidos e as suas respectivas vantagens e desvantagens, e entender a logística de produ-
ção, circulação e consumo de bens; permite uma visão mais ampla ao empreendedor que deseja obter 
uma maior lucratividade e retorno positivo do mercado alvo. Deve-se ter um domínio das competências 
para que as habilidades não venham a ficar em falta em determinadas ciências afins. Na opinião dos 
entrevistados, a administração da TCM exige por parte dos seus colaboradores. Esta pesquisa, portanto, 
não encerra as possibilidades de diálogo com os dados obtidos e com a literatura abordada. Ao contrário, 
com esta pesquisa abre-se uma proposta de diálogo mais profunda, como forma de atribuir conhecimen-
to e colocá-lo em prática de forma eficaz e eficiente.

Palavras-chaves: Comunicação. Atitude. Organização.

FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS: ANÁLISE DA LOJA LIA BABY HOME
YANNA GABRIELLA SOUSA DANTAS
ADALGISA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA
ROBERTA KELY DE JESUS SANTOS XAVIER
PABLO ANGLESON DA SILVA AIRES
PALOMA MARILIA FREIRE DA SILVEIRA
ORIENTADOR: GILBERTO VALE JÚNIOR
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA

Assim como estados, as empresas possuem características e culturas próprias e que variam de uma para 
a outra. Portanto, é importante que a organização deixe claro que papel quer desempenhar para que seus 
colaboradores possam cumprir de forma viável naquele objetivo. Percebe-se então a importância das 
funções organizacionais, pois ela padroniza esse processo. Para a elaboração desse artigo, foi realizada 
uma entrevista com uma empresa, dispondo de um questionário de 10 questões abertas e fechadas, 
elaboradas segundo revisões bibliográficas, para analisar as funções desenvolvidas por ela. A empresa 
na qual foi realizado este trabalho chama-se Lia Baby Home. A mesma oferece serviços na produção 
de enxovais infantis e adultos e a organização de aniversários para crianças. Está no mercado há cinco 
anos. Costuma realizar pesquisas informalmente junto aos concorrentes e analisa qual estratégica deve 
ser usada. Muitas vezes decidindo por uma promoção para atrair mais o cliente. Com relação ao finan-
ciamento, a empresária afirma que já fez, e sempre investe na reforma e ampliação da loja. Ela também 
comenta sobre uma consultoria realizada internamente e diz que foi bastante proveitosa, pois através 
dela pode se organizar, como por exemplo: administra melhor seu tempo, o desperdício de material e 
tempo. Também observou que ainda tem muita coisa a melhorar. Organiza a programação da semana 
e reúne os colaboradores para deixá-los ciente de suas responsabilidades. Recruta funcionários ape-
nas quando precisa, prefere fazer rodízio com os mesmos. Sempre está treinando seus colaboradores, 
depois faz uma avaliação para saber seu desempenho, e gratifica quando for o caso. Considera que a 
maior gratificação é o reconhecimento. Seus principais concorrentes: San Remo e a Lisboa são os que 
considera oferecer alguma ameaça, pois considera seu trabalho de qualidade, e que embora muitas 
outras lojas trabalhem no mesmo ramo exista, afirma que as que podem trazer concorrência são essas. 
Necessita sempre do fornecimento de material de confecções e aviamentos. Seu público-alvo são os 
recém-casados e o público infantil. Oferece excelência de qualidade e procura atender da melhor forma 
o desejo de seus clientes. Através desse estudo, pôde-se perceber que a empresa possui pontos fortes 
e fracos, o gestor e sua equipe podem determinar com mais clareza as prioridades em termos de ame-
aças e oportunidades existentes no ambiente externo. Com isso a empresa eleva seus pontos fortes e 
minimiza seus defeitos, que também podem ser transformados em qualidades. Identificou-se também, a 
importância do planejamento, que foi observado pela empresária, onde a mesma planeja semanalmente, 
diminuindo a perda de tempo e material.

Palavras-chaves: Lia Baby Home. Gestão de empresas. Planejamento estratégico.
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AVALIAÇÃO DOS PRATOS SERVIDOS EM UMA COZINHA INDUSTRIAL EM RUSSAS-CE
ANA JAQUELINE DE LIMA
DANIELLE GOMES HOLANDA MELO
LÍVIA VIVIANE GUIMARÃES DO COUTO
VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA
RAFAELLA SANTIAGO FARIAS
ORIENTADOR: BRUNO CLAYTTON OLIVEIRA DA SILVA
CURSO: NUTRIÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

O trabalho faz uma explanação sobre um levantamento de dados dos pratos servidos numa cozinha 
industrial, localizado na cidade de Russas-CE. Trata-se de uma empresa terceirizada, que funciona há 
13 anos na cidade, fornece refeições diárias aos trabalhadores de uma empresa de calçados. Dentre as 
refeições servidas constam café da manhã, almoço, jantar e ceia, porém o enfoque será nas refeições 
principais, como o almoço e jantar, no caso, será analisado os números dos pratos servidos no jantar. 
É feita uma relação entre os dois tipos de pratos servidos, tais como, o prato tradicional (PT) e a sopa 
(SP). É feita uma comparação entre ambos, avaliando a preferência dos consumidores pelos mesmos, 
num período de 1 (um) mês. Tal estudo justifica-se dada a necessidade de acompanhamento contínuo 
da preferência dos clientes, bem como, a capacidade do mesmo em fornecer subsídios à elaboração de 
novas estratégias pela empresa. Dado o interesse na satisfação dos clientes, é necessária a realização de 
práticas que atraiam o maior número de consumidores, com o auxílio dos mais variados e diferenciados 
pratos a ser servidos, abrangendo todos os paladares requisitados. Com isso, o trabalho objetiva, de 
maneira geral, avaliar a preferência dos consumidores pelos pratos servidos. Para tal, serão utilizados 
um conjunto de técnicas estatísticas que possibilitarão avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima 
citado. Dentre essas estão: Visitas in loco, a fim de conhecer a rotina do estabelecimento e realizar o 
levantamento dos dados necessários; Distribuições de Frequências, Estatística Gráfica, Medidas de Ten-
dência Central (Média, Moda e Mediana), Medidas de Dispersão (Variância, Desvio Padrão e Coeficiente 
de Variação) e Correlação Linear. Espera-se assim, que através do uso das ferramentas estatísticas, 
possa-se definir a preferência da clientela abrangente, e com isso, adotar as medidas viáveis, visando à 
melhoria dos serviços prestados e consequente satisfação dos mesmos.

Palavras-chaves: Estatística. Cozinha Industrial. Consumidores.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS ADMINISTRADORES QUE 
ATUAM NA GESTÃO HOSPITALAR: O CASO NOSSA CLINICA
ALESSON IGOR LOIOLA DA SILVA
FELIPE JOAO TRINDADE DA SILVA
AUSSANGELA WENDY GUEDES DE MELO
MARIA IVANEIDE NOGUEIRA REBOUÇAS
ORIENTADOR: EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Na gestão da saúde, ocorreram diversas mudanças a partir do século xx, a gestão hospitalar deixou de 
ser feita por profissionais que não possuíam as competências e habilidades necessárias para exercer o 
cargo e passou a ser feita por profissionais qualificados e com o real comprometimento com a sociedade. 
Esta iniciativa teve inicio logo após a segunda guerra mundial onde os países desenvolvidos começa-
ram a exigir que o profissional que fosse ocupar o cargo de gestor hospitalar teria que possuir uma 
qualificação profissional formal. Nossa pesquisa consiste em identificar as competências e habilidades 
destes profissionais. O trajeto de pesquisa partiu através da leitura das obras: Administração Hospitalar, 
Malagón-Londoño, Galán Morera, Pontón Laverde (2000), A Pedagogia das Competências: autonomia 
ou adaptação Ramos, Marise Nogueira (2006), Teoria Geral da Administração, CHIAVENATO, Idalberto 
(1999). Também foram feitas entrevistas com os administradores da Nossa Clinica, onde foram adquiri-
das importantes informações, através de gravações de áudio, também foram feitas pesquisas eletrôni-
cas em sites que tratam da temática. Nossa equipe formulou um questionário com perguntas abertas e 
fechadas para absorver o máximo de cada administrador e assim conseguir um entendimento maior do 
segmento. De acordo com o questionário aplicado aos administradores da Nossa Clinica, observou-se 
que ambos os entrevistados não possuem uma formação acadêmica na área da saúde, mas possuem 
formação acadêmica em outras áreas, mas na ausência de uma competência formal, existem algumas 
competências essenciais que são utilizadas que determinam o sucesso da instituição tais como: Bom-
-senso, atitude e criatividade com ênfase na competência do bom-senso que segundo a entrevistada 
esta competência lhe da habilidade de ponderar os relacionamentos sociológicos dentro da instituição, 
ponderando com mais clareza não apenas as condutas dos colaboradores, mas também suas próprias 
ações que segundo ela em muito afeta o futuro da clinica. O entrevistado nº 2 tem como suas principais 
habilidades possuir uma visão holística dos aspectos legais, econômico, trabalhista, sobre impostos 
órgãos regulamentadores da área de saúde. Segundo o entrevistado nº 2, essas competências e habilida-
des foram adquiridas através de sua experiência anterior como gestor, mesmo que essa experiência não 
tenha sido no mesmo segmento, mas lhe deu bastante conhecimento para assimilar estas exigências: 
podemos afirmar que os gestores da área de saúde focalizam o aperfeiçoamento dos serviços, com o 
objetivo de ter uma qualidade maior dentro das exigências de (OMS), um serviço que apresente esta 
qualidade desde a entrada do paciente até sua saída da instituição, levando a identificar os elementos 
favoráveis e desfavoráveis, que possam influenciar a organização, visando sempre à satisfação dos seus 
clientes internos e externos.
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UMA VISÃO ABERTA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DANDO ENFASE 
EM ABRIR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO FUNDAMENTADO NO PLANEJAMENTO 
DE MARKETING ATRAVÉS DO PLANO DE NEGÓCIOS
ANTONIA LUCIA DE MELO
PAULO DI LORENZO GOMES
ARTHUR GERFFSON DOS SANTOS ARAUJO
GEORGIANE ALINE ALBANO BATISTA
FREDIANO DA SILVA JALES
ORIENTADOR: FREDERICO GUILHERME DE CARVALHO JUNIOR
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

Desenvolver o plano de negócio é um sinal de maturidade e planejamento e o empreendedor individual 
procura crescer no mercado e com um plano de marketing bem elaborado as variáveis controláveis e 
incontroláveis que afetam esse mercado são diminuídas consideravelmente, sabendo-se que esse cres-
cimento mercadológico está em transformação, ver-se uma necessidade de monitoramento contínuo das 
ameaças e oportunidades daí resultantes. A elaboração de um plano de negócio para o empreendedor 
individual acarreta grandes benefícios auxiliando o empreendedor a tomar decisões de acordo com o 
mercado. É necessário rever seus processos periodicamente, principalmente o planejamento de marke-
ting para potencializarem suas perspectivas de sucesso, podendo reforçar o comprometimento com seu 
cliente. Sendo utilizadas todas as suas ferramentas dentre a qual a descrição de seu produto ou serviço, 
preço, estratégias promocionais, estrutura de comercialização e a localização do negócio são ferramen-
tas importantíssimas para que o planejamento de marketing seja impecável. Através do plano de negócio 
tem-se uma visão da viabilidade do negócio ou não, na qual propicia a segurança para quem quer iniciar 
um negócio com maiores condições de êxito ou mesmo ampliar ou promover inovações em seu negócio. 
O presente estudo propõe uma consolidação de conceitos extraídos dos estudos em sala de aula de 
Desenvolvimento de Novos Negócios II e do site do SEBRAE de Rondônia, reforçando a importância 
de se estar preparado com mercado, que ao final premiará o empreendedor individual com conquista e 
fidelização do consumidor.Um plano de negócio é um grande desafio, pois exige persistência, compro-
metimento, pesquisa, trabalho duro e muita criatividade.
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PROBLEMAS ENCONTRADOS PARA O USO DE BICICLETAS COMO ALTERNATIVA 
PARA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN
BERTHA FERNANDA MOURA DE CARVALHO
THAIS BENIGNO CIARLINE
ORIENTADOR: KATIA REGINA FREIRE LOPES
CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O planejamento urbanístico vai muito além de melhorais ou revitalização de uma cidade. Está intrinseca-
mente comprometido com seu desenvolvimento e futuros problemas que um crescimento desordenado 
possa causar. Pode-se constatar pela simples observação da paisagem de Mossoró/RN que, com o de-
senvolvimento em todas as direções, principalmente na vertical, gera uma sucessão de ações e omissões 
que desencadeiam em muitos problemas típicos da urbanização, dentre eles os de trânsito, constatados 
pelo déficit de áreas de estacionamento, falta de transporte público, maiores distâncias percorridas, 
congestionamentos e vias ineficientes, a degradação ambiental local seja com a poluição atmosférica, 
sonora e visual. No passado, a cidade cheia de motocicletas, já foi fortemente ocupada por bicicletas, e 
esta presença do passado mais do que nunca é uma alternativa para o futuro, mais “verde” e saudável. 
Pedalar é uma forma saudável e prazerosa de deslocamento, não poluente, sem necessidade de grandes 
espaços para locomoção e estacionamento. Acessível a todas as classes sociais, de manutenção fácil e 
econômica, e observada a topografia da cidade, sem grandes obstáculos. Entretanto o uso de bicicletas 
nos dias atuais é baixíssimo, ainda mais se considerarmos seu uso exclusivo para transporte, deixando 
de lado lazer e exercício. Em busca de atribuir fatores reais a não utilização de bicicletas, realizou-se uma 
pesquisa com os alunos da Universidade Potiguar (UnP), de forma aleatória (sem restrições de idade, 
sexo, curso, período ou turno) indagando sobre o meio de transporte usado para deslocamento até a 
sede da UnP na Cidade, e nos casos onde a resposta não era “bicicleta”, que fatores levavam ao não uso 
deste meio. Verificou-se que quase totalidade dos entrevistados não só sabiam usar como possuíam 
bicicletas, mas não as considerava como meio de transporte na Cidade pelos pela falta infraestrutura de 
ciclovias, a falta de respeito com os ciclistas (sendo a atividade vista como arriscada) e pela possibilidade 
de roubos e furtos, seja pela facilidade da abordagem, seja pela ausência de ambientes para abrigar as 
bicicletas nos intervalos de uso. Fatores como a falta de preparo físico e as grandes distâncias também 
foram citados. Com o exposto, acredita-se que a substituição dos meios de transporte individuais e 
movidos a petróleo, pelo uso das bicicletas deva ser estimulada em todos os aspectos, e que o mais 
incentivo deve partir do poder público ao adotar medidas de segurança, infra-estrutura e sensibilização, 
que a sociedade por si só não pode instituir. As bicicletas, fadadas aos sonhos natalinos das crianças, 
pode em cidades como Mossoró/RN ser representativas na construção de um futuro mais saudável não 
só para os praticantes, como para a sociedade e o Planeta.
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COMPETIÇÃO, QUALIDADE, SATISFAÇÃO E A EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO DOS 
ALUNOS DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN
FREDERICO GUILHERME DE CARVALHO JUNIOR
WASHINGTON SALES DO MONTE
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: MERCADO DE TRABALHO

Num mundo em constante transformação, os profissionais do mercado de trabalho necessitam estar 
sempre buscando um melhor aperfeiçoamento e capacitação, os quais, em muitos casos, são buscados 
em instituições de ensino. Esse cenário permitiu o crescimento educacional nos ensinos fundamental, 
médio e superior. É neste último, porém, que o ensino brasileiro ganhou espaço considerável. Consi-
derando essa ótica, a alta competitividade entre as organizações aliada à busca de novos mercados, 
têm feito com que as entidades estejam sempre em constante busca de melhorias. O Brasil apresenta 
um grande complexo de instituições de ensino superior, e com elas, a super oferta do curso de Admi-
nistração. Contudo, é importante considerar a qualidade dos mesmos. Neste sentido cabe a esta inves-
tigação o objetivo de saber quais as expectativas de formação dos alunos ingressos e quais projeções 
de mercado fazem os alunos egressos dos cursos de Administração das três principais IES de Mossoró 
(UERN, UNP e UFERSA). Assim, como houve o aumento das instituições de ensino, há também mais 
exigências das organizações na qualificação dos profissionais na hora das contratações. Para o alcance 
dos objetivos propostos na presente investigação, e por acreditar que só é possível transformar a reali-
dade a partir de um olhar crítico – reflexivo direcionado para aquilo que queremos transformar foi feita 
a opção por uma investigação numa abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa será realizada 
junto aos alunos ingressos e os egressos, bem como aos respectivos coordenadores do curso superior 
em Administração da UERN, UNP e UFERSA. Nesse sentido, estaremos realizando entrevistas com os 
03 coordenadores das instituições que farão parte do nosso estudo e também estaremos aplicando um 
questionário com 120 alunos do curso de Administração dessas IES. Serão 60 alunos da UNP (sendo 
30 ingressos e 30 egressos), 30 alunos da UERN (15 ingressos e 15 egressos) e 30 da UFERSA (15 in-
gressos e 15 egressos). A justificativa do percentual em dobro dos alunos da UNP em relação às outras 
faculdades se deve ao fato que as vagas oferecidas pela UNP anualmente representa o dobro das outras 
instituições que serão pesquisadas. Sendo assim, cientes da competição nas respectivas IES, onde as 
mesmas procuram cada vez mais proporcionar uma melhor satisfação aos seus alunos, investigaremos 
as expectativas destes, no que tange à escolha da instituição, desenvolvimento do curso e preparação 
para o mercado de trabalho.
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ESTRUTURA DE CAPITAL E ALAVANCAGEM FINANCEIRA NA VALE DO RIO DOCE SA
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

Ao longo do tempo, as empresas estão aumentando seu capital próprio devido à busca de um nível maior 
de lucratividade. A política estrutural de capital envolve trocas entre os riscos e os retornos; a utiliza-
ção de mais dívidas eleva o risco, porém com um índice mais elevado de endividamento, geralmente a 
empresa consiste em uma taca de retorno maior que o esperado. Então a partir de uma estrutura ótima 
de capital, a empresa apresenta um equilíbrio entre risco e o retorno, no qual maximiza o preço de suas 
ações. As condições operacionais podem fazer com que haja variação no nível-alvo da estrutura real da 
organização. Os principais fatores que influenciam a estrutura-alvo de capital segundo Brigham (1999) 
são: o risco empresarial, aposição tributaria da empresa, flexibilidade financeira e conservadorismo/
agressividade da administração. Sendo assim, buscamos verificar qual a melhor forma de endivida-
mento para a empresa, a partir de suas características e suas capacidades de alavancagem. A partir da 
pesquisa bibliográfica, foram analisadas três demonstrações do resultado dos exercícios da empresa 
Vale do Rio Doce S.A., dos períodos 2008 – 2010, sendo calculados seis graus de alavancagens, onde 
três foram operacionais (relação ente lucro antes de juros e imposto de renda – LAJIR – da organização 
e sua receita de vendas) e três Financeiras (relação ente lucro por ação e o seu LAJIR). A partir do índice 
de endividamento da empresa Vale do Rio Doce S.A., foi identificado que a organização não obteve uma 
alavancagem financeira e operacional, fazendo com que não atingisse um retorno maior e consequente 
mente um risco maior.
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PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – PCCS: 
UM MECANISMO DE GESTÃO DE PESSOAS
LILIAN CRISTIANE BARROS PEREIRA
ALLANAH ELLEN DANTAS LOPES
ORIENTADOR: KARINA MARIA BEZERRA RODRIGUES GADELHA
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Levando em consideração que o mundo passa por transformações, principalmente no que diz respeito 
aos negócios, muitas organizações ficaram para trás nesse processo de corrida e de mudança contínua e 
progressiva que ocorrem através do conhecimento, diferentemente de outras organizações que oferecem 
oportunidade a seus funcionários, para eles adquirirem novos conhecimentos. Nesse cenário, existe 
hoje uma forte e urgente necessidade de talentos e competências humanas, por esse motivo é que as 
organizações são responsáveis pelo incentivo e desenvolvimento da busca desse conhecimento, além 
de estabelecerem políticas internas bem definidas, como por exemplo, o plano de cargos, carreira e salá-
rios. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários, mais conhecido como PCCS, é uma ferramenta de gestão 
de pessoas, que surgiu devido à preocupação das empresas com as expectativas de seus trabalhadores 
no intuito de proporcionar o desenvolvimento profissional, o equilíbrio interno e externo dos salários e 
cargos ofertados pela corporação, bem como propor recompensas justas aos seus funcionários, tendo 
em vista que esse mecanismo é ainda pouco utilizado pelas empresas, o qual deveria ser visto como um 
subsídio para o desempenho e otimização da organização. Este estudo se baseou em uma pesquisa bi-
bliográfica dentro da abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar a funcionalidade do PCCS dentro 
da dinâmica institucional, verificando, assim, a sua sistematização e certificando junto aos autores os 
seus aspectos positivos e negativos. Como resultados, podemos concluir que o PCCS, dentro da dinâ-
mica capitalista, é uma ferramenta ou instrumento necessário ao desempenho do colaborador, porque 
provoca uma expectativa no trabalhador, que por sua vez gera uma dinâmica de produção acentuada.
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ATUAÇÃO FISIOTERÁPICA NAS ALTERAÇÕES 
RESPIRATÓRIAS DA DOENÇA DE PARKINSON
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ORIENTADOR: JOÃO CARLOS LOPES BEZERRA
CURSO: FISIOTERAPIA
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A doença de Parkinson (DP) é uma afecção do sistema nervoso central, expressa de forma crônica e pro-
gressiva. Resultante da morte dos neurônios produtores de dopamina da substância negra, caracterizada 
por distúrbios motores, disfunções posturais e cognitivas. Quando os sinais e sintomas são detectados, 
já ocorreu a perda de aproximadamente 60% dos neurônios dopaminérgicos, e o conteúdo de dopamina 
no estriado é cerca de 80% inferior ao normal. Inicialmente os sinais e sintomas manifestam-se a níveis 
motores, progredindo para o acometimento no sistema respiratório, o qual tende a sofrer alterações 
referentes à diminuição da amplitude do tórax e dos volumes pulmonares, em decorrência da diminuição 
da complacência pulmonar, devido à limitação na extensão de tronco e da amplitude articular do tórax e 
da coluna vertebral, secundária a artrose e outras alterações torácicas como a cifoescoliose. Portanto, 
a amplitude torácica diminui em decorrência da postura em flexão do tronco e a degeneração ósteo-
-articular, altera o eixo da coluna vertebral. Existindo ainda quadros de fadiga dos músculos respiratórios 
que tendem a limitar a ventilação, contribuindo para os distúrbios da fonação e na mobilização das se-
creções. O presente estudo tem como objetivo analisar as alterações no sistema respiratório decorrente 
da DP e traçar um possível tratamento fisioterápico. Por meio de uma pesquisa descritiva do tipo revisão 
bibliográfica, através das bases de dados do Scielo, Pubmed e Periódicos, mediante palavras chaves. 
Revelou-se na referente pesquisa que o sistema respiratório apresenta alterações estruturais, perda de 
elasticidade, dilatação alveolar, diminuição do estímulo neural para os músculos respiratórios e altera-
ções de volumes, capacidades e fluxos respiratórios. A reabilitação destes pacientes abrange exercícios 
respiratórios, que tendem a melhorar e/ou evitar a progressão da rigidez torácica, contraturas e defor-
midades que limitam a expansão torácica. Os mesmos baseiam-se em propriocepção diafragmática e 
expansão torácica basal, em prol de melhorar a ventilação pulmonar; mobilização da parede torácica por 
meio de alongamentos e exercícios de resistência aos músculos intercostais; pressão e contatos manuais 
podem ser usados para dar ênfase às áreas de pouca expansão torácica; controle da respiração facilitado 
por estímulos táteis e verbais e drenagem postural associada a manobras que incentivem a expectora-
ção. Conclusão: A pesquisa mostra-se notória quanto às alterações respiratórias desencadeadas pelos 
pacientes com DP e aplica a fisioterapia como uma importante ferramenta na promoção da melhora e/
ou estabilização do estado de saúde por meio de técnicas especificas, vindo a repercutir nas AVD’s e 
qualidade de vida.
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AVALIAÇÃO ÁLGICA PELA ESCALA DE EVA EM FUNCIONÁRIOS 
DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO
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LINHA DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

A dor é caracterizada como uma sensação de desconforto, podendo ser considerada de leve a intensa, 
e subjetiva, apresentando diversos tipos e está associada a um processo destrutivo de potencial dos 
tecidos onde se expressa por meio de uma reação orgânica ou emocional. As dores caracterizam-se 
por serem do tipo psicológico, articular, inflamatório, talâmico, neuropático e muscular na qual a dor 
muscular acontece devido a tensões musculares por algum excesso de esforço que pode estar asso-
ciado com uma má postura, isso acontece comumente durante as atividades exercidas no horário de 
trabalho onde o indivíduo passa horas em uma determinada postura de forma inadequada. Outro fator 
fundamental é o estresse mental que o profissional é submetido todos os dias, agravando ainda mais 
o nível de dor. Essa dor muscular pode incluir limitação de movimento na região afetada, inflamação 
de tendões e dor de cabeça. Utilizando dentre os artifícios para se obter informações a Escala Visual 
Analógica – EVA que auxiliará na aferição da intensidade da dor no paciente, sendo considerada a mais 
eficaz, de fácil compreensão e mais comumente utilizada. O presente estudo tem como objetivo analisar 
a sintomatologia de dor em funcionários de uma instituição de ensino privada, que atuam no setor admi-
nistrativo e auxiliar de biblioteca, por meio da aplicação de um questionário auto-explicativo referente à 
dor. Diante da aplicação do questionário, pode-se observar que há um nível bastante considerável de dor 
presente nos trabalhadores, pois o tempo que permanecem na mesma postura e de forma inadequada 
favorece ao aparecimento desta sintomatologia. O estudo foi realizado com 31 participantes, sendo 13 
do sexo masculino e 18 do sexo feminino com faixa etária de 20 a 36 anos, e foi aplicado uma ficha 
avaliativa normatizada pela Universidade Potiguar (UNP) contendo a escala visual analógica da dor, que 
varia a pontuação de 0 a 10, onde 0 significa ausência da dor e 10 a dor máxima sentida pelo indivíduo. 
Ao analisar os resultados obtidos na aplicação desta escala com os funcionários 83,9% relatam sentir 
alguma dor durante a avaliação, dentre os níveis de dores 38,7% apresentam a sintomatologia em grau 
moderado, podendo ser desencadeada pela atividade laboral que praticam, que para níveis de bem-estar 
e saúde se considera elevados. Conclui-se, assim que as informações obtidas neste estudo apresentam 
alta relevância tanto para a os funcionários quanto para a própria empresa, com o intuito de explanar as 
necessidades de saúde através de encaminhamentos e orientações, proporcionando melhora da quali-
dade de vida e consequentemente, aumento da produtividade.

Palavras-chaves: Escala de Eva. Dor. Qualidade de Vida.
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BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FISICA EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA SUBMETIDOS A TRA-
TAMENTO QUIMIOTERÁPIO. ¹FERREIRA. Ana Luiza Moreira; ²SOUZA. Cheylla Fabricia de Medeiros; 
³ROLIM. Riana Gabriella; ³HOLANDA. Ledycnarf Januário; ²MEDEIROS. Ana Irene Carlos de; 4OLIVEIRA. 
Georges Willeneuve de Sousa; Universidade Potiguar - UNP, Campus Mossoró. RESUMO O câncer é ca-
racterizado pelo crescimento descontrolado e a disseminação anormal de células no organismo, existem 
vários tipos de câncer, onde o mais frequentemente diagnosticado em mulheres é o câncer de mama. 
Existem vários tipos de tratamento para essa neoplasia, a mastectomia, radioterapia, quimioterapia entre 
outros, contudo apesar dessas formas de tratamento ser bastante eficazes, causa diversos efeitos colate-
rais. A prática regular de atividade física contribui para o bem-estar físico, psicológico e para uma melhor 
qualidade de vida no cotidiano de indivíduos, pois melhora a capacidade cardiorrespiratória e promove 
aumento da força muscular em níveis favoráveis. O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos 
do exercício físico no tratamento de pacientes portadores de câncer de mama. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva do tipo revisão bibliográfica, através das bases de dados: Scielo, Bireme e Pubmed, mediante 
as seguintes palavras chaves: efeitos colaterais, câncer de mama e atividade física. De acordo com a 
literatura investigada, constatou-se que a quimioterapia promove efeitos colaterais como fadiga, ganho 
massa gorda, dificuldade respiratória, perda da força muscular e perda do apetite, afetando diretamente 
na qualidade de vida do indivíduo. A prática de atividade física tem se apresentado como uma intervenção 
positiva para pacientes com câncer e minimizam os diversos efeitos colaterais que são promovidos pelos 
tratamentos. Os benefícios que os exercícios aeróbios promovem são a diminuição dos níveis de fadiga, 
melhora da capacidade cardiorrespiratória e prevenção do quadro clínico de linfedema, já os exercícios 
de resistência promovem o aumento da massa muscular e óssea, preservação da independência fun-
cional e a redução da fadiga. Estudos mostram que um programa de treinamento de 20 semanas com a 
prática regular de exercício físico contribui para uma diminuição considerável nos valores em porcen-
tagem deníveis de fadiga e a preservação física do paciente, agindo na manutenção da massa corporal, 
contribuindo para uma perspectiva e qualidade de vida desses pacientes. 

Palavras-chaves: Efeitos Colaterais. Câncer . Atividade Fisica.
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A disfunção temporomandibular (DTM) é um distúrbio que acomete a articulação temporomandibular 
(ATM) que faz parte do sistema estomatognático, capaz de realizar movimentos complexos. A função e a 
estabilidade dessa articulação regem a mastigação, deglutição, fonação e a própria postura mandibular. 
Muitos problemas estão relacionados a esta articulação como estalidos, dor facial, dor de ouvido e ce-
faléia que é um sintoma frequentemente observado em pacientes que apresentam a disfunção. Entre as 
formas de tratamento para as DTMs estão o conservador e cirúrgico. Essa pesquisa tem como objetivo 
analisar a disfunção temporomandibular e relacioná-la com a cefaléia, buscando uma melhor compre-
ensão do assunto, visando a um melhor atendimento fisioterapêutico voltado para o tratamento desta 
doença. A metodologia empregada nessa pesquisa é descritiva do tipo revisão bibliográfica realizada 
por meio de livros, artigos e periódicos coletados em bases de pesquisa como Lilacs, Bireme e Scielo. 
A disfunção temporomandibular é uma desordem da ATM que apresenta etiologia não totalmente defi-
nida, a qual apresenta um caráter multifatorial podendo envolver lesões traumáticas ou degenerativas 
da articulação, alterações esqueléticas, mastigação unilateral, má-postura, hábitos orais inadequados, 
entre outros. Sua prevalência é maior em indivíduos do sexo feminino. A cefaléia consiste em qualquer 
dor referida no segmento cefálico, sendo uma manifestação extremamente comum, a qual se divide em 
primária e sencundária. Apesar de existirem poucas comprovações acerca da exata relação entre DTM 
e cefaléia, é importante o desenvolvimento de uma abordagem mais global dos pacientes portadores de 
algum tipo de desordem da articulação temporomandibular, já que o quadro clínico apresentado por eles 
é muito amplo e complexo, sendo necessário um acompanhamento multidisciplinar, com a finalidade de 
se encontrarem meios mais eficazes para a diminuição de determinados sintomas da disfunção. Entre 
as modalidades de tratamento estão o aconselhamento, a farmacoterapia, a fisioterapia e o tratamento 
cirúrgico. Foi possível observar que diversos mecanismos fisiopatológicos podem levar a DTM, trazen-
do também vários sinais e sintomas bem característicos, sendo a cefaléia bastante comum entre eles. 
Muitos são os processos terapêuticos empregados até o momento, onde seu critério de escolha deve ser 
de acordo com a particularidade de cada caso. Assim a intervenção multidisciplinar mostra-se eficiente 
trazendo resultados benéficos no tratamento desta patologia.
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CURSO: FISIOTERAPIA
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LINHA DE PESQUISA: GERONTOLOGIA

O processo de envelhecimento é entendido como a perda do equilíbrio homeostático, acarretando numa 
progressiva vulnerabilidade do individuo com o avançar da idade. No cenário brasileiro, o envelheci-
mento populacional é notório e crescente, resultado das melhorias da qualidade de vida. Entretanto, com 
o aumento da expectativa de vida haverá proporcionalmente um acréscimo da incidência das doenças 
crônico-degenerativas, torna-se fundamental garantir a população idosa não apenas a longevidade, mas 
o gozo da saúde e a satisfação com a vida. O presente estudo faz parte do Projeto de Extensão “Coração 
Saudável: do Sedentarismo à Vida ativa” e foi realizado com idosos que frequentam um grupo recreativo 
no município de Mossoró/RN, conforme realizado no Estudo da Fragilidade em Idosos Brasileiros – 
REDE FIBRA, tendo como objetivo identificar a existência de alguma associação entre a satisfação de 
vida dos idosos e a incidência de co-morbidades nestes. Para esta pesquisa foram selecionados por 
meio de uma amostragem estratificada, aleatória e multidisciplinar por um universo constituído de 10 
idosos, entre homens e mulheres, baseada no auto relato, investigando a presença ou ausência de doen-
ças crônicas, dentre as quais: doenças cardíacas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tumor maligno, 
artrite/reumatismo, doenças pulmonares, osteoporose, AVC e depressão, sendo feita uma avaliação sub-
jetiva da saúde destes, perguntando-lhe: Em geral, qual o grau de satisfação global com sua vida? Tendo 
como opções de respostas: Pouca; Mais ou menos; ou Muito? Na população estudada, observou-se uma 
maior prevalência de indivíduos do sexo feminino, representando 70% da amostra. Com a idade média 
de 73 anos. No que diz respeito à presença de doenças, a maioria 60% da amostra relataram ter artrite/
reumatismo, sendo esta patologia a mais prevalente, no entanto, 10% dos entrevistados relataram não 
ter nenhum tipo de afecção, todavia 70% dos idosos afirmaram possuírem duas ou mais enfermidades, 
retratando a presença de co-morbidades. Dessa forma, a média obtida de satisfação com escore igual a 
21 está enquadrada como grau positivo, “Resposta: Muito satisfeito com a vida” referente à percepção 
da saúde em relação com as co-morbidades, demonstrando uma relação insignificante da presença de 
doenças com suas capacidades funcionais e limitações das atividades da vida diária. Concluí-se que a 
percepção da qualidade de vida e sua correlação com as doenças aparecem de forma indeterminada, com 
pouca ou nenhuma interferência no estado de saúde-doença dos idosos entrevistados. Dessa forma, 
destaca-se a necessidade da realização de novos estudos e com maiores escalas de abrangências, com 
o objetivo de verificar a credibilidade deste estudo ou outros fatores que poderão interferir na qualidade 
de vida global do idoso.

Palavras-chaves: Idoso. Co-Morbidade. Saúde.
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O sono é um estado vital e complexo caracterizado por processos ativos e organizados que interferem no 
processamento cognitivo, tempo de reação, memória, funcionamento do sistema endócrino, imunoló-
gico e neural, ou seja, atua diretamente no bem-estar dos indivíduos. Durante o processo de envelheci-
mento, mudanças quanti e qualitativas podem ocorrer no sono trazendo alterações à função psicológica 
e resposta comportamental. Estima-se que 70% dos idosos institucionalizados tenham alguma alteração 
no sono, como dores, fatores ambientais, emocionais e alteração no próprio padrão do sono, o que reper-
cutirá na sua qualidade de vida. Estudos demonstram que o exercício físico regular é uma medida não-
-farmacológica para melhoraria do sono. O presente estudo tem como objetivo correlacionar a qualidade 
do sono e nível de atividade física em idosos institucionalizados na cidade de Mossoró-RN. A pesquisa 
faz parte do Projeto de Extensão “Coração Saudável: do Sedentarismo à Vida ativa”, e foi realizada com 
idosos residentes na cidade de Mossoró-RN. A amostra foi constituída por 13 idosos, sendo 53,85% do 
sexo masculino (n=7) e 46,15% do sexo feminino (n=6), a idade média da amostra foi 82,46±10,38 anos. 
Foi realizada a aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ para verificar o nível de 
aptidão física dos participantes, e constatou-se que 38,46% eram ativos e 61,54% eram Irregularmente 
Ativos A. Para avaliação da qualidade do sono, foi utilizado o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 
– PSQI que varia de 0 a 21 pontos, sendo o maior valor referente a pior qualidade do sono. A média do 
PSQI na amostra foi 7,23±3,41 pontos. Os resultados apontam para um baixo nível de atividade física, 
já que a maioria era Irregularmente ativo A, e má qualidade do sono, visto que a média foi superior a 5. 
Os dados corroboram com outros estudos relacionados à qualidade do sono em idosos, justificando 
que durante o envelhecimento existe uma alteração negativa na eficiência do sono. Além disso, o baixo 
nível de atividade física pode ser um facilitador da insônia, pois a prática de atividade física proporciona 
melhora no sono a partir das hipóteses Termorreguladora, Restauradora e de Conservação de Energia. 
Assim, o nível de atividade física mostra uma correlação positiva com a Qualidade do Sono, evidenciando 
a importância de hábitos de vida saudáveis na terceira idade para melhor bem-estar e qualidade de vida.
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A Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é caracterizada por episódios recorrentes de obstru-
ção parcial ou completa das vias aéreas superiores (VAS) durante o sono. A sintomatologia abrange a 
sonolência diurna excessiva, ronco alto e frequente, fragmentação do sono, sono não reparador, sensa-
ção de fadiga, cefaléia matinal, alterações comportamentais e neurocognitivas. Objetivo: Realizar uma 
revisão da lite¬ratura sobre SAOS, enfocando o tratamento fisioterapêutico com uso de pressão positiva 
- CPAP e BiPAP, apontando suas vantagens e desvantagens, com intuito de reverter a obstrução e manter 
a permeabilidade das VAS durante o sono, reduzindo a morbidade e mortalidade apresentados por essa 
patologia. Materiais e Métodos: Essa pesquisa é caracterizada como do tipo revisão de literatura, onde 
para a mesma, realizou-se um levantamento bibliográfico de 1999 a 2009, utilizando os sistemas SCIELO 
e BIREME, além de outras fontes de referências consideradas importantes para a realização deste traba-
lho. Resultados: Os modos ventilatórios básicos utilizados durante a ventilação não-invasiva (VNI) para 
tratamento da SAOS são: suporte ventilatório com dois níveis pressóricos (BiPAP) e a pressão positiva 
contínua nas vias aéreas (CPAP); Ambos promovem a abertura das VAS melhorando as trocas gasosas e 
a qualidade de vida dos pacientes. Conclusão: A fisioterapia utiliza como ferramenta para tratamento da 
SAOS o uso do CPAP e BiPAP, para cessar a sintomatologia e promover qualidade de vida para indivíduos 
portadores dessa doença; porém foi observado durante a pesquisa que o BiPAP é mais eficaz por ser um 
aparelho de fácil manuseio, que permite a oferta de dois níveis pressóricos distintos durante a inspiração 
e a expiração, melhorando a troca gasosa, minimizando o desconforto respiratório e consequentemente 
diminuindo a necessidade de hospitalizações, tornando o método mais confortável.

Palavras-chaves: Síndrome da Apnéia. Obstrutiva do Sono,. CPAP. BIPAP.
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O envelhecimento fisiológico compreende uma série de alterações nas funções orgânicas e mentais 
devido exclusivamente aos efeitos da idade avançada sobre o organismo, fazendo com o que o mesmo 
perca a capacidade de manter o equilíbrio homeostático e todas as funções fisiológicas gradualmente 
comecem a declinar. Tais alterações têm por característica principal a diminuição progressiva da reserva 
funcional, o que acarretará maior vulnerabilidade para desenvolver doenças crônicas. Dentre estas, as 
doenças cardiovasculares são apontadas como a primeira causa e destas por sua vez destaca-se a hiper-
tensão arterial, comumente associada a desfechos circulatórios fatais ou não fatais. Isto afeta a qualidade 
de vida do idoso, já que estão sujeitos a limitações funcionais e psicológicas. Objetivo: O presente estudo 
vem propor uma discussão acerca da prática de exercício físico seus benefícios e seu impacto na quali-
dade de vida desses idosos. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico online nos sites 
Scielo, Medline e Pubmed utilizando os descritores Hipertensão, Exercício Físico e Idoso. Resultados: 
A senescência é o processo natural do envelhecimento, o qual compromete progressivamente aspectos 
físicos e cognitivos. Segundo a OMS, a terceira idade tem inicio entre os 60 e 65 anos. A pesquisa re-
levou que o processo de envelhecimento é um fenômeno complexo que com o passar dos anos o corpo 
naturalmente começa a ser mais susceptível a apresentar alguns distúrbios endócrinos e até mesmo nos 
diferentes sistemas do organismo. Com o envelhecimento, há aumento das chances do aparecimento de 
uma hipertensão arterial sistêmica (HAS), que já afeta mais de 20% da população brasileira e que por 
vez está comumente associada a outras afecções como o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do 
miocárdio, doenças renais entre outras afecções, desencadeando fatores de debilidade,incapacidade e 
mortalidade. Nesse contexto, destacamos o exercício físico como terapia coadjuvante no tratamento da 
hipertensão, tendo sua eficácia significativa na redução da pressão arterial,O exercício físico regular ou 
a própria reabilitação cardíaca, promove um reajuste cardiovascular que aumenta a capacidade das prá-
ticas de se exercitar, aumento da resistência e força muscular esquelética, promovendo efeitos melhora 
dos fatores de risco como hipertensão, obesidade,diabetes, dislipidemia e estresse, propiciando uma 
melhor qualidade de vida para o idoso. Conclusão: Conclui-se que, na velhice o organismo submete-se 
a inúmeras alterações anatômicas, fisiológicas e psicossomáticas, afetando sua integridade, permitindo 
que haja o aparecimento de certas afecções, entre elas a hipertensão arterial, que posteriormente pode 
predispor uma questão de maior morbi-mortalidade. O tratamento físico aponta como sendo uma medida 
prática, baixo custo e de eficácia da recuperação e redução dos riscos cardiovasculares.
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Na população idosa, a queda pode afetar significativamente a qualidade de vida, podendo provocar fratu-
ras, hospitalizações, lesões neurológicas e imobilização, além de representar fator de risco para mortali-
dade. Diversos são os fatores predisponentes a maior ocorrência deste evento, e a literatura tem relatado 
que déficit cognitivo e fatores psicológicos como sintomas depressivos são alguns destes fatores. O 
presente estudo visa encontrar correlação entre sintomatologia depressiva e o maior risco para quedas. 
Dessa forma, foram realizados os seguintes questionários: Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15), na 
sua forma reduzida; Auto-eficácia para Quedas (Falls Efficacy Scale-International – FES-I); Saúde Física 
Percebida; e Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) em 10 idosos comunitários do município de Mos-
soró. A média de idade da amostra foi de 72,5 anos ± 7,7 anos, sendo 70% do sexo feminino e 30% mas-
culino, o desempenho no MEEM foi de 20,7 ± 2,5. Quanto à presença de morbidades, 70% apresentavam 
duas ou mais das 9 enfermidades questionadas. A mais prevalente foi Artrite sendo relatada por 60% dos 
idosos, em segundo Hipertensão com 50%, 20% AVC, e também 20% afirmaram ter Osteoporose, 10% 
relataram ter doença no coração, 10% doença pulmonar, 10% tumor/câncer, como também apenas 10% 
relataram ter diagnóstico de Depressão e tomar antidepressivos. Este último dado chamou atenção tendo 
em vista que segundo a GDS 40% dos indivíduos apresentam sintomatologia depressiva. A pontuação 
no questionário de Auto-eficácia para quedas foi de 26,7 ± 9,4. Apenas 20% dos entrevistados sofreram 
alguma queda no último ano, e foram estes indivíduos que apresentaram maior sintomatologia depressi-
va. Além disso, 90% fazem uso de algum tipo de medicamento, e 70% relataram apresentar déficit visual 
e, destes, apenas 71% fazem uso do óculos. Sintomas depressivos são bastante prevalentes na terceira 
idade, e estão associados a diversos fatores dentre eles a limitação funcional, que pode se desenvolver 
devido à inatividade física, bem como devido ao declínio biológico inerente do envelhecimento. A Escala 
de Avaliação Geriátrica está relacionada à avaliação da Saúde Mental. Estudos americanos têm sugerido 
que a depressão, uso de medicamentos e antidepressivos, e déficit cognitivo seriam preditores de maior 
risco para queda, e se associados a outros fatores como idade, inatividade física, déficit auditivo e vi-
sual podem aumentar este risco. Além disso, a depressão não apenas pode aumentar o risco de queda, 
como ao sofrê-la haveria aumento da sintomatologia depressiva em decorrência de suas consequências. 
Sugere-se que sejam realizados testes funcionais com os idosos, uma vez que, o mau desempenho 
nestes, tem relação com maior predisposição a quedas. Além disso, acredita-se que a amostra deva ser 
ampliada para melhor esclarecer a relação entre a sintomatologia depressiva e a predisposição a quedas.
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LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

As relações de consumo denotam as maneiras de ser, pensar, agir e sentir presentes na sociedade do 
consumo, influenciando o comportamento dos indivíduos e as suas representações em relação aos atos 
de compra, necessidades e satisfações. E diante deste fato social, o nosso artigo parte de uma análise 
sociológica do filme Delírios de Consumo de Becky Bloom (2009), com o intuito de discorrer sobre a 
relevância dos conceitos clássicos da sociologia, a saber, o fato social, sociabilidade e socialização de 
Émile Durkheim; os tipos de ação social de Max Weber; ideologia e alienação de Karl Marx, analisando 
de igual modo os referenciais sociais adotados pelos indivíduos e as características adotadas pelos 
consumidores tendo como base seus atos de compras expostos no filme. O consumo como fato social é 
caracterizado pela generalidade das suas regras e valores atingindo os indivíduos na sociedade, sendo 
regras exteriores e coercitivas nos momentos em que a personagem se comporta e conforma com as 
lógicas de consumo e se comporta ao chegar a uma loja de cosméticos ou elétricos, muitas vezes agindo 
por impulso e consumindo bem mais que o devido, gerando um pequeno desequilíbrio financeiro em sua 
renda bruta ao fim de cada mês. Para esse tipo de comportamento, o indivíduo passa a ser identificado 
como comprador compulsivo, onde o fato de obter algo novo mesmo não necessário gera uma satisfação 
interior diante do fato social, pois, segundo Emile Durkheim é a maneira de pensar, agir e sentir que exer-
cem uma influência sobre o individuo o que corresponde aos fatos sociais mencionado anteriormente 
ligados aos critérios de bem-estar e satisfação, agindo sempre de forma como se sinta realizado. Desta 
forma, também podemos relacionar o individuo no campo da sociabilidade e socialização que são mé-
todos envolvidos pelo status social no convívio dos mesmos, por portar-se em uma sociedade sendo 
influenciados por seus títulos e estabilidades no âmbito social. Outra relação em foco é a cultura do 
individuo, por serem características dadas através das ideologias dominantes da sociedade, entre elas, 
que o poder de consumo ou que se consome tem distinção social, seja de poder econômico ou classe 
social estabelecida. A alienação e a ideologia também são fatos marcantes sobre o consumismo no 
caso de Becky Bloom, pois ambos focam a ilusão, falsa consciência, concepção idealista das quais sua 
realidade torna-se invertida ao que chamamos de vida real. Espera-se que, de acordo com esta análise, 
o cidadão/consumidor possa colocar em prática seus objetivos de caráter social ligados aos direitos de 
consumo, necessidade e satisfação no convívio social. O consumo e o consumismo são postos como 
fatos sociais normais e patológicos na projeção do filme. A análise sociológica nos permite compreender 
que o consumo orienta os padrões de relacionamento entre indivíduos e instituições na sociedade atual.
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O presente artigo aborda o tema liderança e enfatiza a sua importância dentro de uma organização. 
Objetiva apresentar os tipos de liderança, as habilidades de um líder e a importância dele no processo 
gerencial. O que se observa é que a liderança é necessária em todas as atividades, em todos os tipos de 
organização humana e, principalmente, nas empresas onde é uma das principais funções administrati-
vas, destacando-se pela sua complexidade. Pesquisadores evidenciam que o trabalho do líder envolve 
mais do que a determinação. É preciso ter visão, comprometimento, comunicação, integridade, realidade 
e intuição. O líder é, antes de tudo, uma pessoa de visão, pois se compromete em projetar o futuro e a 
realizá-lo. O comprometimento gera responsabilidade, poder e confiança, fazendo com que as metas 
estabelecidas possam ser atingidas. Existem vários estilos de liderança, como a liderança afetiva, a 
autoritária, a democrática, a liberal, a coaching, a diretiva, a modeladora, a participativa, a visionária, 
entre outras. Embora variem os estilos de liderança, todos os bons líderes têm certas características 
em comum como caráter, carisma,comprometimento, comunicação, discernimento, foco,iniciativa, aten-
ção, responsabilidade, confiança e autodisciplina, que são pré-requisitos da liderança bem-sucedida.
Os benefícios para a empresa, quando conta com um líder, são inúmeros, pois é nele que se concentra a 
atenção de todos, ele é quem irá conduzir ou influenciar os demais componentes da organização. Então 
pode-se dizer que com o passar do tempo o conceito de liderança vem se transformando e demonstrando 
que não existe uma maneira específica de liderar, ou seja, cada líder tem seu próprio estilo de conduzir 
as pessoas, e é disso que as organizações precisam para se diferenciar em um ambiente de grande 
competitividade.
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O TRABALHO INFORMAL NO ESPAÇO URBANO DE MOSSORÓ-RN: OS 
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No Brasil, as vias públicas tornaram-se “palco” de uma realidade econômica em transformação, acolhen-
do um grande número de desempregados e pessoas insatisfeitas com o trabalho formal que acabam en-
contrando nas ruas um novo local de trabalho. A proposta desse estudo é analisar o comércio ambulante 
à luz das explicações teóricas sobre a economia informal, com base na qual se caracteriza o perfil sócio-
econômico dos vendedores ambulantes do centro de Mossoró. A metodologia constou de levantamento 
de dados primários entre os meses de Maio a Julho de 2010, a partir de uma amostra com 100 vendedo-
res ambulantes. O trabalho é relevante porque aponta subsídios teóricos que norteiem a formulação e im-
plantação de políticas públicas para a categoria dos vendedores ambulantes de Mossoró, no sentido de 
incentivar as atividades deste público-alvo e, assim, potencializar a geração de renda e bem-estar social. 
Espera-se que esta pesquisa seja parte de uma discussão que merece atenção e estudos, em especial 
ao se considerar as características sócioeconômicas de uma cidade como Mossoró. De acordo com o 
levantamento empírico da presente pesquisa, pode-se concluir que o perfil da mão-de-obra objeto deste 
estudo, assemelha-se em suas características com o previsto pela teoria de Singer (2006): formado por 
pessoas excluídas pelo mercado de trabalho formal, constituindo de certa forma uma válvula de escape, 
uma última possibilidade de sobrevivência.O comércio ambulante nos espaços públicos de Mossoró tem 
uma lógica específica: busca as centralidades e espaços residuais dos tecidos urbanos já consolidados 
para conseguir vender seus produtos. As políticas públicas pouco incidem sobre estas práticas. Assim, 
sugere-se o investimento público em ações mais direcionadas para o comércio e vendedores ambulantes 
do centro da cidade, recorrendo, sobretudo, a instrumentos de políticas públicas estruturantes e man-
tenedores, como a criação e fomentação de camelódromos municipais, num esforço político alternativo 
para melhoria do bem-estar da sociedade mossoroense.
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O presente trabalho irá pesquisar a prática de ações de recuperação de serviços em concessionárias de 
veículos, através de teorias estudadas e obtendo um embasamento do assunto pesquisado, desta forma 
identificar como é o processo de recuperação destas organizações. A pesquisa que será desenvolvida 
pode ser considerada do tipo descritiva sendo também quantitativa, onde se terá uma maior descrição do 
objeto de estudo aplicado, delineando a forma estratégica de recolher as informações. Para a coleta de 
dados, será utilizado o questionário como ferramenta principal para o resultado da pesquisa. Atualmente 
a economia global está apresentando cada vez mais um perfil competitivo e as empresas para se desta-
carem necessitam procurar ter uma boa qualidade na prestação de serviços, a indústria de automóvel foi 
a que mais marcou o século XX e foi considerado o setor econômico símbolo do padrão de desenvolvi-
mento que já houve até o momento. Serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades mais 
ou menos intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações 
entre o cliente e os funcionários de serviço. O setor de serviço apresenta uma grande diversidade, abran-
gendo um amplo conjunto de criações de novos empregos, sendo um grande responsável pela economia 
do Brasil segundo o estudo divulgado pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada). O relacio-
namento com o cliente é baseado em quatro pontos principais: a confiança, a qualidade na prestação dos 
serviços, satisfação e valor. Os relacionamentos continuarão a ser a base das estratégias de retenção de 
clientes e um dos elementos essenciais da empresa prestadora de serviços profissionais bem-sucedida. 
As falhas nem sempre são ocasionadas pelas empresas, os clientes também podem causar falhas de ser-
viços, mas não importa de onde foi ou que causou a falha, mas sim como a empresa irá reagir diante da 
situação. A recuperação é um processo que identifica falhas de serviços, resolve problemas de clientes 
efetivamente, classifica a causa geradora e produz dados que podem ser integrados a outras medições 
de desempenho para avaliar e melhorar o sistema de serviço.
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A proposta do projeto de extensão 2011 da Rede de educação ambiental é gerenciada e respaldada de 
acordo com a ocorrência da investigação das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 
da rede municipal de ensino de Mossoró/RN. A proposta visa desenvolver estratégias para a realização 
de um intercâmbio, com os conteúdos contemplados na grade curricular dos cursos de administração 
e gestão ambiental. Para a realização das ações, foi necessário a realização de parcerias institucionais 
envolvendo 14 das 35 escolas do município de Mossoró-RN. O município de Mossoró possui trinta e 
cinco(35) escolas na zona urbana(dados fornecido pela Secretaria de Educação de Mossoró em 2010), 
destas 34 atendem alunos no 1º ao 5º ano. O Projeto, no ano de 2010 contemplou 10 escolas muni-
cipais do 1º ao 5º ano contemplando 54 professores; este ano de 2011 foram trabalhadas 14 escolas 
atingindo mais de cem (100) professores. Tais aproximações permitiram a construção e execução de 
ações intervencionistas dimensionada pela interdisciplinaridade. Compreende-se que a educação é um 
processo lento e complexo que enquanto mais instrumentos práticos e facilitadores mais próximos da 
realidade maior será a construção de competências. Evidencia-se, em contrapartida, que as disciplinas 
como Empreendedorismo, Comunicação Empresarial, Ética Responsabilidade Social, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Gestão da Qualidade e Gestão de Pessoas do Curso de Administração e 
a disciplina de Desenvolvimento Sustentável do Curso de Gestão Ambiental terão espaços garantidos 
nesse processo. De acordo com os resultados da pesquisa realizada em 2011, foi percebido que, ainda 
existem práticas pedagógicas amarradas à compreensão distorcida do que seja, de fato, meio ambiente; 
da mesma forma, o trabalho dentro da sala de aula fica comprometido uma vez que, as realidades traba-
lhadas são voltadas para o livro didático.
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A obesidade tem representado um dos mais importantes problemas de saúde pública, sendo responsável 
por desencadear várias alterações, conhecida como a síndrome metabólica. A associação da obesidade 
com a hipertensão tem sido alvo de várias pesquisas e os mecanismos de resistência à insulina e hipe-
rinsulinemia têm se destacado, pelo papel desempenhado através da insulina nos mecanismos cardio-
vasculares. Esta revisão teve como objetivo demonstrar a associação entre a obesidade e a patogênese 
da HAS, buscando esclarecer os mecanismos desencadeadores. Será demonstrada ainda a importância 
do tratamento medicamentoso associado à dietoterapia, dando ênfase às modificações do estilo de vida 
como algo proeminente para a prevenção primária e controle da obesidade e hipertensão. Para tanto foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica através de literaturas e publicações em bancos eletrônicos. Ressal-
ta-se que a pesquisa bibliográfica realizada para a efetivação deste trabalho foi bastante proveitosa por 
elucidar algumas questões que circundam os eventos estudados. Recentes pesquisas experimentais e 
clínicas têm demonstrado que o aumento da adiposidade abdominal tem sido uma das principais causas 
do surgimento da HAS em pacientes obesos. No tratamento dos pacientes obesos hipertensos, é preciso 
que haja a redução da pressão arterial, junto com o controle de uma série de fatores relacionados à sín-
drome metabólica. A prática de atividade física, perda de peso, restrição dietética de sódio no tratamento 
inicial da hipertensão graus I e II e redução do consumo do álcool irão contribuir de forma significante 
para melhora deste quadro. Por isso, é importante obter uma dieta rica em frutas, vegetais, alimentos 
lácteos sem gordura e baixo teor de gordura saturada, pois ajudará tanto na diminuição do peso corporal 
quanto da pressão sanguínea.
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Este estudo é relevante nos dias atuais porque a motivação no ambiente de trabalho é uma das mais 
polêmicas no meio empresarial. Por isso existem várias teorias exclusivamente para explicá-la dentro 
de vários contextos. Existem fatores motivacionais que têm uma contribuição direta com a qualidade de 
vida das pessoas e com a qualidade de produtos, ela é a forma que funciona a participação do empregado 
dentro da organização que desenvolve um compromisso duradouro de satisfação, aumento de produti-
vidade um bom relacionamento satisfazendo assim os interesses em ambas partes, organização e indi-
viduo, com o objetivo de identificar o relacionamento no ambiente de trabalho, reconhecendo também o 
bom desempenho do funcionário. Para metodologia, utilizamos questionário aplicado com funcionários 
dos Supermercados Rebouças, nos dias 16 e 17 de Março de 2011, foram questionados, 150 funcioná-
rios de diversos setores, esses deram suas opiniões de modo que as mesmas buscavam a melhoria no 
ambiente de trabalho de cada um. Assim, conclui-se que a motivação está diretamente relacionada com 
os anseios individuais, tendo em vista que as iniciativas somente serão realizadas se houver possibilida-
de de alcançá-las, obtendo assim um aumento da motivação dos funcionários e, consequentemente, me-
lhora na qualidade de vida, e realização profissional dos mesmos. Com esse estudo, constatamos que no 
Supermercado Rebouças atitudes e ações como: reconhecer e elogiar o funcionário de acordo com o seu 
desempenho, proporcionar um ambiente limpo e com o material adequado para que o serviço possa ser 
realizado, oferecer benefícios como planos de metas e recompensas, promover funcionários capacitados 
para nova função, entre outros, motiva os funcionários, e oferece um ambiente agradável no trabalho.
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O presente trabalho tem como objetivo analisar as técnicas de construções residenciais feitas a partir 
do uso de materiais naturais ou de baixo impacto ambiental, em especial a casa de taipa, construída 
basicamente com barro e madeira. É de nosso interesse também entender o papel desses materiais na 
história das construções de taipa, bem como as técnicas rudimentares que fazem dessas edificações a 
marca tradicional de uma arquitetura regional, alternativa, marcada por leituras preconceituosas ou por 
seu reconhecimento enquanto recurso estético. Nossa pesquisa parte da inquietação que nos faz querer 
conhecer mais sobre essa construção milenar que até hoje faz parte do cenário da construção civil que 
tem caráter de bioconstrução, dada a utilização de materiais naturais em sua produção e que tem uma 
identidade muito estigmatizada no cenário da miséria e das submoradias. Nossas considerações são, 
a princípio, aquelas de ordem técnica, resultado de orientações teóricas de Justi Pisani (2004), Lopes 
(1998), Schmidt (1946) e Van Lengen (2006) entre outros autores. Nossas primeiras conclusões apon-
tam para o entendimento de que as casas de taipa, quando construídas com técnicas e materiais adequa-
dos, podem se constituir em exceletes edificações. E ainda, observamos que a taipa é manifestação de 
uma arquitetura vernacular, sustentável, muito apropriada a regiões de climas quentes vista a capacidade 
de isolamento térmico e que ainda hoje pode ser usada como alternativa para grandes edificações.
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A água é um recurso natural indispensável para a sobrevivência de todos os seres vivos no Planeta, não 
só por compor os organismos mas por ditar seu ritmo de vida, seja pela sazonalidade climática ou pelas 
marés, por exemplo. No caso do homem, ela compõe cerca de 75% de sua constituição e sociedades 
nasceram e morreram sob os regimes pluviométricos ou pelas regras de grandes rios como o Nilo ou 
o Amazonas. Infelizmente, o uso sem planejamento deste recurso natural está gerando impactos nas 
bacias hidrográficas, causando reações climáticas, degradando a sua qualidade e prejudicando os ecos-
sistemas, levando a extremos como a desertificação. No Brasil, a ocorrência mais frequente de seca é 
no Nordeste e problemas sérios de abastecimento em outras regiões já são identificados e conhecidos. 
Alertas de organismos internacionais mencionam que nos próximos 25 anos, cerca de 3 bilhões de 
pessoas poderão viver em regiões com extrema falta de água. Contudo dentre os usos atuais para a água 
é a higienização de ambientes, alimentos e do próprio corpo, bem como para eliminação de dejetos. 
Em ambientes residenciais este consumo responde por cerca 70% de toda a água, e várias pesquisas 
apontam que no mínimo 30% desta água é complemente desperdiçada. A bacia sanitária é o principal 
consumidor, seguido pelo chuveiro e posteriormente pela pia. A implantação de equipamentos e recursos 
que promovam o uso racional, minimizando o desperdício, a utilização racional da água deve ir além do 
fator econômico mas desenvolver nas pessoas a sensibilidade para a importância da utilização correta 
deste recurso, passa a ser uma preocupação de arquitetos e profissionais às indústria da construção ci-
vil. No banheiro, a simples redução do diâmetro do chuveiro é uma forma de controlar e diminuir a vazão. 
A redução do diâmetro do ralo de escoamento de água do banho, e o consequente acúmulo de água no 
Box, gera uma pressão psicológica que nos remete a desligar mais rapidamente o chuveiro. Quanto ao 
vaso sanitário, existem atualmente vários modelos no mercado que trocaram seus sistemas de descarga 
reduzindo dos normais 14 a 18 litros, para 3 a 6 litros com resultados similares. Outras soluções apontam 
para uso de mictórios distintos para dejetos sólidos e líquidos, alguns sem uso algum de água, outros 
com reuso d’água, e alguns destinando os dejetos para compostagem ou geração de energia através 
de biodigestores. O uso da água da lavagem das mãos para descargas de mictórios, também estão 
tornando-se comuns, com versões para banheiros coletivos, femininos ou masculinos. A implantação de 
“técnicas verdes” na arquitetura vem deixando de ser uma nova visão de futuro e passando a ser uma ne-
cessidade do mercado, exigindo do profissional uma alteração do comportamento, desde sua formação 
acadêmica, em especial um senso de responsabilidade e compromisso com o Planeta.
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A falta de iluminação natural em interiores durante o dia tem incentivado vários profissionais da área de 
arquitetura a procurarem soluções, sejam estruturais seja através da agregação de equipamentos e aces-
sórios. Buscando 1) amenizar os fatores de agressão ambiental, 2) a economia de energia durante o pe-
ríodo diurno em ambientes fechados, reduzindo aproximadamente a zero seu consumo nestes horários, 
além de agregar 3) os benefícios à saúde humana pela presença da luz solar, partiu-se do principio de 
dois projetos já existentes e criou-se um protótipo que conduz iluminação natural de ambientes externo, 
para ambientes internos. O protótipo desenvolvido foi denominado “Sol D’água” e teve como princípios 
essenciais, o baixo custo para sua construção e facilidade de instalação. Em linhas gerais, o protótipo 
constitui-se de um duto com interior reflexivo e duas lentes convergentes uma em cada extremidade; 
instalado numa parede, ou entre o telhado e o teto, é capaz de conduzir a luz exterior para o interior da 
construção. Como se objetivava o uso de matérias de baixo custo ou reutilizados, utilizou-se como duto, 
canos de PVC revestidos de embalagens de biscoitos (cujas superfícies internas são reflexivas para 
maior preservação da qualidade do alimento e cujo tempo de degradação na natureza é estimado em 500 
anos); para as lentes foi necessário realizar um estudo sobre as propriedades das leis da refração (lei de 
Snell-Descartes) da luz na água e conclui-se que, apesar das perdas, uma garrafa PET transparente (cujo 
tempo de degradação é de 400 anos – tempo estimado) completamente preenchida com água tratada 
com hipoclorito de sódio, consegue refratar a luz de modo a “concentrá-la” para o interior do tubo, onde 
após ser refletida, novamente e refratada no interior do ambiente pela segunda garrafa no outro extremo 
do tubo. Com a facilidade de construção e manuseio, espera-se poder incentivar a construção da solução 
para ambientes residenciais ou mesmo públicos.
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A grande problemática da educação ambiental encontra-se na mudança de hábitos crônicos existentes 
nas sociedades, mudar o que já se tornou rotina é uma tarefa árdua e muitas vezes quase impossível. 
Acreditando-se na teoria de que um adulto é de fato formado na infância, onde sua sensibilidade, concei-
tos e até mesmo personalidade são moldados, é indiscutível a importância de apresentar a problemática 
ambiental às crianças. A Educação, em todas as suas formas, pode moldar o mundo de amanhã, instru-
mentalizando indivíduos e sociedades com as habilidades, perspectivas, conhecimento e valores para 
se viver e trabalhar de maneira sustentável. Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é uma 
visão da educação que busca equilibrar o bem-estar humano e econômico com as tradições culturais e 
o respeito aos recursos naturais do planeta. A EDS utiliza métodos educacionais transdisciplinares para 
desenvolver uma ética para a educação permanente; promovendo o respeito às necessidades humanas 
compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais e com as necessidades do planeta; e nutre o 
seio da solidariedade global. A proposta de criação de creches ecologicamente corretas, de sua cons-
trução (na escolha de materiais, planejamento e estruturação) ao seu funcionamento, para a formação de 
cidadãos comprometidos com o meio ambiente torna-se então de suma importância. A implantação de 
técnicas arquitetônicas que mostrem diretamente às crianças as inúmeras possibilidades de se realizar 
tarefas simples utilizando cada recurso natural com um grau de agressão mínimo ao planeta, auxilia a 
execução da EDS, onde a própria infraestrutura funcionaria como uma ferramenta didática na tarefa de 
formar uma sociedade sustentável. Numa visão macroscópica, o projeto arquitetônico descreve a creche 
como uma árvore onde os ambientes são interligados por seus galhos. Maximizou-se a ventilação e ilu-
minação naturais, observadas as características do ambiente local. O teto é adaptado para a captação de 
água das chuvas e posterior armazenamento em cisternas e uso racional; instalação de aquecedores de 
água baseados em aquecimento solar em substituição a sistemas elétricos; banheiros contendo sistema 
de reutilização da água do banho para a descarga; Paredes centrais e em grandes vãos construídas com 
sistema de blocos de encaixe onde é permitido o cultivo de arbustos, constituindo “paredes verdes”; 
A mobília e brinquedos apresentam os conceitos do reuso e reciclagem; As áreas verdes constituem 
um pomar e uma horta orgânica, com uso de compostagem, permitindo o contato com a produção do 
alimento, e complementando as refeições ofertadas. A relevância deste tipo de construção baseia-se no 
principio de envolver os alunos no aprendizado, do ver e fazer e não apenas o ouvir.
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O conceito de construção sustentável baseia-se no desenvolvimento de modelos que permitam à cons-
trução civil enfrentar e propor soluções aos principais problemas ambientais desta indústria, sem renun-
ciar a moderna tecnologia e a criação de edificações que atendam às demandas sociais e individuais. 
Dentre as características desse tipo de construção estão: aproveitamento passivo dos recursos naturais 
(iluminação natural, conforto térmico e acústico); eficiência energética (mediante o aproveitamento de 
fontes de energia renováveis como a eólica e a solar); economia de água (com tecnologias que per-
mitam a recirculação da água utilizada na habitação e aproveitamento de parte da água da chuva para 
fins não potáveis). O projeto de arquitetura sustentável contesta a ideia do edifício como pura obra de 
arte e a contextualiza como parte do habitat vivo, estreitamente ligado ao sítio, à sociedade, ao clima, à 
região e ao planeta. Compromete-se a difundir maneiras de construir com menor impacto ambiental e 
maiores ganhos sociais, sem, contudo, ser inviável economicamente. Ao realizar um levantamento das 
chamadas “tecnologias verdes” existentes no mercado, foi possível elencar inúmeras alternativas para 
toda e qualquer construção, independente do requinte exigido, classe econômica ou costumes culturais. 
Constatou-se que é completamente possível construir utilizando-se de materiais e tecnologias que me-
lhorem a condição de vida do morador e minimize a agressão ao meio ambiente. Tem-se como exemplos 
de maior destaque: a implementação de blocos e tijolos fabricados com resíduos da própria construção; 
recursos para diminuir a quantidade de água necessária durante o processo construtivo, denominadas 
as obras secas, e as opções pelo uso de sistemas de aquecimento solar de água e tratamento de águas 
residuais para utilização racional deste bem tão precioso. A elaboração de um projeto de arquitetura 
visando à sustentabilidade deve considerar todo o ciclo de vida da edificação, incluindo seu uso, manu-
tenção e até sua reciclagem ou demolição. O caminho para a sustentabilidade não é único e muito menos 
possui receitas. Depende do conhecimento, da criatividade e da visão do ambiente onde a obra está 
contida. A prática da arquitetura sustentável em empreendimentos imobiliários não representa apenas 
mais preocupações e custos, mas pode ser uma oportunidade vantajosa, pois ao criar empreendimento 
diferenciação, imbuído de valores morais e pensado a longo prazo, valoriza-se o produto. Esse nicho de 
mercado ainda é restrito, mas no futuro se transformará em requisito, pois está dentro da necessidade 
urgente de melhores indicativos de qualidade de vida. Dessa forma, a arquitetura será uma ferramenta do 
desenvolvimento sustentável, dentro do conceito do “pensar globalmente e agir localmente”.
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A Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, assim, aprender Biologia na escola básica permite am-
pliar o entendimento sobre o mundo vivo e especialmente, contribui para que seja percebida a singulari-
dade da vida humana relativamente aos demais seres vivos, em função de sua incomparável capacidade 
de intervenção no meio. Compreender essa especificidade é essencial para entender a forma pela qual o 
ser humano se relaciona com a natureza e as transformações que nela promove. Ao mesmo tempo, essa 
ciência pode favorecer o desenvolvimento de modos de pensar e agir que permitem aos indivíduos se 
situarem no mundo e dele participar de modo consciente. Assim o presente trabalho tem como objetivo 
analisar a importância atribuída pelos discentes do ensino médio no estudo da disciplina Biologia. O 
trabalho foi desenvolvido por meio da prática de estágio curricular realizada no centro de educação 
integrado professor Eliseu Viana. Para o desenvolvimento do mesmo, vinte alunos de duas turmas do 
2o ano (“C” e ”D”) fizeram parte de uma amostragem realizada aleatoriamente por meio da aplicação de 
questionários, sendo a questão trabalhada: Qual a importância que você atribui ao ensino de Biologia? 
Por quê? Para interpretação dos dados foi feita categorização dos mesmos, onde os valores foram atri-
buídos em forma de porcentagens. Em análise, as respostas atribuídas, percebe-se que 35% consideram 
a disciplina muito importante, 60% importante, sendo que apenas 5% a consideraram com pouca impor-
tância. O fato dos 35% e 60% a considerarem muito importante e importante está relacionado aos ramos 
da Biologia como anatomia humana, fisiologia humana e parasitologia, visto que tais conteúdos estão 
presentes diretamente em sua vida cotidiana e que nesta fase, há um grande interesse pelas mudanças e 
transformações ocorridas no corpo humano; já 20% atribuíram tal importância pelo fato de perceberem a 
necessidade de sua utilização em possíveis profissões futuras como medicina, enfermagem e veterinária. 
Os 5% que a consideraram de pouca importância, relacionaram tal fato por não perceberem seu uso no 
cotidiano. Há um grande interesse para com a disciplina Biologia no ensino médio, porém tal interesse 
demonstrou-se de forma restrita a uma parte especifica da disciplina e a necessidade ao prestar vestibu-
lar para determinadas áreas como a da saúde. Desta forma, percebe-se a necessidade do esclarecimento 
e exploração do que é a ciência Biologia, bem como das suas ramificações, permitindo que os discentes 
internalizem tais temas e os relacionem a sua vida cotidiana.
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Sendo a educação um fator determinante no comportamento do homem em relação à sociedade, desta-
ca-se a relevância de tratar a temática ambiental no âmbito educacional, devendo ser abordada de forma 
interdisciplinar. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo analisar o conhecimento dos alunos 
de uma escola da rede municipal de Mossoró acerca de temas como meio ambiente e educação ambien-
tal. Este trabalho foi realizado na Escola Municipal Dinarte Mariz, tendo a mesma sido escolhida para o 
desenvolvimento da pesquisa por ser Núcleo de Educação Ambiental e referência dos NEAs na cidade de 
Mossoró. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários a alunos do 6º e 9º ano, onde 
foram aplicados trinta e um questionários, sendo vinte a alunos do 60 ano e onze com alunos do 90 ano. 
O questionário continha duas questões, ambas subjetivas. A primeira questão se referia ao conceito de 
meio ambiente e a segunda ao conceito de educação ambiental. Para interpretação dos dados foi feita 
categorização dos mesmos, onde os valores foram atribuídos em forma de porcentagens. Observando 
os conceitos de meio ambiente atribuídos pelos alunos, pode-se organizar dois grandes grupos preva-
lentes, sendo, um deles como problema (o meio ambiente aparece como sinônimo de espaço cheio de 
lixo e animais doentes ou rios e ruas limpos, planeta sem poluição), sendo essa conceituação atribuída 
por 45% dos alunos do 6° ano e o outro apresenta-se como natureza sendo essa conceituação atribuída 
por 63,6% dos alunos do 9°ano. Em análise a segunda questão: O que é educação ambiental? 45% dos 
alunos do 6° ano não responderam, sendo que 30% enquadraram educação ambiental como ações 
pautadas que devem ser desenvolvidas para melhoria do meio ambiente (Educação Ambiental aparece 
como sinônimo de espaço limpo, não jogar lixo na rua, não desmatar as florestas do Amazonas, não 
poluir o rio e o meio ambiente). Já os alunos do 9° ano, 100% enquadraram educação ambiental como 
ações educativas (Educação Ambiental aparece como sinônimo de estudar de como cuidar do meio 
ambiente, preservá-lo, educar a comunidade). Assim, diante da importância dos conceitos e dos resulta-
dos obtidos, cabe à escola repensar o modo como vem abordando a temática ambiental, devendo focar 
maior atenção à parte conceitual (teórica) como meio de melhor compreensão dos conteúdos estudados 
e assim associá-los à prática. Dessa forma, é necessário que a educação em todas as suas instâncias 
juntamente com a sociedade, repense a forma de abordagem da temática ambiental, investindo em ca-
pacitação dos profissionais da área da educação, propiciando-lhes uma visão integradora entre as temá-
ticas ambientais vivenciadas no cotidiano social e escolar, visto que este setor da sociedade é um dos 
grandes responsáveis pelo desenvolvimento intelectual dos cidadãos e que sem sombra de dúvidas irá 
refletir no comportamento social, implicando na melhoria do convívio natural-social-cultural do planeta.
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Dominar os conhecimentos biológicos para compreender os debates contemporâneos e deles participar, 
constitui umas das finalidades do estudo das Ciências Biológicas no Ensino Médio. Na Biologia, o de-
senvolvimento de posturas e valores envolve muitos aspectos da vida social, cultural, do sistema repro-
dutivo e das relações entre o ser humano e a natureza. Além da valorização da vida em sua diversidade, 
a responsabilidade em relação à saúde e ao ambiente, bem como o respeito à diversidade de opiniões. 
Todos estes são elementos que contribuem para o aprendizado de atitudes, para saber se posicionar crí-
tica e construtivamente diante das diferentes questões que são colocadas na sociedade contemporânea. 
Diante do exposto, nota-se a relevância do ensino de Biologia para a formação de cidadãos críticos e 
atuantes. No entanto podemos nos perguntar se alunos do Ensino Médio têm essa mesma concepção 
acerca da importância do ensino da Biologia. Diante desse questionamento, objetivamos nesse trabalho 
verificar qual a importância atribuída ao ensino de biologia por discentes do Ensino Médio. A pesquisa foi 
realizada na escola Professor Abel Freire Coelho, durante a fase de observação e diagnóstico da Prática 
de Ensino do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário a quatorze alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio. O questionário era composto de 18 questões, das quais 4 eram subjetivas e as demais eram ob-
jetivas acompanhada de um espaço para que o aluno justifica-se sua resposta. De acordo com a análise 
dos questionários, 93% dos discentes consideram importante o ensino da Biologia. Eles justificam esse 
fato através de algumas afirmações, como: “é importante, pois através dela conhecemos o nosso corpo”, 
“através dela sabemos como somos feito”, “porque através dela sabemos os processos vitais”. Pode-se 
constar que a importância que os discentes dão à Biologia está muito ligada aos conteúdos específicos 
dessa ciência, eles não atribuem ao fato deles poderem resolver questões do seu cotidiano, de entender 
questões polêmicas, entre outros fatores que os PCNs propõem. Pode-se concluir que a forma como os 
conteúdos estão sendo abordados em sala de aula não permitem que os alunos desenvolvam uma cons-
ciência crítica a respeito destes conteúdos. No entanto, estudos adicionais são necessários, utilizando-
-se um número maior de alunos e escolas pode-se chegar a dados mais consistentes.
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Em grupos sociais bem estabelecidos de saguis, com sistema de acasalamento monogâmico, onde os 
filhotes mais velhos podem atuar como ajudantes, é esperada a monopolização do acesso à fêmea por 
apenas um macho. Porém, os machos do gênero Callithrix podem adotar uma estratégia poliândrica 
cooperativa onde as chances de reprodução são divididas entre eles de maneira a beneficiá-los com 
a permanência no grupo e com a diminuição dos custos de cuidado à prole. Todavia, mesmo em um 
sistema de acasalamento poliândrico pode existir um animal dominante entre os dois machos que têm 
acesso à fêmea reprodutora. Diante do exposto, objetivamos analisar se há monopolização no nível de 
acesso à fêmea por machos adultos de Callithrix jacchus em ambiente de Caatinga, sabendo-se que o 
grau de parentesco entre eles é de pai e filho. Dois machos adultos (BET e BON), respectivamente pai e 
filho, e a fêmea dominante (CAT) de um grupo poliândrico de Callithrix jacchus foram monitorados du-
rante seis meses na Floresta Nacional de Assu/RN. O acesso à fêmea pelos machos foi analisado através 
dos comportamentos sexuais (cópula e tentativa de cópula), os quais foram coletados pelo método ad 
libitum. Foram registrados um total de 16 comportamentos sexuais, sendo 44% de cópulas. De acordo 
com os resultados obtidos, ambos os machos tiveram acesso à fêmea, embora tenham apresentado 
níveis de acesso diferentes. O macho BON realizou mais tentativas de cópulas, com 56% dos registros 
desse comportamento, enquanto o macho BET, provável macho dominante do grupo, obteve mais su-
cesso no comportamento de cópula, com 57% do número observado. Percebe-se então que não houve 
monopolização de acesso à fêmea por nem um dos machos. Com isso, inferimos que a ocorrência de 
poliandria observada neste grupo pode ser uma estratégia de sobrevivência ao ambiente de Caatinga, 
sendo 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 de maior investimento em 
apenas uma fêmea reprodutora.
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As aulas práticas são de grande importância na contribuição da qualidade do ensino-aprendizagem 
promovendo a interação do conteúdo teórico ao prático na formação do profissional. No entanto, para 
realização dos procedimentos práticos se faz necessário a utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) no intuito de se prevenir e/ou minimizar os riscos envolvidos em tais procedimentos. Este 
trabalho tem como objetivo analisar a percepção do aluno em relação à utilização e a importância dos 
EPIs nas aulas práticas realizadas nos Laboratórios da Área Básica da Saúde da Universidade Potiguar, 
campus Mossoró. Para isso foram aplicados questionários aos alunos dos cursos de Enfermagem, Fi-
sioterapia e Nutrição, totalizando uma amostra de 100 participantes. Neste questionário investigou-se 
através de perguntas fechadas, a percepção dos alunos sobre a importância do uso de EPIs durante 
as aulas práticas nos laboratórios, se houve orientação sobre essa temática, com que freqüência eles 
utilizavam os EPIs e se os mesmos causavam algum desconforto. Todos (100%) os discentes afirmaram 
que receberam orientação sobre a importância do uso de EPIs e, portanto concordam com essa prática 
durante as aulas nos laboratórios. Essa orientação é oriunda de palestras ministradas aos discentes 
pelos técnicos de nível superior (TNS) responsáveis pelos laboratórios. 88% dos alunos asseguraram 
que não sentem desconforto ao utilizar os EPIs. Com relação à frequência de utilização dos EPIs, todos 
os alunos declararam usar sempre o jaleco, a calça comprida e o sapato com meia. Este resultado é 
reflexo da regulamentação interna dos Laboratórios da Área Básica da Saúde, onde dispõe que a entrada 
e permanência nestes locais só são permitidas com o uso dos EPIs descritos acima. No tocante ao uso 
do EPI luva foi observado que apenas 37% faz uso regular desta, enquanto 40% utilizam na maioria das 
vezes. No que diz respeito ao uso de toucas (35%), máscaras (29%) e óculos (31%), os alunos afirmaram 
raramente utilizar estes EPIs. Entretanto, estes resultados não são preocupantes, pois de acordo com 
Regulamento estes EPIs só deverão ser utilizados quando se fizer necessário. Estes dados mostram 
que a utilização dos EPIs ocorre de forma regular, uma vez que ocorreu uma predominância de registros 
positivos. Assim, se faz necessária a continuação de palestras sobre biossegurança e a conscientização 
sobre o uso dos EPIs.
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DISTRIBUIÇÃO DOS ÍONS CÁLCIO E FÓSFORO NO ORGANISMO 
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UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: GERONTOLOGIA

A população mundial está envelhecendo cada vez mais, segundo o IBGE em 2025 o Brasil apresentará 
aproximadamente 32 milhões de idosos e constituido o 6° país mais populoso em números absolutos. O 
processo de envelhecimento é individual, irreversível, heterogêneo e não patológico que leva o individuo 
a um processo de desestruturação orgânica que pode trazer sérios problemas à saúde comprometendo 
a função e capacidade funcional do organismo, dentre estes problemas, podemos destacar a osteopo-
rose, uma vez que no Brasil acomete cerca de 10 milhões de pessoas e até o ano 2020 este número terá 
duplicado. O objetivo deste trabalho consiste em mostrar a distribuição de cálcio e fósforo no organismo 
humano, sua regulação metabólica e sua interferência na osteoporose. A metodologia empregada nesta 
pesquisa é qualitativa, realizada a partir de revisão bibliográfica em livros, artigos e periódicos presentes 
em bancos de dados dos periódicos CAPES e Sciencedirect. Pode-se observar que o cálcio apresenta 
vasta distribuição tissular e a maior porcentagem deste encontra-se nos ossos, sob a forma de hidro-
xiapatita. Os nível deste íon é mantido na célula através de bombas dependentes de energia localizadas 
nas membranas, que transportam ativamente o cálcio de fora do citosol para o liquido extracelular. O 
fósforo é um dos íons mais abundantes no organismo humano, encontra-se principalmente sobre a forma 
de cristais de fosfato nas estruturas ósseas e sua principal função é unir-se ao cálcio para proporcionar 
rigidez aos ossos. Os principais hormônios reguladores são o paratireóideo (PTH) que é produzido pe-
las glândulas paratireóides e a calcitonina (CT) produzida na tireóide, a vitamina que apresenta maior 
regulação neste metabolismo é a D, dentre elas a D1, D2(calciferois) e D3(colecalciferol), sintetizadas 
no organismo através da exposição aos raios solares. Nos idosos, a absorção do cálcio e fósforo é 
debilitada sofrendo grande influência da diminuição da produção dos hormônios que auxiliam no me-
tabolismo destes, associado à diminuição da absorção de nutrientes em especial a vitamina D. Assim 
causando um distúrbio osteometabólico, caracterizado pela perda de massa óssea e desarranjo de sua 
microarquitetura, conhecido como osteoporose que eleva a fragilidade dos ossos. Os exercícios físicos 
regulares auxiliam, pois quando sujeitos a esforços os ossos e músculos tornam-se mais espessos 
e fortes, pois são mais nutridos pelo maior envio de oxigênio e metabolitos pelo sangue e pela maior 
síntese protéica, dando mais resistência e melhora de sua capacidade funcional. Pode-se concluir que o 
cálcio e fósforo são essenciais para síntese e manutenção do sistema osteomuscular e metabolicamente 
o envelhecimento causa uma desregulação da concentração plasmática, fragilizando os ossos e múscu-
los, facilitando fraturas, perda da força, e aparecimento de doenças.
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ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA REABILITAÇÃO DO OMBRO DOLOROSO 
PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO DE LITERATURA
CINTIA CILIANIA OLIVEIRA DE MORAIS
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JAIANE FERREIRA DE SOUZA
FRANCISCA FERNANDES NETA
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LINHA DE PESQUISA: GERONTOLOGIA

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma disfunção neurológica causada por isquemias ou sangra-
mentos, que ocasionam grandes déficits neurológicos. Em conseqüência destes danos neurológicos, o 
paciente apresentará incapacidade funcional na realização das Atividades de Vida Diária, principalmente 
nas movimentações de membro superior, apresentando na maioria das vezes, subluxação articular de 
ombro. Inúmeras técnicas objetivam melhorar sintomatologia presente em ombros dolorosos, entre elas, 
destacam-se como inovações a Toxina Botulínica associada à cinesioterapia e Estimulação Nervosa Elé-
trica Transcutânea, a Terapia por ondas de choque radiais e o Kinesio taping. Objetivo: Identificar qual 
das técnicas promove maior benefício no paciente com ombro doloroso, observando o custo da técnica 
e o tempo dispendiado no tratamento. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica em literatu-
ras acadêmicas. Os estudos foram distribuídos e analisados por autor/ano, tipo de estudo, objetivo da 
pesquisa, quantidade de pacientes, seqüela cinético-funcional, técnica utilizada, tempo de aplicação da 
técnica e resultados obtidos. Resultados: As três técnicas se mostraram eficazes no tratamento ao ombro 
doloroso, cada uma de acordo com sua especificidade. A Toxina Botulínica mostrou considerável au-
mento do movimento passivo do MS espástico, redução de espasticidade e maior estabilidade articular, 
promovendo maior segurança na realização das AVDs; a terapia por ondas de choque radiais promoveu 
alívio da dor, melhora da mobilidade ativa, amplitude articular do ombro, melhora do sono e redução do 
uso de medicamentos analgésicos; a técnica de Kinesio Taping promoveu diminuição da subluxação do 
ombro, melhora de simetria postural e ganho de ADM em movimentos globais de ombro.Conclusão: 
Relacionando o custo-benefício das três técnicas, é possível observar que o Kinesio Taping apresenta 
um custo mais acessível (média de R$ 35,00 por aplicação), resultados satisfatórios a curto prazo para 
o tratamento do ombro doloroso e pode ser realizado por um maior número de profissionais; a Terapia 
por Ondas de Choques Radiais apresenta, a curto prazo, resultados excelentes no alívio de dor e melhora 
da mobilidade ativa do ombro, porém, tem seu custo muito elevado (média de R$ 850,00 por aplicação) 
e apenas um profissional executa a técnica no Estado; a técnica de aplicação de Toxína Botulínica é 
eficaz no tratamento da dor e espasticidade, porém, deve ser realizado em um tratamento a longo prazo, 
associada à realização de cinesioterapia, sendo necessária diversas aplicações da toxina (custo médio 
de R$250,00 por aplicação), gerando um curto muito elevado para o paciente.
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Atualmente no Brasil e no mundo o número de afastamento médico, nas empresas, cresceu em grande 
escala, por razões de dores, limitação de movimentos e até deformidades, que deixam o trabalhador 
incapacitado de exercer sua função temporariamente ou definitivamente. Tudo isso ocasionado por uso 
de posturas inadequadas no trabalho. Sabe-se que com a globalização e a evolução da tecnologia os 
trabalhadores têm jornadas de trabalho extensas, e com isso várias horas diárias em posturas incorretas, 
o que justifica esse grande número de afastamento. Os programas de qualidade de vida não devem incluir 
apenas a prática regular de exercícios durante a jornada de trabalho, pois a obtenção de resultados mais 
significativos, tanto no nível coletivo como no individual, é obtido de modo mais eficaz quando esses 
exercícios são acompanhados por análises ergonômicas, antropométricas, posturais, biomecânicas e 
com palestras educativas, com o intuito de orientá-los sobre a importância da adoção de posturas corre-
tas e ensinar as mesmas. Além do trabalho que será realizado no âmbito da ergonomia, o presente projeto 
será desenvolvido em uma instituição privada de ensino superior e irá desenvolver também atividades 
relacionadas às orientações nutricionais, avaliação nutricional dos funcionários e elaboração de oficinas 
práticas. Portanto o presente projeto é de suma importância para a qualidade de vida dos funcionários da 
instituição, bem como proporcionará ao aluno, um olhar crítico sobre a análise do posto de trabalho, no 
lay out e no trabalhador como um ser inserido nesse meio, desenvolvendo assim habilidades, baseadas 
em conhecimentos adquiridos e aperfeiçoados com as disciplinas de formação, para propor intervenções 
para prevenção de doenças ocupacionais.
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NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE IDOSOS NÃO 
INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DE MOSSORÓ RN
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O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, as modificações acontecem de 
forma acelerada e significativa. O processo de envelhecimento acarreta alterações orgânicas, fisiológi-
cas, psíquicas, sociais, comportamentais e funcionais. A função é definida como a capacidade de um in-
divíduo se adaptar aos problemas cotidianos, ou seja, aquelas atividades que lhe são requeridas por seu 
entorno imediato. Ja a independência é predominantimente focada como as habilidades funcionais que 
dispensam ajuda. A avaliação da capacidade funcional é relevante em Gerontologia, como indicativo de 
qualidade de vida do idoso. Com base nisso, o objetivo do presente estudo é detectar as deficiências, in-
capacidades e desvantagens que os pacientes idosos apresentam, identificando os frágeis e de alto risco 
para se estabelecer medidas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras. A pesquisa faz parte do Projeto de 
Extensão “Coração Saudável: do Sedentarismo a Vida ativa”, e foi realizada com 11 idosos que frequen-
tam o grupo recreativo da Maçonaria - Bairro Aeroporto e do Centro de Referência da Assistência Social 
CRAS – Bairro Bom Pastor na cidade de Mossoró RN. A amostra é composta por 7 indivíduos do sexo 
feminino, com idade média de 72,72±7,25 anos e 4 indivíduos do sexo masculino, com idade média de 
75±10,40 anos. Para a avaliação das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) usou-se a escala de 
Lawton, onde a pontuação de máxima independência é 21 pontos e a de máxima dependência, 7. Foi utili-
zado o índice de Katz para a avaliação da capacidade funcional, onde a classificação de independência foi 
representação pela letra A, parcialmente dependente pela letra B, dependente C e totalmente dependente 
D. De acordo com os critérios da escala de Lawton, a capacidade funcional dos entrevistados não se en-
contra comprometida nas atividades instrumentais, pois dos idosos avaliados, 75% (n=9) classificam-se 
como sendo muito ativos ou ativos e os outros 25% (n=2) caracterizam-se como regularmente ativos. 
Nas atividades de vida diária, segundo o índice de Katz (AVD), constatou-se que 73% (n=8) dos idosos 
mostraram-se independentes, enquanto 27% (n=3) apresentaram parcialmente dependência. Pelos re-
sultados obtidos, parece existir uma correlação positiva entre o nível de funcionalidade e a capacidade de 
execução das atividades diárias. A influência do envelhecimento é significativa no grau de independência 
e capacidade funcional do ser humano. Com isso, a utilização de questionários de avaliação facilitaram a 
determinação do perfil do idoso tornando mais confiável a transmissão de informações entre os diversos 
profissionais da saúde e permitindo acompanhar o progresso da terapia que tende a ser mais apropriada 
a cada caso. Com isso, pode-se observar um número significativo de idosos com capacidade funcional 
e independência nas atividades de vida diária.
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LINHA DE PESQUISA: GERONTOLOGIA

O crescimento da população idosa vem ocorrendo de forma acelerada nos países em desenvolvimento, 
estima-se que em 2020 os idosos representem 13% da população brasileira. O processo de envelhe-
cimento está associado a mudanças nos diversos sistemas, no entanto, as desordens neuropsicoló-
gicas têm sido alvo de diversos estudos devido ao seu envolvimento na interação social e bem-estar 
desta população. O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é a escala mais utilizada para rastreamento 
do comprometimento cognitivo, apresentando fácil aplicabilidade e alta especificidade, trata-se de um 
instrumento que avalia orientação temporoespacial, capacidade de retenção, linguagem, habilidade psi-
comotora, atenção e cálculo. O presente estudo tem como objetivo traçar o nível de cognição de idosos 
não institucionalizados na cidade de Mossoró/RN, e assim, delinear um plano de tratamento para esta 
população. A pesquisa faz parte do Projeto de Extensão “Coração Saudável: do Sedentarismo a Vida 
ativa”, e foi realizada em idosos que frequentam o grupo recreativo da Maçonaria - Bairro Aeroporto e 
do CRAS – Bairro Bom Pastor, foi feita a aplicação do MEEM, sendo estabelecido como ponto de corte 
para este estudo o valor de 17 pontos, conforme realizado no Estudo da Fragilidade em Idosos Brasi-
leiros – REDE FIBRA. A amostra foi constituída por 20 idosos de forma aleatória, sendo 70% do sexo 
feminino (n=14) e 30% do sexo masculino (n=16), e a idade média dos participantes foi de 73,52±7,09 
anos. Após realização do questionário, uma participante foi excluída por não atingir o ponto de corte. A 
média do escore MEEM na amostra (n=19) foi de 21,68±2,84 pontos, não havendo diferença significativa 
entre os sexos. De acordo com os resultados obtidos, os idosos da Cidade de Mossoró-RN apresentam 
nível de cognição semelhante a idosos da mesma faixa etária na região Sudeste, no entanto, a média 
está abaixo de estudos realizados em países desenvolvidos, possivelmente devido aos diferentes níveis 
educacionais, visto que os distúrbios cognitivos interferem negativamente na qualidade de vida de ido-
sos, a prática de atividades que desenvolvam a atenção, concentração e pensamento lógico são medidas 
que devem ser implantadas para um melhor desempenho cognitivo e intelectual, pois proporcionam o 
aumento da densidade sináptica cerebral. Além disso, o nível cognitivo está relacionada a autopercepção 
de saúde e interação social, acarretando piora no bem-estar desta população. Assim, o delineamento 
da amostra se mostrou eficaz para o direcionamento da intervenção fisioterapêutica nesta população, 
bem como para uma comparação do nível cognitivo de idosos não institucionalizados desta cidade com 
idosos nordestinos e de outras regiões.
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SÍNDROME DO DESFILADEIRO TORÁCICO RELACIONADA À 
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A síndrome do desfiladeiro torácico (SDT) é um tipo de lesão por esforço repetitivo (LER/DORT) que se 
caracteriza pelo conjunto de sinais e sintomas decorrentes da compressão que ocorre no plexo braquial, 
podendo ocorrer também na artéria e/ou veia subclávia-axilar. É uma patologia que pode acometer a 
classe trabalhadora devido à repetição de movimentos que necessitem de esforços e/ou por posturas 
inadequadas que são adotadas ao longo do dia. O desfiladeiro torácico, também chamado de desfiladeiro 
cervicotoracobraquial, apresenta sua anatomia bastante favorável para que essas ocorrências resultem 
na mesma. O presente estudo objetiva descrever os aspectos epidemiológicos, etiológicos, fisiopatoló-
gicos, os sinais e sintomas, diagnósticos e possíveis formas de tratamento que estão integrados na SDT 
e relacioná-los à saúde do trabalhador. Para isso, contou-se com uma pesquisa descritiva do tipo revisão 
bibliográfica realizada por meio de livros, artigos e periódicos em bancos de dados como Scielo, Lilacs e 
Bireme, tendo como resultado, podemos observar que a síndrome ocorre pela compressão de estruturas 
nervosas e/ou vasculares e de acordo com sua estrutura comprimida, pode-se classificar de acordo 
com os dois grandes grupos que se divide: SDT neurogênica e SDT vascular. Acomete principalmente 
indivíduos do sexo feminino, ocupações que necessitam de elevação de MMSS e apresenta diagnóstico 
essencialmente clínico. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, porém é válido ressaltar a im-
portância das ações preventivas para que a patologia não se instale. Com isso, objetiva-se transformar 
o local de trabalho em um ambiente saudável, melhorando assim a qualidade de vida do trabalhador.
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma disfunção neurológica que causará danos na capacidade 
funcional dos pacientes, principalmente nas movimentações de membro superior, responsável pela rea-
lização das Atividades de Vida Diária, apresentando na maioria das vezes, subluxação articular de ombro. 
O tratamento da subluxação tem objetivo de estimular a atividade muscular que estabiliza a articulação 
do ombro para a manutenção da amplitude de movimento sem dor. Para tanto, a Kinesio Taping é utiliza-
da, pois, por ser elástica, após a aplicação promove uma tração constante na pele com força para cima, 
diferente de uma bandagem comum, estimulando a estabilidade articular de ombro. Objetivo: Avaliar a 
função da bandagem Kinesio Taping no tratamento do paciente com ombro doloroso. Metodologia: Foi 
realizado o estudo do caso de um paciente com ombro subluxado pós AVE. Para a avaliação, foi realizada 
goniômetria de movimentos globais de ombro, teste de força muscular para movimentos globais de 
ombro e testes específicos de gaveta anterior, posterior, teste do sinal do sulco e teste de recolocação de 
jobe. Foram realizadas três aplicações da bandagem, uma a cada 04 dias, na região do músculo deltóide. 
Resultados: Foi observada melhora na capacidade funcional do ombro afetado, através da estabilização 
articular do ombro, evidentes na melhora da amplitude de movimento articular, melhora de força mus-
cular e diminuição do sinal do sulco. Conclusão: É possível concluir que a Kinesio Taping é um método 
efetivo na reabilitação de ombro subluxado, constituindo um método inovador, de baixo custo financeiro 
e resultados promissores.
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Esse presente estudo tem em questão a biossegurança na radioterapia, objetivando expor as medidas de 
prevenção de riscos do cotidiano no tratamento da radioterapia, pois o ser humano está constantemente 
sendo acometido por radiações que de modo desequilibrado causam grandes problemas à saúde dos 
indivíduos, como esterilidade, catarata, leucemia, acelera o envelhecimento, provoca câncer, má forma-
ção congênita e a morte. Tratando-se assim de uma revisão literária, de cunho científico descrito nos 
mesmos conceitos e pensamentos pré-existentes, com base nesses autores foi realizado a discussão 
e confronto entre os mesmos. Servindo de orientação, no que diz respeito à biossegurança, que visa 
à eliminação, minimização e prevenção de acidentes, e assim conceder aos profissionais uma maior 
segurança para exercer sua profissão. Sendo extremamente importante no tratamento radioterápico, 
pois é a utilização de radiação ionizante, impossibilitando o crescimento e a proliferação das células 
cancerosas, tendo a braquiterapia e a teleterapia como modalidades, para pessoas que desenvolveram 
câncer, ou seja, alguma tumoração de células malignas. Portanto é uma área que está em ascensão, mui-
to importante para a prática habitual dos profissionais. Porém há uma dificuldade em seguir as normas 
estabelecidas para a devida segurança, precisando enfocar no desenvolvimento de treinamento para a 
qualificação dos profissionais, diminuindo a probabilidade de possíveis erros humanas, não gerando 
exposições desnecessárias. Contudo, se faz necessário o aumento de pesquisas e divulgação na área da 
biossegurança na radioterapia.
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O direito de greve como, é sabido por todos, é um direito assegurado em nossa Carta Magna, constitui 
um direito de negação, onde o trabalhador pode negar-se a exercer sua função devido ao não provimento 
das condições necessárias para o exercício de suas atividades, no entanto este direito assegurado no 
art. 9º da CF/88, não é direito pleno de todos, sendo vedado aos militares e aos servidores da Adminis-
tração Pública Direta e Indireta, pois enquanto aqueles o direito à greve é totalmente vedado estes podem 
exercê-lo desde que tenham seus ditames especificados em lei própria. O problema encontra-se no 
fato de que para os trabalhadores da iniciativa privada já existe uma lei regulamentadora, a Lei nº 7783/ 
89, mas para os de iniciativa pública apesar da previsão constitucional, nosso legislativo ainda não a 
criou, motivo pelo qual são impetrados diversos Mandados de Segurança no Supremo Tribunal Federal 
pedindo a criação e efetivação da referida lei, e sobre o assunto o próprio STF pronunciou-se dizendo 
que na falta de regulamentação, o mencionado direito, para o serviço público será regido pela lei dos 
trabalhadores civis, conforme as disposições previstas no art. 9º, § 1º da CF/88. E é pela observância 
deste embate entre a Constituição e a omissão do Poder Legislativo que surge o interesse em analisar se 
o direito de greve deve ou não ser plenamente aplicada aos servidores da Administração Pública, e para a 
análise da questão foram utilizadas como fontes de pesquisa para a elaboração deste estudo disposições 
legais, doutrinárias, e também artigos científicos retirados da internet. Desta forma, entendemos que 
o direito de greve deve sim ser um direito de todos, incluindo também os servidores públicos. Assim 
com plena consciência que a greve é um direito, e que nenhuma ausência normativa impedirá a luta dos 
servidores públicos por melhores condições de trabalho, sendo assim, é evidente que este direito deve 
tornar-se público podendo qualquer um exercê-lo e, conseqüentemente os princípios da dignidade da 
pessoa humana e do valor social do trabalho serão sobremaneira observados.
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ÍNDICE DE OBESIDADE DE UM GRUPO DE HIPERTENSOS DO PROGRAMA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DA CIDADE DE AREIA BRANCA - RN
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RESUMO O trabalho realizado buscou avaliar o Índice de Obesidade de um grupo de hipertensos do PSF, 
localizado no município de Areia Branca - RN. A escolha por esse tema surgiu a partir de conhecimentos 
empíricos sobre essas doenças do homem moderno (hipertensão e obesidade), onde os dados serão co-
letados a partir de ficha do grupo, já existentes. Portanto torna-se um procedimento de suma importân-
cia, descrever a situação nutricional do grupo referente, onde notaremos que cada vez mais, a sociedade 
brasileira tem modificado seus hábitos alimentares, com consequências diretas à saúde desse grupo, 
assim como, as alterações, por exemplo, em questões relativas ao estado nutricional. Dessa forma, 
objetivamos, em geral, colher os dados e analisá-los, com vistas ao diagnóstico da situação do índice 
de obesidade do grupo. Para tal, será utilizado um conjunto de técnicas estatísticas que possibilitarão 
avaliar com precisão o objeto da pesquisa acima citada. Dentre essas estão: visitas in loco, Distribuições 
de Freqüências, Estatística Gráfica, Medidas de Tendência Central (Média, Moda e Mediana), Medidas de 
Dispersão (Variância, desvio Padrão e Coeficiente de Variação) e Correlação Linear. A partir do emprego 
de tais ferramentas estatísticas, espera-se definir a situação-quadro da ocorrência de hipertensão do 
grupo para o período em análise. Finalmente, acredita-se que esse trabalho possa contribuir de modo 
significativo para tomada de decisão e possíveis mudanças de hábitos dos componentes do grupo pes-
quisado. Espera-se ainda levar tais informações ao conhecimento do Programa de Saúde da Família para 
que medidas possam ser tomadas embasadas nos resultados aqui obtidos.
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As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) vêm crescendo cada dia mais, pois provocam mudanças nos 
indivíduos, devido às atividades sociais que desenvolvem. Diante do cenário econômico brasileiro, que 
visa somente ao lucro, para as associações do terceiro setor, o lucro não é a razão principal, porém é 
necessário para a manutenção e desenvolvimento das mesmas. Para seu suporte, elas também podem 
prestar serviços visando à arrecadação de capital, que deve ser revertido para sua manutenção. Essas 
instituições necessitam da contabilidade para a melhor contabilização dos recursos adquiridos e para 
ajudar na tomada de decisão. Diante desse contexto, o objetivo desta pesquisa consistiu em analisar o 
uso da contabilidade para as necessidades das entidades do terceiro setor focando o estudo na Asso-
ciação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR). A metodologia utilizada foi 
constituída por uma pesquisa bibliográfica e descritiva, que teve como fonte de coleta um questionário 
com oito perguntas abertas direcionadas ao contador da AAPCMR, com o intuito de alcançar o objetivo 
proposto. A análise dos dados foi feita confrontando os resultados com o referencial teórico. Com relação 
aos resultados, percebeu-se que as demonstrações por ela utilizadas são: Balanço Patrimonial e De-
monstração do Resultado do Exercício. Essas demonstrações também são utilizadas para mostrar trans-
parência à sociedade em geral, já que a entidade recebe recursos provenientes do Governo do Estado e 
do Município, bem como também da população. A entidade realiza atividades com finalidade lucrativa 
voltada para a mesma, como artesanato, chá beneficente e outras. A razão principal da associação não 
é o lucro, mas sim atender às necessidades da sociedade. Conclui-se, portanto, que a entidade sem fins 
lucrativos pesquisada, reconhece que o uso da contabilidade não só é obrigatório, mas também é essen-
cial para as tomadas de decisão, desenvolvimento, controle e para apresentar transparência à sociedade.
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A CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO 
DE ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS: UM ESTUDO DE CASO NUMA 
EMPRESA DO SETOR SALINEIRO DO RIO GRANDE DO NORTE
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Com o passar do tempo, as organizações cada vez mais têm conseguido uma evolução no desenvolvi-
mento de suas atividades empresariais, passando de uma simples fornecedora de produtos ou serviços 
para ter toda uma gestão estratégica de negócios que envolve todo o processo de produção em harmonia 
com o ambiente externo à empresa. Dentro desse contexto, a contabilidade gerencial surge como uma 
importante ferramenta de gestão auxiliando toda a atividade empresarial por meio de suas técnicas e 
principalmente como fonte de informações necessárias para tomada de decisões que vão desde a análise 
de custos até elaboração de estratégias. Contudo, a estratégia não deve ser um plano determinado, e 
sim um conjunto de ações que possibilite um fluxo de decisões eficientes, devendo sempre a estratégia 
ser uma opção inteligente, econômica e viável. Para se chegar a essa conclusão, faz-se necessário um 
planejamento estratégico que analisará o ambiente interno e externo da organização e com isso poder 
determinar qual a melhor estratégia se adéqua com a realidade da empresa. O objetivo geral desse estudo 
é analisar como a contabilidade pode ser fundamental dentro das organizações para o desenvolvimento 
de estratégias empresarias que possibilitem a superação dentro de uma ambiente competitivo. Levando-
-se em consideração os objetivos especificos de saber as formas que as organizações utilizam para 
controlar a execução de seus planejamentos estratégicos, aprofundamento de estudo sobre estratégias 
empresariais e ainda possibilitar o conhecimento na prática da interação entre contabilidade gerencial 
e estratégias. Tendo como hipótese o fato de que a informação contábil é essencial no planejamento, 
e que a correta decisão sobre estratégia permite a empresa superar seus concorrentes. Esse estudo 
teve como metodologia uma análise bibliográfica além de um estudo de caso aplicado numa empresa 
de grande porte do setor salineiro do Rio Grande do Norte, composto de um questionário aplicado na 
gerência da empresa com o intuito de conhecer na prática como é utilizada a contabilidade gerencial e 
como é o processo de definição de estratégias para se sobressair positivamente dentro de um setor tão 
competitivo que é o salineiro no RN. Com isso, é possível afirmar o que foi posto na hipótese e concluir 
que realmente um bom planejamento e análise para definição de estratégias adequadas fazem a diferença 
frente aos seus concorrentes, pois a empresa foco do estudo, devido à implantação de medidas eficazes e 
a estratégia de diferenciação permitiu um destaque no mercado salineiro do Rio Grande do Norte.
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A evolução tecnológica está presente em todos os setores da vida cotidiana, para atender a sua demanda 
informacional a contabilidade tornou-se uma grande usuária dos mais diversos tipos de sistemas de 
informações. Os órgãos de tributação com o intuito de diminuírem a sonegação fiscal, criaram em 2007 
com o Programa de Aceleração do Crescimento um projeto para atender a esse objetivo que foi o Sistema 
Público de Escrituração Digital; este sistema veio para substituir todas as obrigações acessórias que a 
empresa tinha com os órgãos de fiscalização, como os livros fiscais e as demonstrações contábeis. Den-
tro desse contexto, este estudo teve como objetivo geral fazer um comparativo da adoção do SPED, de 
forma a verificar se traz benefícios para seus usuários conforme estabelece sua criação, baseado em um 
estudo realizado em uma empresa de grande porte do setor salineiro Norte-Riograndense, tendo ainda 
como objetivos específicos, analisar a estruturação dos setores Fiscal e a Tecnologia da Informação para 
a adaptação às novas regras fiscais, como identificar as vantagens e desvantagens da implementação 
da Escrituração Digital com o SPED e averiguar o impacto da adoção do SPED nas rotinas do profis-
sional de contabilidade. Tendo como hipótese provável que este traz benefícios como à redução dos 
custos de material ligados a obrigações acessórias e emissão de documentos fiscais, a unificação das 
obrigações acessórias da empresa e a agilidade para os profissionais de contabilidade no processo de 
emissão e controle fiscal de tributos e o fornecimento dessas informações. De natureza exploratória, a 
metodologia deste trabalho consistiu na realização de um estudo de caso numa empresa salineira Norte-
-Riograndense, o período de investigação iniciou-se em agosto de 2010, estendendo-se até o mês de 
dezembro do mesmo ano. Os resultados foram obtidos através de um questionário, o qual é composto 
por cinco perguntas abertas aos encarregados pelos setores envolvidos na dinâmica do projeto do SPED, 
onde mais se pode observar o impacto da sistemática e, portanto os melhores lugares para obtenção dos 
resultados. Conclui-se que a hipótese levantada da redução do custo no processo do SPED foi confirma-
da, visto que ameniza as despesas com a emissão de documentos e agiliza o processo de informação.

Palavras-chaves: Sistema Público. Obrigações Acessórias. Fisco.



574 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 575
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar
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O processo de unificação das atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros 
e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal das empresas, mediante fluxo único, com-
putadorizado de informações, instituído pelo Decreto nº 6.022/2007 e denominado de Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED), trouxe uma série de mudanças significativas que envolvem os escritórios 
de contabilidade. A partir de então, a operacionalização dos serviços de escrituração fiscal que eram 
manuais ou mecanizados passa a ser digital com a instituição da Escrituração Fiscal Digital (EFD) como 
subprojeto do SPED, e exige dos escritórios de contabilidade implantação de novos processos apoiados 
por sistemas de informação integrados, tecnologia da informação e infraestrutura adequadas. Diante des-
ta nova realidade, este trabalho foi concebido com objetivo de verificar se os escritórios de contabilidade 
localizados no município de Assu/RN, representados por Contadores e/ou Técnicos em Contabilidade, 
estão preparados para atender às exigências da Escrituração Fiscal Digital, bem como identificar suas 
principais dificuldades e desafios neste processo de adaptação. Para tanto, foram aplicados questioná-
rios in loco, com os responsáveis pelos escritórios de contabilidade do referido município, a partir dos 
quais, em uma análise geral foi constatado que os profissionais de contabilidade, representando os seus 
respectivos escritórios, não se sentem preparados para atenderem a todas as exigências impostas pela 
EFD, pois pela falta de participação em cursos, palestras e treinamentos, conhecem apenas parcialmente 
essa forma de escrituração, o que constitui um dos fatores responsáveis pela grande dificuldade na reali-
zação da EFD das empresas. Apesar dessa falta de conhecimento e da grande maioria ainda não ter feito a 
EFD, os entrevistados acreditam que essas novas mudanças tragam vantagens, como o aperfeiçoamento 
dos processos de escrituração fiscal e a simplificação das obrigações acessórias, agregando valor aos 
escritórios contábeis. Portanto, a análise dos dados sugere que os profissionais da contabilidade da 
cidade de Assu/RN necessitam de atualização mais profunda sobre o SPED e os seus subprojetos para 
que possam, assim, estarem preparados para enfrentarem os desafios dessa nova realidade.
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O presente artigo visa analisar a Responsabilidade Social sob a ótica dos agentes internos da Associação 
Comunitária Reciclando para a Vida - ACREVI. Uma organização voltada para o desenvolvimento de 
ações que geram emprego e renda através da reutilização de resíduos sólidos recicláveis na cidade de 
Mossoró-RN. A pesquisa desenvolvida caracteriza-se por ser um estudo de caso, investigando o con-
texto de vida e atuação dos agentes internos da associação. Também foi realizada a aplicação de questio-
nários com perguntas abertas e fechadas, tendo como amostra 62,5% do universo de 40 colaboradores, 
que permitiram analisar o perfil, bem como sistematizar a visão destes sobre as ações de Responsabili-
dade Social praticadas pela ACREVI. A partir das opiniões obtidas, pôde-se verificar que, apesar de os 
agentes internos não conseguirem definir a Responsabilidade Social de maneira mais formal, eles têm 
certa noção do significado deste termo em se tratando do desenvolvimento das ações internas, exter-
nas e seu impacto socioambiental. Na avaliação dos colaboradores em relação às ações que a ACREVI 
desenvolve perante a sociedade, 40% avaliou de forma ótima, 48% boa e 12% de forma regular. Em 
relação aos objetivos e missão da ACREVI, aspectos estratégicos da Responsabilidade Social, 40% dos 
associados afirmaram conhecer as diretrizes da instituição, outros 40% afirmaram não conhecer nem a 
missão e tão pouco os objetivos, já 20% informaram que conhecem parcialmente. Sobre os programas 
de incentivo de desenvolvimento dos agentes internos da ACREVI, os entrevistados quando questiona-
dos se conheciam esses programas, 88% responderam que conhecem e participam, os outros 12% não 
possuem conhecimento da existência desses programas. Quando perguntados se existem programas de 
assistência nas áreas de saúde, educação e meio ambiente, 84% dos associados afirmaram que existem 
tais programas, e que são possíveis graças aos voluntários que participam da instituição, lamentaram 
apenas não serem frequentes estes tipos de ações, mas afirmaram que quando ocorrem são passadas 
informações importantes. Já 16% não souberam informar, alguns devido estar a menos de 1 mês desen-
volvendo atividades na ACREVI. Os agentes internos foram questionados ainda, se essas iniciativas eram 
extensivas aos familiares, os colaboradores a minoria (12%) respondeu que sim e 88% afirmou que não, 
geralmente quando as ações ocorrem são mais direcionadas aos colaboradores internos. No âmbito da 
Responsabilidade Social as iniciativas desta instituição vão além do caráter econômico, sendo ampliada 
para uma noção de sustentabilidade, na medida em que a sua rede de relacionamento com outras empre-
sas lhes permite levar esta prática; ações de conservação do meio ambiente e sensibilização para uma 
rede de responsabilidade sócio-ambiental.
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O planejamento é fundamental para a realização de uma administração moderna e atual. Planejar é traçar 
objetivos, escolher o rumo certo a ser seguido para a eficácia da administração de uma empresa. Faz-se 
necessário conhecer bem nosso negócio para que os objetivos sejam claros, pois sem o mínimo conhe-
cimento não será possível fazer planos para alcançá-los, ou se sabemos apenas por onde começar, mas 
nem imaginamos o caminho a seguir. O planejamento pode e deve ser mudado, afinal, o mundo está em 
constantes evoluções e nós temos obrigação de segui-lo, pois agindo de outra maneira, estaremos colo-
cando nossa carreira profissional em risco. A maneira de alcançar nossos objetivos vai se adequar a cada 
momento da história da empresa, daí a importância de estar bem informado e fazer nosso planejamento 
caminhar junto à atualidade. No Brasil, milhares de pequenas empresas fecham por ano e têm como uma 
das principais causas a falta de um planejamento eficaz. Logo, o conhecimento sobre Administração é 
insubstituível, uma vez que conhecendo melhor sobre tal área, podemos definir de maneira mais profis-
sional quais os melhores recursos a serem usados, quais métodos vão ajudar na busca do objetivo, quais 
os profissionais que fazem o perfil da empresa, quais tecnologias podem usar e muitos outros. Mais 
salutar que instituir uma empresa é saber conduzi-la, e se o planejamento não está direcionado junto ao 
objetivo desejado, é necessário que se faça uma verificação profunda, redirecionando novos planos para 
esta empreitada. Planos esses que sejam adequados ao tempo e a empresa, pois só conseguiremos uma 
carreira empresarial bem-sucedida se soubermos planejar o que temos. O objetivo do nosso estudo foi 
identificar o planejamento na empresa, seu funcionamento e estratégias, observando como é realizado, 
se há participação dos funcionários. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a aplicação de questio-
nário com perguntas relacionadas ao tema proposto, na Honda Motoeste, utilizamos também a pesquisa 
bibliográfica, consultando o autor: CHIAVENATO (2004). Consideramos que na empresa os seis passos 
do processo de planejamento são: definir os objetivos; situação atual; premissas em relação ao futuro; 
alternativas de ação; a melhor alternativa e implementar o plano escolhido e avaliar os resultados. As 
três orientações do planejamento: planejamento conservador; planejamento otimizante; planejamento 
adaptativo.
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A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NA CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE: UM 
ESTUDO DE CASO EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
JOSÉ LINDOÉCIO DE FARIAS
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
YURI LUCAS DA SILVA MOURA
ORIENTADOR: HUGO AZEVEDO RANGEL DE MORAIS
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O presente artigo objetiva estudar a importância do controle interno, apontando a sua funcionalidade, 
bem como as etapas desse controle numa empresa, uma vez que é uma ferramenta de suma importância 
para que a empresa tenha maior confiança nos dados contábeis apresentados nas demonstrações e 
relatórios contábeis. Nessa perspectiva quando se tem um controle interno eficaz, o desempenho da 
empresa é satisfatório, em se tratando de uma empresa de prestação de serviços, é fundamental que se 
busque a melhoria contínua, no intuito de satisfazer as exigências mais específicas dos diversos clientes. 
Com base nisso, é que se realizou uma pesquisa numa empresa prestação de serviços na finalidade de 
verificar a funcionalidade do controle interno para a implementação da certificação da qualidade e como 
ele contribui para a melhoria na prestação de serviços. Através da análise dos resultados, constatou-se 
que após a certificação do selo da qualidade ISO 9001, passou a ter mais exigência na execução das ati-
vidades, no sentido de garantir a certificação. Diante desse quadro, o controle interno apresenta-se como 
a ferramenta crucial na consecução desse objetivo. Nesse novo cenário, foi possível observar mudanças 
significativas na rotina do escritório, desde os treinamentos periódicos do pessoal concernimente ao 
setor ao qual está relacionado até mesmo nas frequentes pesquisas de satisfação dos clientes. O con-
trole interno é, portanto, fundamental para garantir a exatidão e fidedignidade dos registros promovendo 
assim confiabilidade aos usuários da informação.
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A MAXIMIZAÇÃO DE VALOR DO ACIONISTA: UMA NOVA 
PRÁTICA DE GOVERNANÇA COORPORATIVA
KATIANO ALVES DA SILVA
ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
ANTONIA THAMARA OLIVEIRA CAMPELO
BRUNO NOGUEIRA SILVA
DENISE DE MEDEIROS COSTA
ORIENTADOR: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ
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LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A governança corporativa das companhias tem se mostrado objeto de vários estudos e pesquisas no 
âmbito nacional e internacional e é largamente perfilhada como um fator efetivo para a promoção das 
empresas ao mercado de capitais. O propósito deste artigo é apresentar uma prática da boa governança 
corporativa, a maximização de valor do acionista, como preponente do crescimento econômico das 
grandes corporações norte-americanas principalmente nas décadas de 70 e 80. Com a promoção e a 
seriedade cada vez maior do estudo da governança corporativa foram sendo criados, primeiramente nos 
países com mercado de capitais mais desenvolvidos , os “Códigos de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa”. O primeiro desses códigos nasceu no Reino Unido em 1992, como decorrência da iniciativa 
da Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange), que inventou o chamado comitê Cadbury com 
o desígnio de revisar certas práticas de governança corporativas arroladas a aspectos contábeis, que deu 
origem ao The Cadbury Report, posteriormente publicado dezembro de 1992. Sendo assim, seguindo 
uma metodologia de revisão bibliográfica, foram examinadas, as informações coletadas destas décadas, 
para obtenção de resultados que apresentassem uma ligação entre crescimento econômico e aumento do 
valor do acionista, bem como uma boa prática de governança corporativa. As vantagens da governança 
corporativa como ponto forte na captação de novos capitais, especialmente o de investidores estran-
geiros. Buscou-se também realizar comparações da experiência dos Estados Unidos na utilização de 
novas políticas de apoio e incentivo à governança e aumento do valor do acionista como padrões para o 
desenvolvimento econômico do mesmo. Em meio a tantas mudanças no cenário do mercado de capitais, 
uma é notória para que os Estados unidos obtivessem o maior índice de crescimento nas décadas de 80 
e 90; a maximização de valor do acionista foi o grande atrativo que mobilizou investidores japoneses e 
europeus ao mercado norte-americano. Essas corporações tendem a manter tanto o dinheiro que eles 
ganharam bem como as pessoas com quem eles trabalham, e também o reinvestimento no capital físico 
e complementar de recursos humanos. Enquanto isso, elas utilizam o capital advindo de investidores 
estrangeiros, que foram capitados graças ao método de valorização e maximização de valor do acionista, 
na construção e organizações de sua gestão, além de utilizar os recursos produtivos também para inves-
timentos em instalações, equipamentos e treinamento de pessoal.
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O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA UNP 
(CAMPUS MOSSORÓ): ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS ESPECIAIS AO ENSINO SUPERIOR
LAERCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA
LUANA HELENA RODRIGUES PINHEIRO
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As pessoas com necessidades especiais vêm traçando um longo caminho em busca da liberdade e do 
livre acesso aos meios sociais. Com o aumento da inclusão social na cidade de Mossoró, as universi-
dades públicas e privadas abriram caminhos para inserção do desenvolvimento intelectual das pessoas 
com deficiência visual. Assim, questiona-se a viabilidade do desenvolvimento intelectual das pessoas 
com deficiência visual, diante das condições proporcionadas pela Universidade Potiguar. Diante das 
intenções deste estudo, visando esclarecer como vem se desenvolvendo o processo educacional das 
pessoas com deficiência visual no âmbito da UnP (Campus Mossoró), explorando algumas dimensões 
deste processo, optamos por realizar uma investigação qualitativa. A amostra selecionada correspondeu 
a 50% dos alunos com deficiência visual (cegueira e baixa visão) dos diversos cursos da UnP (cam-
pus Mossoró), representando 7 pessoas. As respostas foram problematizadas com base no referencial: 
Educação inclusiva: com os pingos nos “is” de Rosita Edler Carvalho (2004) e Inclusão: construindo 
uma sociedade para todos de Romeu Kazumi Sassaki (1997). Dos sujeitos entrevistados, 90% afirmam, 
que o relacionamento dos alunos com os profissionais de ensino tem grande importância para um bom 
desenvolvimento intelectual no processo acadêmico, e só 10% afirmam que não possuem uma relação 
satisfatória com os demais docentes e discentes. Na concepção de Sassaki (1997), os professores têm 
que buscar boas relações com todos os alunos, para que possam suprir suas necessidades. Também 
confirmaram que a Universidade desenvolve vários meios para que eles possam acompanhar o processo 
acadêmico, favorecendo assim o desenvolvimento intelectual. Outro dado é que 60% dos alunos espe-
ciais responderam que Sim, que acreditam no compromisso dos coordenadores dos seus cursos e 40%, 
responderam que Não, não notam o interesse pelos diretores dos seus cursos. É preciso que os gestores 
dos cursos tenham consciência da temática abordada favorecendo, assim, estratégias em busca das 
melhores relações. Diante disto, é possível afirmar que o papel da UnP vem sendo executado de forma 
exemplar para os cidadãos serem tratados sem desigualdade social, com uma excelente estrutura física 
e ações sociais com relação ao processo educacional. Esta Instituição tem como propósito oferecer uma 
boa qualidade de vida aos estudantes com agradáveis benefícios estruturais para todos os alunos, e isso 
acontece de forma coerente na prática pedagógica universitária.
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A CONTABILIDADE DE CUSTOS NA HOTELARIA: UM COMPARATIVO 
NOS HOTÉIS: SERRANO DE MARTINS/MARTINS-RN, SABINO PALACE/
MOSSORÓ-RN E COSTA ATLÂNTICO/AREIA BRANCA-RN
LEONEL RITCHIE DE SOUZA MOURA
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA
RAFAEL RAMON FONSECA RODRIGUES
ORIENTADOR: ROSÂNGELA QUEIROZ SOUZA VALDEVINO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MOSSORÓ
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A indústria hoteleira tem crescido muito no Brasil, gerando muitos empregos diretos e indiretos, grandes 
redes de hotéis tem-se instalado no país, tornando o mercado altamente competitivo, dificultando a 
sobrevivência de hotéis de pequeno porte de origem nacional, nas últimas décadas tivemos tremendas 
mudanças na indústria hoteleira. As criações de sistemas computadorizados, inovação tecnológica são 
exemplos da modificação no ambiente hoteleiro. Diante deste cenário, o trabalho destaca a contabili-
dade de custos como uma importante ferramenta empresarial para a tomada de decisão, enfatizando 
o controle dos custos voltado para a hotelaria. Dado o exposto, o estudo objetiva, de maneira geral, 
analisar o motivo das divergências de custos na unidade habitacional dos hotéis: Serrano de Martins/
Martins-RN, Sabino Palace/Mossoró-RN e Costa Atlântico/Areia Branca-RN. Tendo ainda como ob-
jetivos específicos, conhecer a contabilidade de custos; aplicar a contabilidade de custos no sistema 
hoteleiro; comparar os custos entre os hotéis, e analisar a influência local nos custos de cada hotel. A 
pesquisa tem como hipótese provável, que o principal motivo das divergências de custos nos Hotéis 
Serrano de Martins/Martins-RN, Sabino Palace/Mossoró-RN e Costa Atlântico/Areia Branca-RN, está 
relacionada com as particularidades do local. Para o alcance dos objetivos a metodologia utilizada foi 
de natureza qualitativa, sendo um estudo de caso do tipo descritivo, e os dados primários utilizados 
foram livros, revistas, monografias, documentos eletrônicos. No Processo de análise da pesquisa, foram 
utilizados os conceitos propostos no referencial teórico. A área para análise engloba três Hotéis da Rede 
de Hotéis Sabino Palace e o para obtenção dos resultados foram coletados através de um questionário 
10 perguntas abertas ao diretor dos hotéis. Conclui-se que a hipótese foi confirmada, já que as empresas 
analisadas utilizam a contabilidade de custos, e que cada hotel possui suas particularidades de custos, 
em decorrência da influência local.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 
DE CONCESSÃO DE REFÚGIO NO CASO CESARE BATTISTI
GABRIELLE CAVALCANTE BARBOSA
CURSO: DIREITO

OUTRA ENTIDADE
LINHA DE PESQUISA: DIREITOS FUNDAMENTAIS

O instituto de refugio é de criação recente, vindo a surgir no século XX. O Brasil outorgou em 1997 a Lei 
9.474, denominada de “Estatuto dos Refugiados”, agora não mais considerando somente europeus como 
pessoas dignas de receber refúgio, mas albergando todos aqueles que estivessem correndo perigo emi-
nente quanto a sua vida ou liberdade devido a perseguições em seu país de origem. No caso específico, 
no ano de 2009, o ex-Ministro da Justiça Tarso Genro concedeu status de refugiado ao italiano Cesare 
Battisti, que solicitou refúgio após o Governo da Itália pedir sua extradição. Ocorre que por votação 
do Supremo Tribunal Federal (Ext 1085), o ato administrativo realizado pelo Ministro da Justiça foi 
classificado como ato vinculado e não discricionário, pois sua decisão em conceder refúgio deve estar 
relacionada aos requisitos determinados estritamente pelo Estatuto do Refugiado, mas precisamente o 
art. 1º da Lei 9.474/97. Para o STF, é necessário verificar o contexto atual do pedido, no caso em comento 
– a situação em que o caso Battisti está inserido. Neste sentido, o refúgio concedido a Cesare Battisti 
baseou-se no fundado temor de perseguição, porém – frise-se – o governo atual na Itália difere-se do 
que se encontrava no poder entre os anos 1970-1980, chamados de “anos de chumbo”, e por isso o STF 
anulou o ato ministerial. Além disso, Battisti somente solicitou refúgio ao nosso país após o governo 
italiano pedir sua extradição, ressaltando que ele se encontra em nosso país desde o ano de 2007, dei-
xando em dúvida sua verdadeira vontade em pedir auxílio ao Brasil. Após uma profunda análise do STF, 
foi votado em Audiência, então, a favor da anulação do ato de concessão de refúgio, com o fundamento 
de que o Ministro da Justiça não respeitou a norma que se aplica ao caso. Assim, o presente trabalho 
tem como finalidade apresentar uma sucinta explanação acerca da validade do ato administrativo de 
concessão de refúgio a Cesare Battisti realizado pelo ex-Ministro da Justiça Tarso Genro. A técnica de 
investigação histórica-conceitual será utilizada no presente trabalho. O ato administrativo de concessão 
do status de refugiado a Battisti não foi válido de acordo com o STF, pois o mesmo deveria ser vinculado 
aos fundamentos basilares de concessão de refúgio constante na Lei 9.474/97, além da visualização do 
contexto histórico dos dias atuais, que em nada lembra os “anos de chumbo” vividos por Cesare Battisti 
na Itália, o que denota que não existe o real “fundado temor de perseguição”, qual seja, perseguição de 
motivação política. Além deste fato, existe uma forte questão político-ideológica por trás do caso Cesare 
Battisti, que inclusive mostrou-se presente no pronunciamento final do caso por parte do ex-Presidente 
Luis Inácio Lula da Silva, no sentido de que Cesare Battisti não seja extraditado, à “revelia” do julgado 
pelo STF.
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DECISÃO ESTRATÉGICA QUE FEZ HISTÓRIA: A PETROBRÁS VAI AO MAR
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A Petrobrás foi criada em 1953, por duas Décadas só extraiu Petróleo em terra firme, mas em 1977 mu-
dou sua estratégia e passou a explorar petróleo em águas profundas. Esta pesquisa tem como objetivo 
compreender uma das maiores decisões do Brasil: a decisão da Petrobrás explorar petróleo no fundo do 
mar. A metodologia utilizada foi bibliográfica, através do acesso à bibliografia manualmente dos livros, 
revistas e sites. Na época, essa decisão da Petrobrás em explorar petróleo em águas profundas, foi vista 
como uma decisão perigosa, devido aos altos custos do projeto e o enorme risco da operação, porém a 
exploração de petróleo em águas marinhas representa 84% da produção nacional. Contudo, essa deci-
são acarreta alguns riscos e impactos negativos advindos da exploração e produção de petróleo no mar. 
O impacto ambiental principalmente, que prejudica fauna e flora brasileira. O último derramamento de 
grandes proporções ocorreu em 2000, no Rio de Janeiro, quando foram lançados 1,3 milhões de litros 
de óleo cru na águas da Baia de Guanabara. Após análise de um modelo de estudo geológico sobre a 
bacia de Tupi, verificaram-se que as chances de existir uma reserva de petróleo, neste local eram viáveis, 
as primeiras tentativas não foram animadoras, a Petrobras insistiu e fez alguns furos na camada de sal 
mais a baixo. Em 2009, inicia-se a exploração do Pré-Sal em caráter científico para verificar se o petróleo 
encontrado seria de boa qualidade. O Brasil já era auto-suficiente no ano de 2009. Os benefícios desta 
nova fonte de petróleo ainda não podem ser mensurados. A Petrobras não poderia tomar conta destes 
novos rumos, desta forma foi criada a PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.) que vai cuidar das finanças geradas 
por esta exploração. No que se diz respeito à tecnologia, será necessária a qualificação de mão-de-obra 
especializada. O investimento em tecnológica irá gerar um conhecimento diferenciado no mercado. O 
setor de transportes dará sua contribuição, a Petrobrás escoa sua produção para seus postos por meio 
de caminhões, as exportações vão de navios petroleiros. No setor financeiro, as mudanças também serão 
percebidas, a tendência é que os valores dos combustíveis fiquem por um período estabilizado e possam 
até diminuir o preço para o consumidor final, é preciso lembrar que o petróleo extraído, precisa passar 
por um processo de refinamento e este processo não ocorre no país. O Brasil já caminhou muito em cer-
tas direções tecnológicas, mas ainda estamos dependentes de tecnologias de outros países. A Petrobrás 
não se preocupa só com o petróleo, ela se preocupa com a geração de energia. Essa energia pode vir das 
mais diversas áreas, aeólica, biodiesel. A Petrobras quer gerar energia de forma consciente e sem acabar 
com o planeta. Todavia graças a essa decisão de ter arriscado e entrado de mar adentro e ao entrar nesse 
mercado três décadas atrás, hoje o Brasil garantiu sua auto-suficiência e é respeitado por onde passa.
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO APODI–
MOSSORÓ, NO TRECHO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
DWEYNNY RODRIGUES FILGUEIRA GE
ORIENTADOR: MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
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O Brasil é um país que possui uma das maiores redes hidrográficas do mundo, sendo considerado, como 
um país que possui uma grande reserva de recursos hídricos. No entanto, percebem-se problemas quan-
do se trata da utilização, manutenção e preservação desses recursos hídricos. O Estado do Rio Grande 
do Norte possui várias bacias hidrográficas, onde se destacam a Piranhas-Açu, Apodi-Mossoró e Po-
tengi. A bacia Apodi-Mossoró é a maior bacia hidrográfica localizada totalmente em território potiguar, 
nascendo no município de Luiz Gomes e desaguando no oceano atlântico através da foz localizada entre 
os municípios de Grossos e Areia Branca. Com isso, este estudo objetivou a identificação dos principais 
impactos ambientais provocados ao Rio Apodi Mossoró na zona urbana do município de Mossoró-RN. 
Para tanto, foi utilizada uma abordagem qualitativa e exploratória, tendo em vista o ambiente natural 
como fonte direta na coleta de dados. Além disso, foram empregadas técnicas de levantamento de dados, 
através de revisão de literatura e visitas in locu e registro fotográfico.Sendo assim, a pesquisa revela uma 
grande atuação antrópica em área de preservação permanente (APP’s) do Rio Apodi-Mossoró, no trecho 
urbano do município de Mossoró, as principais constatações foram: ocupações irregulares em APP’s; 
despejo de resíduos sólidos e retirada de areia do leito do manancial para a construção civil, dentre 
outros. Todos esses problemas constatados interferem diretamente na dinâmica natural do ecossistema 
aquático e proporcionam grande prejuízo para o manancial. Portanto, percebe-se inúmeras ações e ativi-
dades que estão modificando de forma negativa o rio Apodi-Mossoró no trecho urbano do município de 
Mossoró. Diante do exposto, surge a necessidade da elaboração, e posterior implantação e manutenção 
de instrumentos e mecanismos que contribuam para a conservação e o uso sustentável desse recurso 
hídrico, dentre os mecanismos podemos citar: implementação de políticas públicas; investimento em 
Educação Ambiental da população; investimento em infraestrutura direcionamento recursos para o Sa-
neamento Ambiental, além da aplicação da legislação vigente, com a finalidade de inibir a instalação de 
novos empreendimento na área de preservação permanente do rio e coibir a destinação final de resíduos 
sólidos no manancial.
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A AÇÃO TERAPÊUTICA DO CÁLCIO SOBRE A REDUÇÃO DA OBESIDADE
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A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em de-
senvolvimento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) a classifica como pandemia, e patologia de tra-
tamento complexo. Nesse cenário, pesquisas recentes, sugerem uma maior ingesta de leites e laticínios, 
por serem esses alimentos, ricos em Cálcio, importante fator na terapêutica da obesidade, conforme 
revelado em estudos atuais. Objetivo: Este trabalho busca, analisar a relação da obesidade com o cálcio, 
abordando uma visão geral de estudos realizados anteriormente, que apontam a ingestão do cálcio, 
como alternativa para a prevenção e/ou tratamento da obesidade; Métodos: Foram compilados trabalhos, 
de natureza diversas, que abordam a relação cálcio e obesidade. Os resultados, dessas pesquisas foram 
reunidos, de forma sintética, em uma abordagem textual, demonstrando o efeito anti obesidade do cálcio. 
Resultados: As pesquisas revelam que o aumento da ingestão do cálcio, está relacionado à diminuição 
do peso corpóreo. Mostram ainda que esse macromineral atua por intermédio de dois mecanismo de 
ação. Ele age ativando a lipólise e/ou inibindo a lipogeneses, resultando em diminuição do índice de 
massa corporal (IMC), baixa nos níveis de gordura corpórea e redução das medidas da circunferência 
da cintura. Conclusão: Apesar da influência benéfica do cálcio sobre a obesidade, existe a necessidade 
de ampliar as pesquisas, para melhor esclarecer esse efeito anti obesidade. Além disso, deve-se atentar 
para a intervenção dos múltiplos fatores (hábitos alimentares, sedentarismo, etc) que desencadeiam 
essa doença, visto que a causa base da obesidade, é o desequilíbrio energético, condicionado por maior 
ingesta e menor gasto de energia.
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A sociedade atual sobe constantemente os patamares da competitividade, o que leva a população a 
aumentar o ritmo de vida a fim de acompanhá-la. Os trabalhadores são cada vez mais submetidos à 
pressão física e psicológica para suprir a exigências requeridas. Esse estresse constante interfere em 
vários pontos do organismo e compromete a qualidade de vida dos indivíduos. Por isso, para melhorar 
o rendimento dos funcionários, algumas empresas adotam as atividades laborais a fim de minimizar 
os efeitos de hábitos inadequados, principalmente em relação aos incômodos físicos como lesões por 
esforços repetitivos, dores musculares, dores de cabeça, entre outros. A questão é que na maioria das 
vezes um dos fatores que mais contribuem para a degradação da saúde desses trabalhadores, a alimen-
tação inadequada, é deixada de lado ou mesmo esquecida durante as recomendações laborais. Desse 
modo, o presente trabalho tem como objetivo propor uma maior inclusão do quesito alimentação dentro 
das práticas saudáveis no ambiente de trabalho. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico, 
com busca eletrônica de artigos indexados na base de dados Scielo. A alimentação inadequada é um 
fator determinante no tocante ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, que podem 
ser adquiridas facilmente no corriqueiro dia a dia das empresas, onde os funcionários passam cada vez 
mais tempo sentados, adequando as refeições ao tempo disponível e optando por alimentos industriali-
zados, de fácil acesso e mais cômodos. Alimentos esses, em sua maior parte, ricos em sódio, gorduras 
e açúcares, os principais responsáveis por hipertensão arterial, diabetes e obesidade, doenças comuns 
que podem evoluir e comprometer a qualidade de vida dos trabalhadores. Contudo, esse ciclo pode ser 
revertido com a adoção de práticas laborais que incentivem e conscientizem os trabalhadores sobre a 
importância de adotar práticas alimentares saudáveis, da maneira correta, que supram suas necessida-
des e garantam uma melhor qualidade de vida em todos os quesitos, incluindo o ambiente de trabalho.

Palavras-chaves: Atividades Laborais. Trabalhadores. Alimentação.



586 | Anais do IV Congresso Científico - 2011 Anais do IV Congresso Científico - 2011 | 587
Universidade
Potiguar

Universidade
Potiguar

AS MUDANÇAS FISIOLÓGICAS DO IDOSO E A OBESIDADE COMO SUA CONSEQUÊCIA
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O processo de envelhecimento caracteriza-se por uma sucessão de transformações que ocorrem ao 
longo da vida, acarretando deficiências progressivas das funções biológicas, incluindo os aspectos 
nutricionais, principalmente no tocante ao aparecimento de doenças crônico-degenerativas. O método 
utilizado para o levantamento bibliográfico foi a busca eletrônica de artigos indexados na base de dados 
Scielo, bem como consulta complementar a livros que abordam o tema. A pesquisa tem como objetivo 
avaliar as mudanças fisiológicas ocorrentes na terceira idade que possibilitam o surgimento da obesida-
de. Os processos fisiológicos no envelhecimento não ocorrem de forma uniforme em todas as áreas do 
organismo, podendo estar acentuado em uma área e dentro do padrão fisiológico em outra, o que pode 
acontecer dentro de um único órgão ou sistema. É comum no envelhecimento, o aumento da gordura 
corporal total e a diminuição do tecido muscular, ocorrendo, sobretudo, devido à queda da taxa meta-
bólica basal associada com a redução da prática de atividade física. A preservação da massa corporal é 
regulada por um complexo sistema neural, hormonal e por mecanismos que mantêm o equilíbrio entre 
o consumo e o gasto energético, sendo essa massa corporal a junção dos tecidos ósseos, muscular, 
adiposo, dos fluidos corporais e órgãos. Esses componentes sozinhos ou associados estão expostos às 
mudanças dos efeitos do envelhecimento, no qual o funcionamento irregular desses mecanismos denota 
oscilações na composição corporal, acarretando um declínio da massa magra e aumento da massa gor-
da, gerando assim o sobrepeso e a obesidade. O processo de envelhecimento poderá ainda comprometer 
a estatura, com uma diminuição que varia entre 2 e 3 cm por década e o peso, que poderá aumentar, entre 
os 50 e 70 anos, estabilizando posteriormente. Esse aumento da gordura corporal, favorecida pelo enve-
lhecimento, também influenciará na redistribuição e internalização da mesma na região abdominal, o que 
contribui para o aumento significativo na incidência de doenças coronarianas e diabetes mellitus tipo 2. A 
alimentação e nutrição são determinantes para a qualidade de vida social, fisiológica e psicológica de um 
indivíduo, apresentando um importante papel na prevenção do surgimento de doenças crônicas como 
a obesidade. Essas patologias tendem a se manifestar de modo precoce na vida, sendo fundamental o 
estímulo aos jovens sobre a adoção de um estilo de vida saudável, dieta adequada e atividade física, de 
maneira que possam chegar à idade madura e percorrer o envelhecimento em melhor estado de saúde.
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As empresas hoje estão inseridas em um ambiente extremamente competitivo, onde as aceleradas mu-
danças econômicas, políticas e sociais têm sido apontados como fatores de grande impacto sobre o 
ambiente de trabalho e sobre as relações entre indivíduos e organizações. As disputas organizacionais 
por mercados têm tornado o mundo cada vez mais competitivo. Outro fator é o avanço tecnológico 
que continuamente vem despertando entre as organizações um novo modelo de gestão. Uma vez que 
mudanças e transformações no sistema produtivo de uma sociedade exercem relação direta na forma 
como essas lidam com seus recursos humanos. Em face ao modelo de gestão, foi realizada uma pes-
quisa na Empresa Aldeota, onde foi apresentada a relação trabalho/individuo (ergonomia). Objetivando 
identificar o grau de comprometimento organizacional dos colaboradores da empresa Aldeota na cidade 
de Mossoró/RN. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo e bibliográfica, nela avaliamos três 
fatores que correspondem ao modelo conceitual (Meyer e Allen, 1991) afetivo, instrumental e normativa, 
onde no primeiro momento foi realizado uma entrevista com os colaboradores para ouvir as opiniões 
no que diz respeito à gestão e o comprometimento deles com a empresa. O resultado da pesquisa entre 
os 547(quinhentos e quarenta e sete) colaboradores entrevistados, afirma que, 71% dos colaboradores 
apresentam um alto grau de comprometimento, que resulta em funcionários dispostos a exercer esforço 
em benefícios da empresa, comparando ao padrão Affective ou afetivo; já 29% enquadram-se no padrão 
normativo-instrumental, dos quais as alternativas de outro emprego que corresponde as suas expec-
tativas profissionais é restrito, não preferindo arriscar, por isso permanecem na empresa por status 
que a empresa lhe concede, como também pelos benefícios oferecidos. As variáveis mais significativas 
percebidas na empresa foram: a percepção dos colaboradores quanto apoio que a empresa oferece para 
o desenvolvimento profissional e pessoal e o tempo de atividade no mesmo local de trabalho. Enfim, a 
Empresa Aldeota vem estabelecendo critérios para melhor dinamizar todo trabalho administrativo em 
face aos seus colaboradores, dentro de um contexto de gestão participativa, enquadrando-se cada vez 
mais no mercado competitivo, pela crescente participação de mercado, buscando sempre novas alterna-
tivas de sucesso, atendendo aos objetivos da empresa e de seus clientes.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UMA VISÃO 
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A carga tributária representa um dos grandes problemas de custos nas empresas do Brasil, onde a 
quantidade de tributos e as frequentes mudanças das leis tributárias formam um complexo que reforça 
a necessidade de um atento e criterioso Planejamento Tributário. Este trabalho teve como propósito 
analisar se os empresários da cidade de Pau dos Ferros têm conhecimento de se fazer um planejamento 
tributário, o qual resulte na maximização dos resultados para seu empreendimento comercial, especifi-
cando os regimes de tributação e os impostos pertinentes a cada regime, para que possa ser justificado 
que se os mesmos tiverem um conhecimento de planejamento, terão uma grande ferramenta para reduzir 
seus custos. Para tal, a metodologia empregada foi a revisão bibliográfica de diversos autores seguida de 
uma pesquisa de campo descritiva-quantitativa de caráter exploratório. A coleta dos dados foi realizada 
diretamente nas empresas objeto de pesquisa de campo, mediante aplicação de questionário contendo 
perguntas que estavam relacionadas com a contabilidade e planejamento tributário nas empresas, en-
volvendo desde o papel do contador e o nível de conhecimento dos empresários sobre o assunto. Por 
intermédio dos resultados expostos na pesquisa, notou-se que a maioria dos entrevistados desconhece 
essa ferramenta de gestão, sendo assim comprovada a hipótese posta no trabalho, onde se esperou que 
os indagados sobre o assunto não tivessem conhecimento sobre o Planejamento Tributário.
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Crédito é uma operação cujo tomador se compromete a devolver certa quantia em dinheiro dentro de 
um determinado limite de tempo. O risco inerente a cada operação de crédito é mensurado a partir da 
possibilidade de o tomador não cumprir o contratado. No ambiente das pessoas jurídicas, entre as ferra-
mentas mais utilizadas para análise do crédito está a análise das demonstrações contábeis, que consiste 
em extrair índices financeiros, operacionais e de capital dos relatórios fornecidos pela contabilidade, 
e examiná-los. Nesta perspectiva, levanta-se o seguinte questionamento: quais os principais critérios 
de avaliação utilizados pelas instituições bancárias no momento da concessão de crédito bancário? 
Assim, esta pesquisa tem como objetivo evidenciar os principais critérios de avaliação utilizados pe-
las instituições bancárias no momento da concessão de crédito ao consumidor. Para tanto, realizou-se 
uma pesquisa exploratória e descritiva junto a uma agência do Banco Bradesco localizada na cidade de 
Mossoró-RN. Verificou-se que os principais ferramentas utilizadas quando da concessão do crédito 
bancário pela instituição pesquisada estão relacionados à análise financeiras tais como, rating, credit 
scoring, entre outras. Além destas ferramentas, também análise de aspectos como caráter, capacidade e 
condições de pagamento, capital e conglomerado. Assim, conclui-se que para operações de concessão 
de crédito, além de ferramentas relacionadas à análise financeira, são considerados outros aspectos 
como relacionamento interpessoal do cliente com a agência também são considerados pela credora.
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No ambiente empresarial, onde a concorrência é cada vez mais acirrada, as organizações que buscam por 
sobrevivência neste cenário necessitam de uma estrutura organizacional bem delineada para a sua so-
brevivência. Neste sentido, observa-se que as empresas necessitam de um órgão interno cuja finalidade 
seja a garantia de informações adequadas ao processo decisório, colaborando de uma forma holística 
com os administradores e gestores na busca da eficácia gerencial. Assim, a controladoria assume este 
papel, que proporciona condições de informar aos usuários internos e externos sobre a situação da 
organização, através de sistemas de informações gerenciais, com base em dados de contabilidade e 
administração, facilitando o posicionamento dos gestores. O trabalho apresenta como pressuposto a 
necessidade de um controle em todo o sistema de gestão e um monitoramento eficiente por um profis-
sional de Controladoria. Enfoca a importância, a origem e a influência da Controladoria no planejamento 
e no controle operacional, a sua responsabilidade e o seu valor e levanta o seguinte questionamento: 
Qual a importância da controladoria para uma empresa distribuidora de combustível localizada nada 
cidade de Mossoró-RN? Neste sentido, tem-se como objetivo analisar a importância da controladoria 
para uma empresa distribuidora de combustível localizada nada cidade de Mossoró-RN. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, do tipo estudo de caso, com análise qualitativa dos dados, mediante aplicação de 
um questionário com o controller da empresa. Verificou-se que a controladoria se faz fundamental no 
processo de gestão da empresa, uma vez que monitora a estrutura de capital, liquidez, rentabilidade e 
atividade da organização. Assim, conclui-se que para empresa analisada, a controladoria se faz presente 
nos principais setores e decisões institucionais.
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O uso do termo Segurança Alimentar teve inicio após a primeira Guerra Mundial e somente em 1948, com 
a Declaração dos Direitos Universais, a alimentação adequada a todo cidadão tornou-se um direito que 
deve ser garantido pelo Estado. Desde então, a Segurança Alimentar e Nutricional tem sido pauta no ce-
nário social, a qual é definida como o direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente e de modo permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e respeitando as carac-
terísticas culturais de cada povo, não comprometendo o acesso a outras necessidades essenciais. Desta 
forma, o Brasil vem propondo e executando políticas públicas para o enfrentamento da insegurança 
alimentar. Diferentes estimativas apontam entre 21 e 46 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da 
pobreza, impossibilitados de atenderem às suas necessidades básicas de alimentação. Nesse contexto, 
o objetivo do trabalho é avaliar as condições de Segurança Alimentar de algumas famílias residentes nos 
bairro Bom Pastor (B.B.P) e no sub-bairro Parque das Rosas (P.D.R), situado no Bairro Santa Delmira 
(B.S.D), zona urbana de Mossoró-RN, maio/2011. Diante de uma atividade da disciplina Nutrição Social, 
foi realizada a aplicação da Escala Brasileira de Segurança Alimentar em 52 famílias, sendo 35% resi-
dentes no B.B.P e 65% no P.D.R. A área pesquisada foi escolhida de forma aleatória e a amostra realizada 
de forma sistemática. As famílias foram classificadas em: segurança alimentar ou insegurança alimentar 
(leve, moderada ou grave). Para análise das variáveis utilizou-se a frenquência absoluta e relativa. Os 
resultados indicaram que no B.B.P, 22,3% (n=4) das famílias apresentaram uma condição de segurança 
alimentar e 77,7% (n=14) de insegurança, nas quais, 38,8% (n=7) apresentaram-se em sua forma leve, 
22,3% (n=4) moderada e 16,6% (n=3) grave. Já no P.D.R, 23,5% (n=8) das famílias vivem em segurança 
alimentar e 76,5% (n=26) encontram-se em insegurança, sendo 38,3% (n=13) classificadas leve, 14,7% 
(n=5) moderada e 23,5% (n=8) grave. Apesar dos resultados semelhantes entre os bairros, faz-se neces-
sário estudo mais amplo, pois a amostra pesquisada representa um percentual pequeno, frente ao núme-
ro total de famílias residentes nos bairros, cerca de 4,16% para o B.B.P (432 famílias) e 1,6% para o B.S.D 
(2064 famílias). Essa ampliação da amostra poderia tornar a pesquisa um indicador da realidade da 
segurança alimentar do município, podendo nortear possíveis estratégias e intervenções específicas do 
Estado, em articulação com a sociedade civil. Nesse sentido, também se torna imprescindível a atuação 
do nutricionista nesse processo, pois, além de ter como preocupação frequente a insegurança alimentar 
de muitas famílias, é o profissional comprometido em integrar, de forma intersetorial, a problemática da 
alimentação e nutrição, como uma perspectiva da garantia do direito humano à alimentação adequada e 
segura para toda a população.
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Atualmente fala-se muito em qualidade nos serviços prestados. A competência profissional, a eficiência, 
o entusiasmo, a polidez, rapidez e a simpatia de quem atende é um fator importante para garantir a satis-
fação do cliente. Qualidade no atendimento é muito mais que zelar por suas necessidades e sim superar 
suas expectativas e surpreendê-lo. Com isso, o objetivo geral desse estudo foi identificar de que maneira 
é realizado um atendimento de excelência, dentro de uma empresa, analisar como é feito o atendimento 
de maneira que satisfaça consumidor e todas as suas necessidades e por último, compreender como 
se atinge um alto grau de satisfação do cliente ao ponto de transformá-lo no maior meio disseminador 
do produto, marca ou serviço do mercado. Aprendemos como se realiza a captação do cliente e sua 
fidelização ao produto, marca ou serviço, tornando assim uma parceria duradoura. Trata-se de um es-
tudo realizado através de pesquisas bibliográficas em materiais publicados em livros: CASTELLI(2001), 
TEIXEIRA(2002), VERGARA(2009), SIQUEIRA(2011) e redes eletrônicas. Como resultados, a pesquisa 
teve as seguintes considerações: uma empresa para garantir um atendimento de excelência precisa atin-
gir alguns pontos como, além da qualidade é preço dos produtos ou serviço deve-se sempre atender a 
todos os clientes com respeito e qualidade, ajudá-lo a resolver seu(s) problema(s) referente aos produtos 
ou serviços prestados é de grande valia, rapidez também é sem dúvida importante, pois ninguém gosta 
de esperar principalmente sem saber se vai ser atendido, claro que rapidez com qualidade e ainda pro-
porcionar alguma previsão de entrega ou de atendimento é fundamental, também é muito importante 
manter uma boa infraestrutura e pessoal qualificado em treinamento constante, pois com os avanços 
do mundo moderno é muito importante que seja proporcionado cursos, mini-cursos, palestras... Para 
um aprimoramento e aperfeiçoamento da mão-de-obra de seus colaboradores para que sempre atenda 
com a qualidade a expectativas dos clientes e até superando-as. Desta maneira garantira a fidelização do 
cliente e consequentemente o sucesso de sua empresa.
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Qualidade de vida é um termo emergente que vem se destacando desde os anos 80 e pode ser utilizado 
em diversas situações, inclusive relacionando-se com as condições de vida e saúde de uma população. 
Um novo cenário mundial vem ocorrendo no que se refere ao aumento da expectativa de vida da popu-
lação. O Brasil é um país que vem se destacando já que, atualmente, os idosos passaram a barreira dos 
20 milhões. O presente artigo tem por objetivo identificar e avaliar de que maneira uma intervenção nu-
tricional pode influenciar sobre a qualidade de vida da população idosa. O estudo foi realizado a partir de 
uma revisão bibliográfica sobre o tema proposto, com base em pesquisa em livros e artigos acadêmicos 
indexados na base de dados tais como, SCIELO, Medline, entre outras. Foram investigadas informações 
sobre alterações fisiológicas, consumo alimentar e fatores de risco para doenças cardiovasculares e sua 
relação com a qualidade de vida do idoso. O processo de envelhecimento gera uma série de alterações 
fisiológicas e orgânicas dentre elas as alterações cardiovasculares têm caráter relevante na promoção da 
saúde da terceira idade. É sabido que as alterações das propriedades vasculares da aorta, que ocorrem 
com o envelhecimento, têm importante papel na gênese e progressão da HAS, sendo conhecido que 85% 
dos AVCs ocorrem em idosos. Portanto, a população idosa é considerada um importante grupo de risco 
para complicações vasculares relacionadas à HA. Nos últimos anos, o papel da alimentação e atividade 
física sobre a qualidade de vida é alvo de vários estudos demonstram que hábitos nutricionais interferem 
em diversos fatores de risco para DCNT, tais como a hipertensão, diabetes, obesidade, entre outros. 
A ingestão de uma alimentação adequada aliada a uma prática regular de atividade física é importante 
para a prevenção e/ou controle dessas doenças; além de promover também uma importante melhora da 
autoestima e da sensação de bem-estar. Ao se avaliar o papel da alimentação na prevenção e/ou controle 
das DCNT, os estudos mostram que é recomendada uma dieta rica em frutas, vegetais, fibras e pobre 
em gordura saturada, colesterol e calorias, além da utilização de produtos derivados do leite com baixo 
teor de gordura. Os hábitos nutricionais têm geralmente suas bases fixadas dentro do núcleo familiar, 
ainda na infância, sendo difíceis de serem modificados, principalmente na terceira idade. Estratégias que 
envolvem a alimentação e nutrição, como formas de intervenção, tornam-se imprescindíveis a qualquer 
programa que vise, a partir do princípio da integralidade das ações, elevar a qualidade de vida, com 
vistas à conscientização e ao empoderamento da população, considerando os aspectos psicológicos, 
socioculturais, educacionais e econômicos. A mudança do comportamento alimentar do idoso é um 
trabalho árduo, mas que pode ser eficiente pelo emprego de estratégias dietéticas eficazes, esclarecendo 
o paciente e participando-lhe as mudanças necessárias.
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O presente trabalho faz uma abordagem sobre os benefícios da lei do Empreendedor Individual para os 
trabalhadores informais na cidade de Assu/RN. Verificando as metas estabelecidas, os ganhos e vanta-
gens para esta nova categoria empresarial, que possui um regime especial de tributação e fiscalização. A 
pesquisa tem como objetivo geral, analisar os benefícios e vantagens estabelecidas pela Lei 128/08 da fi-
gura jurídica do empreendedor individual, e identificar as dificuldades que estão sendo encontradas para 
que se cumpra a meta de formalização em todo o Brasil e de forma mais específica na cidade de Assu/
RN, e tendo como objetivos específicos: Identificar, o porquê que mesmo com toda mobilização feita pela 
mídia e principalmente pelo SEBRAE, está sendo encontrada dificuldade e resistência a se formalizar por 
parte dos candidatos a EI; Apresentar soluções para que a meta estabelecida possa ser cumprida, e que a 
economia informal seja reduzida; Verificar os ganhos com as novas formalizações para a classe contábil 
da cidade de Assu/RN e demonstrar o nível de satisfação dos novos Empreendedores Individuais com 
o serviço de apoio do SEBRAE. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, com estudo do tipo 
exploratório, sendo uma pesquisa de campo, os dados primários foram cartilhas, livros, leis e revistas, 
e, os secundários foram coletados através da pesquisa de campo tendo sido aplicado um questionário 
com cinco perguntas fechadas a 150 empreendedores individuais cadastrados no escritório regional do 
SEBRAE-Assu/RN e outro com cinco perguntas abertas a analista técnica do SEBRAE-Assu/RN respon-
sável pela execução do projeto do Empreendedor Individual na cidade. Sendo pesquisado todo o univer-
so, tratando-se assim de uma pesquisa censitária. O resultado da análise foi representado em gráficos 
tabulados na planilha do Excel 2007, ficou constatado que alguns problemas precisam ser solucionados 
e que lei precisa de algumas alterações para que se possa alcançar a meta estabelecida, como questão de 
faturamento, fiscalização. Ficou constatado também que os Empreendedores Individuais cadastrados no 
Escritório do SEBRAE de Assu estão satisfeitos com o trabalho de assessoria realizado pela instituição. 
Conclui-se que a hipótese foi aceita e que os números da informalidade diminuíram na cidade de Assu/
RN e ficaram constatados os problemas que precisam ser solucionados para se conseguir um grau de 
formalização ainda maior para que o Escritório consiga cumprir sua meta.
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As atuais empresas agrícolas visam excessivamente ao lucro, procuram ferramentas que diminuam cus-
tos e aumentem a produtividade simultaneamente, sendo que o processo de contratação de pessoal é 
fundamental para que isso aconteça. O método que é usualmente utilizado pelas empresas é o de con-
trato permanente, porém existe o regime de contrato safra que causa a diminuição dos custos. Diante do 
exposto, considerando as questões pertinentes ao contrato de trabalho, levanta-se a seguinte problemá-
tica: Qual o benefício que a Agrícola Famosa Ltda obtém em utilizar contratos permanentes e não contra-
tos de safra? Este trabalho visa avaliar se a redução de custos é relevante em comparação aos acréscimos 
adquiridos na empresa Agrícola Famosa Ltda, como a utilização de contratos por prazo indeterminado 
são significativos em comparação (ou relação) ao contrato de safra. Para tanto realizou-se um estudo 
de caso junto a uma empresa agrícola localizada na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com aplicação de questionário e coleta de informações, delineando 
os custos com colaboradores que trabalham através de contrato por tempo indeterminado e de contrato 
de safra. A avaliação dos custos entre os dois regimes de contratação e o estudo relacionando motivação 
e produtividade entre funcionários da empresa Agrícola Famosa Ltda, mostram que é melhor investir um 
pouco mais em pessoal e obter maior produtividade, do que reduzir custos e arriscar a produção devido 
à falta de motivação dos funcionários.
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O trabalho versa a respeito da análise de liquidez de uma das maiores empresas brasileiras em automa-
ção bancária, produtos e soluções em computação, automação comercial e autoatendimento ITAUTEC. 
Esta análise tange a saber como está o comportamento da empresa com o procedimento diante da sua 
capacidade de liquidar com suas obrigações, com pontualidade. A liquidez envolve a contínua conver-
são de ativos ao longo do tempo, para que cumpra com os compromissos dentro do prazo, a solvência 
declara a quantidade do ativo capaz de oferecer a cobertura do passivo. Mostrando assim, a conver-
sibilidade de ativos e passivos correntes (a curto prazo), o reflexo do ciclo operacional da empresa. O 
presente trabalho tem como objetivo, analisar uma série temporal de dados – nos períodos do 2000 a 
2010 – diagnosticando a situação de solvência da empresa. Para tal, será utilizado um conjunto de téc-
nicas estatística que possibilitara avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima citado. Dentre essas 
estão: Distribuições de Freqüências, Estatística Gráfica, Medidas de Tendência Central (Média, Moda 
e Mediana), Medidas de Dispersão (Variância, desvio Padrão e Coeficiente de Variação) e Correlação 
Linear. Com a utilização de ferramentas estatísticas, espera-se definir o quadro de liquidez da empresa 
nos períodos em análise. Enfim, espera-se que o trabalho possa significativamente contribuir para o 
conhecimento de seu estado de solidez e para tomada de decisão no que tange a respeito da empresa 
para o seu contínuo processo de crescimento.
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Com o processo de globalização cada vez mais avançado e o fato das empresas necessitarem de expan-
dir seu capital, surgiu a necessidade de harmonizar as normas de contabilidade para que fosse possível 
uma comparabilidade mais justa entre a grande maioria dos países. Com propósito de minimizar os 
impactos destas divergências, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis criou o pronunciamento técnico 
PME, que aborda aspectos relacionados às pequenas e médias empresas no Brasil. Para que este pro-
cesso de convergência possa tornar-se uma prática constante entre as empresas de modo em geral e em 
especial as pequenas e médias, os contabilistas devem estar atentos às mudanças que estão ocorrendo, 
pois os mesmos serão de fundamental importância para implementação deste processo de convergên-
cia. Assim, o estudo levanta o seguinte questionamento: será que os profissionais contábeis da cidade 
de Mossoró-RN estão atentos ao processo de convergência das normas internacionais aprovadas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, no que tange às pequenas e médias empresas? Assim, esta pes-
quisa tem como objetivo identificar se os profissionais contábeis da cidade de Mossoró-RN estão aten-
tos ao processo de convergência das normas internacionais aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, no que tange as pequenas e médias empresas. Para tanto, aplicou-se um questionário estru-
turado junto aos contadores associados ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis –SESCON, 
estabelecidos na cidade de Mossoró-RN. Verificou-se que os profissionais contábeis estão atentos ao 
processo de convergência das normas internacionais de contabilidade para pequenas e médias empre-
sas. Foi possível constatar que apesar de atentos, os profissionais responsáveis pelas organizações 
contábeis consultadas não estão preparados para este processo de padronização internacional.
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O trabalho versa a respeito da avaliação das despesas operacionais de uma concessionária de motoci-
cleta, localizada em Mossoró-RN. A contabilidade tem um papel primordial no controle permanente do 
Patrimônio da Empresa. Mas como o responsável pelos acontecimentos que interferem no Patrimônio 
é o administrativo da empresa, esses dois segmentos administração e contabilidade devem caminhar 
em consonância. Em qualquer gestão de negócio, um aspecto importante a ser considerado é a tomada 
de decisão. Mesmo que os riscos aos quais as empresas são submetidas não permitam a maximização 
dos ganhos, o processo decisório deve concluir com resultados satisfatórios que promovam o mínimo 
de impacto na lucratividade através de um gerenciamento efetivo das despesas e eliminação de desper-
dício. Assim, o trabalho objetiva, através de uma análise dos dados coletados no segundo semestre do 
ano de 2010, identificar itens de desperdício que possam afetar o patrimônio e diagnosticar falhas ou 
inexistência de controle de despesa. Para tal, será utilizado um conjunto de técnicas estatísticas que pos-
sibilitarão avaliar com precisão o objeto de pesquisa acima citado. Dentre essas estão: Distribuições de 
Frequências, Medidas de Tendência Central (Média, Moda e Mediana), Medidas de Dispersão (Variância, 
desvio Padrão e Coeficiente de Variação) e Correlação Linear. A partir do emprego de tais ferramentas 
estatísticas, espera-se evidenciar os itens de desperdício e colaborar de modo significativo para tomada 
de decisão de uma série de procedimentos a serem executados pela empresa no que tange, por exemplo, 
a redução da carga dos custos que prejudicam na rentabilidade da empresa.
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Atualmente o mercado demonstra um cenário com evolução tecnológica e um ambiente econômico de 
extrema competitividade, neste contexto, se torna uma necessidade cada vez mais crescente a busca 
de informações que possam auxiliar os gestores na tomada de decisões e consequentemente no me-
lhoramento do seu resultado financeiro. Na tentativa de responder à seguinte indagação: Os controles 
internos têm impacto positivo no resultado financeiro da Liner Coating do Brasil Ltda? Dessa forma, o 
objetivo geral da pesquisa é propor um sistema de controle interno como instrumento de otimização do 
resultado financeiro da organização estudada. A implantação dos controles internos serve de base para o 
acompanhamento dos objetivos traçados pela empresa durante a sua execução, transformando-se assim 
em um sistema que irá auxiliar no processo de gestão da entidade. A metodologia foi realizada através de 
pesquisa bibliográfica do tipo exploratória que proporcionou maiores informações sobre o assunto estu-
dado, e procedimentos de estudo de caso. Podem-se destacar os seguintes controles internos para uma 
melhor aderência às políticas informacionais de uma empresa de pequeno porte, tais como: Disponível 
(aplicações financeiras, bancos e caixa), contas a receber, contas a pagar, estoques e controle interno 
do imobilizado; verificar quais controles internos a empresa objeto do estudo utiliza em suas operações, 
diagnosticar possíveis carências de informações gerenciais e apresentar possíveis soluções para estes 
problemas. Quanto à abordagem do problema é de natureza qualitativa, descrevendo sua complexidade, 
analisando e interagindo as variáveis. As informações geradas através de técnicas de controle interno 
seguem uma tendência em expressar em relatórios os processos internos, sendo a contabilidade ge-
rencial a responsável por formular os relatórios de extrema importância para a administração de uma 
organização.
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Cada vez mais a tecnologia de informação está sendo usada na sociedade e um dos componentes funda-
mentais para que a Nota fiscal Eletrônica fosse implantada e com boa aceitação nas empresas foi de fato 
a tecnologia do certificado digital, garantindo assim a segurança, autenticidade e sobretudo a validade 
jurídica de troca de informação. De acordo com o tema a ser estudado, questiona-se: Quais os possí-
veis benefícios e dificuldades trazidos pela implementação da NF-e na empresa A Bandeirante Tecidos 
Ltda, localizada na cidade de Mossoró/RN? Tendo como objetivo demonstrar os possíveis benefícios e 
dificuldades trazidos pela implementação da NF-e na empresa foco do estudo. Para atingir o objetivo 
proposto foi efetuada uma pesquisa na empresa estudada, onde foi adotado para a coleta de dados um 
questionário aplicado junto aos profissionais responsáveis pelos setores de faturamento, contabilidade 
e informática. Os procedimentos de coleta e fonte de pesquisa foram documentais e bibliográficos, tais 
como: revistas, artigos, periódicos, internet. Verificou-se que a empresa A Bandeirante Tecidos Ltda 
encontra-se preparada para cumprir a obrigatoriedade. Por fim foram detectados os possíveis benefícios 
sendo uma redução nos custos com papel, facilidade no processamento, confiabilidade das informações 
como também a geração das informações passaram a ser interligas melhorando a transferência dos 
dados para a gerencial ajudando na tomada de decisão e por ultimo um ganho considerável a segurança 
das informações prestadas pelas empresas.
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As mudanças nos padrões sociais, familiares e de hábitos alimentares levam a sociedade atual a inú-
meras consequências que prejudicam a saúde e dessa forma podem reduzir a qualidade de vida dos 
indivíduos. Como a alimentação é um dos fatores que mais contribui para o estabelecimento de uma vida 
saudável, é de extrema importância que a população seja alertada, esclarecida e esteja consciente dos 
malefícios que podem vir juntos a uma alimentação inadequada, como a instalação da obesidade e outras 
patologias. Portanto, objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica referente ao consumo dos alimentos 
funcionais e nutracêuticos como forma de agregar valores à alimentação da sociedade moderna. Para 
isso, priorizou-se a busca em livros e artigos científicos publicados durante o período de 2002 a 2010 e 
as bases de dados Scielo. Esses estudos têm demonstrado que os alimentos funcionais e nutracêuticos, 
ainda desconhecidos por boa parte da população, fornecem inúmeros benefícios à saúde. Os alimentos 
funcionais são constituídos por alimentos ou ingredientes alimentares que fornecem vantagens que vão 
além dos nutrientes contidos quimicamente nos alimentos, já que, apresentam efeitos fisiológicos e não 
apenas nutricionais, por exemplo, o licopeno, pigmento presente em alimentos de cor vermelha como 
o tomate, que reduz os riscos do desenvolvimento de câncer de próstata. Já os nutracêuticos podem 
ser formados por alimentos ou partes deles, a partir de nutrientes isolados, suplementos dietéticos na 
forma de cápsulas, produtos projetados ou processados, que promovem a saúde e podem interferir 
em doenças, como é o caso da vitamina C e seu poder antioxidante no combate aos radicais livres que 
danificam as células. Portanto, é possível distinguir a atuação dos tipos citados, enquanto a prevenção 
e tratamento de doenças são proeminentes nos nutracêuticos, cabe aos funcionais apenas reduzir os 
riscos de doenças. E, enquanto os nutracêuticos abrangem os suplementos dietéticos e outros tipos de 
alimentos, os funcionais devem vir sob a forma do alimento comum. A partir do conhecimento prévio 
referente aos benefícios que os alimentos funcionais e nutracêuticos podem fornecer, é possível utilizá-
-los na promoção, prevenção e manutenção da saúde, desde que sejam introduzidos de forma correta, 
obedecendo à biodisponibilidade, interferências e fontes, garantindo assim o enriquecimento da alimen-
tação e modificação de hábitos alimentares.
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A importância da adição dos cereais na dieta tem sido considerada a equipe da vida pela sua importância 
histórica na sobrevivência humana, os cereais são parte essencial de uma alimentação saudável. Eles 
formam uma ampla variedade de sementes de ervas que são cultivadas como alimentos, existem em 
vários tamanhos e feitios, desde grandes sementes de pipocas a pequenas sementes de quinoa. Todos 
os tipos de cereais são boas fontes de hidratos de carbono complexos, vitaminas e minerais e têm natu-
ralmente pouca gordura, principalmente os integrais por conservarem suas qualidades naturais, comer 
uma variedade de cereais integrais não só assegura a obtenção de mais nutrientes como também ajuda 
a tornar as suas refeições e lanches mais interessantes. Os cereais são erradamente considerados como 
engordantes, os produtos em grão cabem facilmente num plano de comida saudável sem necessaria-
mente implicarem aumento de peso. O excesso de calorias é que leva a aumento de peso, não simples-
mente os hidratos de carbono encontrados nos cereais ou em outros alimentos. A principal relação dos 
cereais no combate à obesidade é o seu alto teor de fibras.

Palavras-chaves: Cereais. Obesidade. Fibras.

A INFLUÊNCIA DO CÁLCIO NA REDUÇÃO DA OBESIDADE
PAULA RANNYELL GOMES DA COSTA
SONALE DE SOUZA BRASIL
JULIA TEREZA GURJÃO DE PAIVA
RITA DE CASSIA DANTAS FERREIRA
IVANA CONCEIÇAO PORTO MORAES
ORIENTADOR: NICHOLAS MORAIS BEZERRA
CURSO: NUTRIÇÃO CLÍNICA - MOSSORÓ/RN

UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS - MOSSORÓ
LINHA DE PESQUISA: CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em 
países em desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) a classifica como pandemia e uma 
patologia de tratamento complexo. Nesse cenário, pesquisas recentes sugerem uma maior ingesta de lei-
tes e laticínios, por serem esses alimentos ricos em cálcio, importante fator na terapêutica da obesidade, 
conforme revelado em estudos atuais. OBJETIVO: Este trabalho busca analisar a relação da obesidade 
com o cálcio, abordando uma visão geral de estudos realizados anteriormente que apontam a ingestão 
do cálcio como alternativa para a prevenção e/ou tratamento da obesidade. MÉTODOS: Foram compi-
lados trabalhos de naturezas diversas que abordam a relação cálcio e obesidade. Os resultados dessas 
pesquisas foram reunidos, de forma sintética, em uma abordagem textual, demonstrando o efeito ‘anti-
-obesidade’ do cálcio. RESULTADOS: As pesquisas revelam que o aumento da ingestão do cálcio está 
relacionado à diminuição do peso corpóreo. Mostram ainda que esse macromineral atua por intermédio 
de dois mecanismo de ação. Ele age ativando a lipólise e/ou inibindo a lipogênese, resultando em dimi-
nuição do índice de massa corporal (IMC), baixa nos níveis de gordura corpórea e redução das medidas 
da circunferência da cintura. CONCLUSÃO: Apesar da influência benéfica do cálcio sobre a obesidade, 
existe a necessidade de ampliar as pesquisas, para melhor esclarecer esse efeito ‘anti-obesidade’. Além 
disso, deve-se atentar para a intervenção dos múltiplos fatores (hábitos alimentares, sedentarismo etc.) 
que desencadeiam essa doença, visto que a causa base da obesidade é o desequilíbrio energético, con-
dicionado por maior ingesta e menor gasto de energia.

Palavras-chaves: Obesidade. Leite. Cálcio.
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AS VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
MÁRCIA EGINA CÂMARA DANTAS
EDNA GUILHERME DOS SANTOS
DANIEL SEGUNDO XAVIER DA FONSECA
MARTHA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA
MARAI APARECIDA NOGEIRA MARQUES
ORIENTADOR: ALAN MARTINS DE OLIVEIRA
CURSO: OUTRO CURSO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
LINHA DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Não há dúvida de que o atual modelo econômico ocasiona inúmeros efeitos adversos ao meio ambiente, 
desde a extração dos recursos naturais até o descarte dos resíduos no meio ambiente. Ainda assim, nas 
últimas décadas, as questões ambientais estão sendo cada vez mais debatidas e propõem uma reflexão 
sobre o atual modelo econômico em detrimento dos recursos naturais. Neste sentido, faz-se necessário 
utilizar de metodologias cada vez mais rigorosas na tentativa de harmonizar as relações entre homem e 
meio ambiente. O objetivo do trabalho em questão é explanar sobre a importância da implementação do 
Sistema de Gestão Ambiental, que visa orientar as empresas a se adequarem às legislações ambientais e 
determinadas normas de aceitação e ainda alcançar o reconhecimento geral. A pesquisa teve como meto-
dologia a coleta de informações através da pesquisa bibliográfica (Legislação ambiental, NBR ISO 14001, 
artigos científicos). Como ferramenta para mitigação dos problemas acarretados pelas ações antrópicas 
para com o meio ambiente, existe o Sistema de Gestão Ambiental - SGA que se trata de um instrumen-
to que considera o desenvolvimento econômico das empresas bem como a preservação dos recursos 
naturais. Inclusive a implantação sistematizada de processos de gestão ambiental tem sido a maneira 
com que as empresas possam reduzir/minimizar seus impactos ambientais servindo como um fator es-
tratégico de destaque com relação às demais empresas, induzindo assim o aumento da competitividade 
e consequentemente uma melhoria na qualidade ambiental. Um dos escopos do SGA é basicamente co-
ordenar as atividades antrópicas para que elas minimizem o máximo possível os impactos sobre o meio 
ambiente. Neste caso, o SGA faz com que as organizações revisem seus processos produtivos baseados 
na Norma NBR Série ISO 14001, que especifica as principais exigências para implementação de um SGA, 
norteando as organizações a elaborarem uma política ambiental e sistematizarem estratégias, objetivos e 
metas levando em consideração os impactos ambientais significativos oriundos da empresa bem como a 
legislação pertinente em vigor. O SGA se constitui como um conjunto de procedimentos sistematizados 
que são desenvolvidos para que as questões ambientais sejam integradas à administração global de um 
empreendimento. Por meio de uma melhor compreensão das relações entre as atividades desenvolvidas 
e o meio ambiente, é possível estabelecer um método de gerenciamento que possibilite a obtenção de 
melhores resultados no desempenho global da empresa. O sistema funciona através da elaboração da 
política ambiental da empresa, planejamento das atividades, implementação e operação, verificação e 
ação corretiva e por fim análise crítica. A implantação sistematizada de processos de gestão ambiental 
além de promover a preservação dos recursos naturais, faz com que as organizações consigam aprovei-
tar deste recurso, mesmo após o elevado investimento.

Palavras-chaves: Recursos Naturais. Meio Ambiente. Empresas.

DOR DURANTE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM UNIDADES 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE
GERLANE CAITANO DE SOUZA
GLÍSSIA GISSELLE ALVES
HELLEN SHIRLEY MOTA DE OLIVEIRA TELES
ORIENTADOR: ETENILDO DANTAS CABRAL
CURSO: ODONTOLOGIA

ENTIDADE: FACULDADE ASCES
LINHA DE PESQUISA: EPIDEMIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EM ODONTOLOGIA

Significativa parcela da população relata sentir dor durante visita ao cirurgião-dentista, sendo esta uma 
experiência desagradável. Este trabalho é de suma importância na avaliação da dor entre os usuários das 
Unidades de Saúde da Família (USF), visto que não existe na literatura trabalhos que avaliem a percepção 
de dor nesta população, podendo auxiliar na melhoria de condições de saúde bucal para a referida po-
pulação. Objetivamos investigar a percepção de dor dos pacientes adolescentes e adultos durante e con-
cernente ao atendimento odontológico em Unidades de Saúde da Família da zona urbana do município de 
Caruaru-PE. O estudo foi realizado através de um formulário de coleta de dados em 12 USF com equipe 
de saúde bucal selecionadas por sorteio da zona urbana da cidade. Em cada unidade foram entrevistados 
26 pacientes, totalizando 312 pacientes atendidos nas unidades em questão, durante os meses de Março 
a Julho de 2011. A mensuração da intensidade da dor foi obtida através da escola numérica de 21 pontos 
(de 0 a 10, com intervalos de 0,5). (EVA). Os dados coletados foram analisados pelo programa SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 15. A prevalência de dor durante o tratamento foi 
de 22,1%, com intensidade média de dor de 4,1. Os procedimentos mais associados à presença de dor 
foram: exodontia, seguida de urgência e restauração. Porém não houve diferença significativa entre os 
procedimentos com relação à intensidade da dor. O motivo pelo qual o paciente costuma procurar o den-
tista esteve associado à presença e a intensidade da dor, de modo que os indivíduos que só procuram o 
cirurgião dentista quando estão com dor, mais frequentemente sentem dor durante o atendimento e com 
maior intensidade. Entretanto, a frequência de consultas não apresentou associação com a presença nem 
com a intensidade da dor. Também não houve associação entre gênero e anos de estudo do paciente com 
a presença nem com a intensidade da dor. Já a idade do paciente esteve associada à presença de dor mais 
não a intensidade da mesma, de modo que a presença de dor foi mais comum em indivíduos mais novos. 
Inversamente, o histórico de medo odontológico do paciente não esteve associado à presença de dor, 
mas esteve associado à intensidade, sendo essa dor maior nos indivíduos que sempre ou quase sempre 
sentem medo durante o tratamento. O histórico de dor durante tratamento anteriores esteve associado 
tanto com a presença de dor quanto com sua intensidade. A prevalência de dor na população assistida 
nas USF de Caruaru foi menor do que as que foram relatadas para outras populações. Essa dor esteve 
mais presente em procedimentos invasivos e mais associada ao motivo pelo qual o paciente procura o 
dentista e ao histórico de dor em tratamentos anteriores.

Palavras-chave: Dor. Medo. Atendimento odontológico.
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O ENCONTRO COM DR. FRITZ – DO COMEÇO AO FIM
ALESSANE BASTOS DA MOTA LIMA
ORIENTADOR: MICHELLE FERRET BADIALI
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO EM JORNALISMO

ENTIDADE: UNIVERSIDADE POTIGUAR
LINHA DE PESQUISA: COMPLEXIDADE CULTURAL, LINGUAGEM E PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

O produto final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Jornalismo, aqui proposto, é um 
Livro de Fotodocumentário intitulado O Encontro com Dr. Fritz – Do começo ao fim, que mostra a atuação 
da suposta entidade espiritual do Dr. Fritz no Brasil. Dentro do campo da pesquisa, até o atual momento, 
o tema em questão tem como teor principal o ineditismo no âmbito da vida acadêmica brasileira. Alheio, 
também, a interesses por parte da ciência em explicar e entender melhor o fenômeno Dr. Fritz. Este em 
questão é um suposto espírito que vem atuando no Brasil há mais de cinco décadas, realizando cirurgias 
espirituais, sem intervenção física e, na maioria dos casos, com intervenção. Segundo a suposta entidade, 
durante todo tempo de sua atuação no Brasil, já foram realizadas mais de 20 milhões de cirurgias, o qual o 
mesmo afirma ter sido um instrumento que veio a proporcionar, através dessas intervenções, vários casos 
que, segundo muitos atendidos, obtiveram a cura comprovada por exames. Agulhas descartáveis para 
seringas e de costura, tesouras, swabs (cotonetes grandes) e faca, são os instrumentos utilizados pela 
suposta entidade para as suas intervenções. No apanhado geral do material analítico descritivo produzido, 
foi constatado, dentre os seis depoimentos dos envolvidos com a suposta entidade, cinco dizem ter obtido 
a cura através do Dr. Fritz. Diferente do que muitos pensam, os atendidos pelo suposto espírito nem sem-
pre são pessoas de baixa renda ou de religião espírita. Essas se variam nas mais distintas classes sociais, 
profissões, crenças e cor. O objetivo do livro de Fotodocumentário é proporcionar a todos aqueles que se 
permitem, um passeio detalhado e sem barreiras, organizado de maneira a que venha se ter a possibilidade 
de enxergar os encontros, do começo ao fim. É preciso, ainda, ser considerada a dicotomia dos discursos 
entre a ciência e os enfermos (que sofreram intervenções por parte da entidade) para que possa ser melhor 
esclarecida tal distinção. A pergunta que precisa ser respondida é: Quem tem razão? Parte da medicina 
convencional brasileira que afirma não passar de charlatanismo, ou os mais de 20 milhões de enfermos 
que foram atendidos pelo Dr. Fritz (ao longo de mais de 50 anos) e que, intrigantemente, nenhum reclamou 
publicamente do resultado da cirurgia espiritual? Parte da classe medica brasileira diz já ter pesquisado tal 
fenômeno, porém não se tem acesso a nenhum possível resultado, apenas é dito por algumas autoridades 
da saúde a mesma frase, “tudo não passa de uma farsa”. Farsa ou não, em 2010, na Universidade de São 
Paulo (Usp), foi proposto pela Associação Médico-Espírita de São Paulo, o 1º Simpósio de Medicina e 
Espiritualidade  que reuniu a classe médica para dar início às discussões que já se iniciaram fora do país, 
como a espiritualidade aplicada à saúde. As Universidades como Haward, Copenhagen, Stanford, Duke, 
Munique saíram na frente na busca por resposta quanto a está questão, que só em 2010 teve essa dis-
cussão iniciada, ainda como proposta disciplinar para o currículo dos médicos, aqui no Brasil. A carência 
de pesquisas científicas nacionais sobre o tema é latente, tendo em vista a quantidade de envolvidos e o 
considerável tempo de atuação da suposta entidade.

Palavras-chave: Dr. Fritz. Eentidade espiritual. Cura.

LUXAÇÃO GRAVE DA COLUNA CERVICAL SEM COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO
JULIMAR NOGUEIRA DE QUEIROZ JUNIOR
DANILO VALE BARBOSA
CAIO HENRIQUE FREIRE
FÁGNER FERNANDES FILGUEIRAS
VICTOR ANDRADE NUNES
ORIENTADOR: WILSON ALVES DE SOUZA JUNIOR
CURSO: MEDICINA

ENTIDADE: UNIVERSIDADE POTIGUAR
LINHA DE PESQUISA: OUTRO

As fratura-luxações da coluna cervical são comuns e acarretam graves consequências para a saúde 
pública. É estimado nos EUA cerca de 50.000fraturas-luxações/ano. Lesões neurológicas ocorrem em 
até 20% dos casos. Nesta apresentação de um relato de caso falaremos sobre um paciente com fratura 
luxação cervical, relatando a gravidade da lesão e a ausência de déficit neurológico e a utilização de 
placa de reconstrução para fixação posterior da coluna cervical. Temos o objetivo de discutir aspectos 
referentes à classificação das lesões e da capacidade da medula espinhal em se acomodar perante lesões 
cervicais severas. Também relatar a necessidade do tratamento no tempo apropriado e as dificuldades 
técnicas para realizar cirurgias com materiais não adequados nos hospitais públicos. A metodologia 
empregada será apresentação oral de um relato de caso, através de slides com textos e exibição dos exa-
mes de imagens. O paciente M.S.S, 26 anos, vítima de acidente motociclístico, deu entrada no Hospital 
Walfredo Gurgel referindo trauma cervical há 3 dias. Apresentava ao exame dor espontânea na região 
cervical que piorava com a pressão digital. A avaliação radiográfica mostrou luxação cervical grave 
na coluna cervical, nível C5-C6, espondilolistese traumática grau III/IV. A programação era para duas 
cirurgias, porém o paciente solicitou alta hospitalar após a primeira cirurgia devido questões pessoais, 
assumindo as responsabilidades do ato, e com apenas uma redução subtotal. Retorna quatro meses 
depois da cirurgia apresentando dor na coluna cervical e “choques” nos membros superiores, além de 
perda de força e sensibilidade no membro superior direito. Foi realizado novo estudo radiográfico que 
mostrava uma perda total da redução alcançada na cirurgia prévia. Foi realizada a correção da deformi-
dade pós-traumática em um tempo cirúrgico. Durante a nova abordagem cirúrgica, por se tratar de um 
tratamento incompleto, optamos por uma abordagem posterior para liberação dos elementos, seguida 
por via anterior para retirada de material de síntese da cirurgia prévia, depois uma nova abordagem pos-
terior e fixação vertebral nas massas laterais em C4 e parafuso em C7. Para sua realização, utilizamos 
caixa de parafusos e placas utilizadas nas cirurgias ortopédicas do esqueleto apendicular. Atualmente o 
paciente encontra-se com cinco meses de pós-operatório, com total recuperação da função neurológica. 
Verifica-se que as fraturas luxações cervicais bifacetárias são lesões complexas e que necessitam de 
tratamento em tempo hábil para diminuir a complexidade do procedimento que poderá ser realizado com 
uma ou duas vias de acesso cirúrgico. Observou-se também que mesmo em lesões de grande energia e 
alto valor de translação sagital a medula espinhal pode não ser lesionada e a função neurológica perma-
necer normal. Além disso, de acordo com a experiência da equipe e das condições hospitalares se pode 
utilizar alternativas de síntese para beneficiar e resolver o problema do paciente.

Palavras-chave: Luxação Cervical Grave. Comprometimento Neurológico. Cirurgia.
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EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: RENDAS 
DO PETRÓLEO E PREÇO DE CESTA BÁSICA EM SUPERMERCADOS DE NATAL
MÁRIO JESIEL DE OLIVEIRA ALEXNADRE
FABRÍCIO LIJEFFERSON ALVES MORAIS
ELIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
ORIENTADOR: PROFº MÁRIO JESIEL DE OLIVEIRA ALEXNADRE
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENTIDADE: UNIVERSIDADE POTIGUAR    
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

O projeto de rendas do petróleo está relacionado à área da Contabilidade Pública e tem como quadro de 
referência a pesquisar da influência e impacto da receita dos royalties de petróleo no RN, e em particular, 
nos municípios produtores de óleo e gás natural do Estado. O Objetivo Geral é o de  Identificar o fluxo 
dos recursos financeiros advindos das rendas petrolíferas e sua contribuição para o desenvolvimento 
socioeconômico dos Municípios, e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Os Objetivos 
Específicos são Calcular a receita mensal dos royalties de petróleo no RN que beneficia o Governo do 
Estado e Municípios, com base no site da ANP entre outros. Mensalmente é realizada uma pesquisa 
exploratória e eletrônica no site da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) referente as 
variáveis que formam o cálculo da receita dos royalties (Pesquisa do resultado mensal e acumulado do 
valor dos royalties por UF e Municípios). Como amostra da pesquisa, o relatório do mês de setembro de 
2011, apontou o seguinte resultado: A receita dos royalties de petróleo beneficiou no mês de Setembro 
de 2011 os cofres do Governo do Estado e de 95 municípios do Rio Grande do Norte, totalizando um 
montante de R$ 34,22 milhões, o que significou um aumento de 1,04% em relação a Agosto/2011 e um 
aumento de 31,15% em relação ao mesmo mês do ano anterior (Set/2010). No acumulado do ano de 
2011 já foram repassados mais de R$ 283,40 milhões. Na distribuição, o Governo do Estado ficou com 
R$ 17,92 (53,10%) e todos os municípios (produtores e não-produtores) receberam R$ 16,29 milhões 
(46,90%) dos recursos. Dessa repartição por municípios, destacam-se os 16 produtores de petróleo 
terrestres, que receberam a maior fatia (conforme visualização na tabela abaixo). Os municípios maio-
res recebedores no mês foram Macau (R$ 2.480 milhões), Guamaré (R$ 2.414 milhões), Mossoró (R$ 
2.085 milhões) e Pendências (R$ 1.955 milhões).A indústria do petróleo vem demonstrando nas últimas 
décadas o seu papel de destaque na economia do RN. O impacto da distribuição mensal dos royalties 
de petróleo é uma comprovação desse cenário, que para alguns municípios é considerada a principal 
receita, superando o FPM e as demais receitas próprias.
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ESTUDO SOBRE ALGUNS TIPOS DE PRÁTICAS ABUSIVAS
RAIANE ROCHA DA SILVA
ULIENE MEDEIROS
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LEANDRO XAVIER
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ORIENTADOR: FERNANDO ANDRÉ
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

ENTIDADE: UNIVERSIDADE POTIGUAR
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

O Direito do Consumidor é constituído por um conjunto de leis instituídas para resguardar os consu-
midores em diversas situações, sejam elas relacionadas à compra de produtos ou serviços. O art. 5º, 
inciso XXXII da CF estabelece que o Estado promova na forma da lei, o amparo ao consumidor. Antes 
não existia uma lei que amparasse as pessoas que adquirissem um produto ou contratassem qualquer 
serviço. Este trabalho proporcionará um estudo sobre algumas práticas abusivas previstas no art. 39 
do CDC através de uma pesquisa bibliográfica. No escopo de práticas abusivas adotadas e aplicadas 
ao consumidor, podem ser citadas: a venda casada, que consiste no fornecimento de um produto ou 
serviço sempre condicionado a venda de outro produto ou serviço. Seguida da venda quantitativa que 
consiste na exigência imposta ao consumidor em adquirir produto ou serviço maior ou menor do que 
aquela que necessita. E uma das mais utilizadas e conhecidas pelos consumidores é a recusa em atender 
á demanda, o fornecedor não pode, imotivadamente, negar demanda dos consumidores, na medida de 
suas disponibilidades de estoque. Como também o fornecimento não solicitado, o consumidor tem o 
direito de receber somente produtos ou serviços que tenha expressamente solicitado. Na Hipossufici-
ência e vulnerabilidade do consumidor o que pesa é a vulnerabilidade do consumidor que é presumida, 
razão pela qual o fornecedor deve utilizar-se de práticas comerciais que respeitem essa condição Tem 
também os serviços sem orçamento, que proíbe o fornecedor de executar serviços sem prévia e expressa 
elaboração de orçamento e autorização do consumidor, ressalvas as práticas anteriores entre partes. 
O intercâmbio de dados e informações depreciativas proíbe a transmissão de informação depreciativa 
relativa a ato praticado pelo consumidor, no exercício regular do seu direito.  Já as recusas de vendas de 
bens com pagamento á vista, consiste na recusa de venda de produtos ou serviços diretamente a quem 
se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Inexistência de prazo para cumprimento de obri-
gação é outra que consiste no ato do fornecedor deixar de estipular prazos para o cumprimento de sua 
obrigação.  Finalizando com o Indíce de reajuste no qual o  fornecedor tem o dever de aplicar fórmula ou 
índice de reajuste previsto legal ou contratualmente. Para tanto rege no Código de Defesa do Consumidor 
o amparo relacionado ao excesso do poderio econômico, buscando um melhor equilíbrio nas relações 
entre fornecedores e consumidores.
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ESTUDO SOBRE MOTIVAÇÃO
RAIANE ROCHA DA SILVA
ULIENE MEDEIROS
ORIENTADOR: ROCHELLE REIS
CURSO: ADMINISTRAÇÃO

ENTIDADE: UNIVERSIDADE POTIGUAR
LINHA DE PESQUISA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

A motivação emerge das necessidades e ações do ser humano. A motivação de uma pessoa depende da 
força dos seus motivos. É esta força quem a impulsiona e faz com que ela mantenha o comportamento 
na direção dos objetivos que se pretende alcançar. O indivíduo motivado é, sobretudo, um ser movido 
pelas suas necessidades. Neste contexto, o presente estudo objetivou compreender como ocorre a moti-
vação das pessoas nas organizações. Para apresentar o assunto foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
considerando a visão dos principais autores que investigam e escrevem sobre a temática. Os resultados 
indicam que a motivação surge no interior das pessoas, e com base neste entendimento, ninguém pode 
motivar o outro, o que se pode fazer é tentar de alguma forma, com base em técnicas específicas, de-
sencadear o processo de motivação que ocorre dentro das pessoas. Assim, pouco adianta tentar motivar 
alguém se não se tem um líder que consegue despertar esta motivação, que se mostra preocupado com 
as pessoas que fazem parte da empresa, que trata os funcionários com cordialidade e respeito, que sabe 
lidar com as pessoas de diferentes temperamentos, que seja simpático, alegre e transmita segurança aos 
seus liderados. Neste sentido, conclui-se, portanto, que para ter colaboradores motivados é necessário 
compreender que o processo motivacional ocorre de dentro para fora, é urgente conhecer o funcionário 
visando atender as suas necessidades e demandas para então, poder chamá-lo ao compromisso na 
busca pelo alcance dos objetivos da organização.
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O Tumor de Células Gigantes é um tumor ósseo benigno agressivo, corresponde a cerca de 5% a 10% de 
todos os tumores ósseos primários e 15% a 25% dos tumores ósseos benignos. Menos de 5% dos casos 
evoluem com metástases. Caracteriza-se por grande quantidade de células gigantes em meio a estroma de 
células mononucleares. Mais comum entre 20 e 40 anos de idade. As principais localizações são epífise 
distal do fêmur (36%) e proximal da tíbia (17%), seguida pelo rádio distal (15%) e o úmero proximal (2%). 
Temos como objetivo deixar claro que no tumor de células gigantes o diagnóstico é dado com o exame 
anatomopatológico, podendo haver dúvidas se utilizado apenas imagens. Mostrar um local pouco comum 
de tumor de células gigantes, na região proximal do fêmur, e evidenciar que em cirurgias de tumores nos 
membros, tem que ter como primeiro objetivo a preservação do membro. A metodologia empregada foi o 
relato de caso. O paciente F.E.N, 19 anos, sofreu trauma em região inguinal direita, evoluindo com dor local, 
que piorava ao deambular e melhorava com repouso e com uso de paracetamol associado a codeína. Após 
três meses a dor no quadril direito evoluiu de forma a impedir a marcha. Ao exame apresentava Karnofsky 
90%, com aumento de volume e dor em quadril direito, ao exame radiográfico foi evidenciado lesão lítica 
com preservação da cortical no grande trocanter e colo femural, espaço articular preservados. A ressonân-
cia magnética evidenciava lesão lítica, insuflativa, cística, comprometendo medula óssea proximal do fêmur 
até a linha da fise, envolvendo colo femural e região do grande trocanter, com pequena ruptura da cortical, 
sendo levantada a hipótese de tumor de Ewing. A histopatologia confirmou tumor de células gigantes, que 
associado a análise dos exames de imagem tratava-se de grau III de campanacci. O paciente evoluiu com 
fratura patológica do colo do fêmur direito, dificultando a abordagem cirúrgica. Foi então submetido a uma 
ressecção cirúrgica com margem ampla do fêmur proximal direito e substituição por endoprótese não con-
vencional. Ficou claro que o diagnóstico de certeza deve ser dado pelo exame anatomopatológico. Devido 
o local pouco frequente do tumor e a fratura patológica, o paciente foi submetido a uma ressecção cirúrgica 
com margem ampla do fêmur proximal direito e substituição por endoprótese não convencional, que permi-
tiu a preservação do membro lhe dando uma melhor qualidade de vida. O caso descrito nos mostra um local 
pouco comum de tumor de células gigantes e reforça que jamais se pode subestimar queixas de dor local 
após um possível trauma, um problema vivenciado na prática médica. Mesmo com o arsenal de exames de 
imagens, ficou claro que o diagnóstico só pode ser dado com o exame anatomopatológico. A endoprótese 
implantada neste paciente proporcionou uma melhor qualidade de vida, e deixa claro que as cirurgias de 
salvamento de membro são uma busca constante da oncologia ortopédica.
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O presente trabalho trata de discutir quais as implicações que as perdas de prazos podem causar no 
decorrer do processo. Intrínseco ao processo esta o anseio de uma pessoa que busca no judiciário um 
alento para seu problema. Os processos devem ser apreciados com o mínimo de respeito pelas pessoas 
que são competentes de fazê-los, desde o advogado até o serventuário o promotor e o juiz todos devem 
observar os prazos, pois da apreciação deles depende a vida de alguém. No ordenamento jurídico brasi-
leiro, a perda de prazo pode ser determinante para se perder o direito, por isso deve-se ter tanto cuidado 
com os prazos. Vejamos as disposições do Código de Processo Civil sobre o assunto: Art. 193. Compete 
ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos que este Código estabelece. 
Art. 194. Apurada a falta, o juiz mandará instaurar procedimento administrativo, na forma da Lei de Orga-
nização Judiciária. Art. 195. O advogado deve restituir os autos no prazo legal. Não o fazendo, mandará o 
juiz, de ofício, riscar o que neles houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que apresen-
tar. Art. 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. Se, 
intimado, não os devolver dentro em 24 (vinte e quatro) horas, perderá o direito à vista fora de cartório 
e incorrerá em multa, correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. Parágrafo 
único. Apurada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 
o procedimento disciplinar e imposição da multa Art. 197. Aplicam-se ao órgão do Ministério Público e 
ao representante da Fazenda Pública as disposições constantes dos art. 195 e 196. Art. 198. Qualquer 
das partes ou o órgão do Ministério Público poderá representar ao presidente do Tribunal de Justiça 
contra o juiz que excedeu os prazos previstos em lei. Distribuída a representação ao órgão competente, 
instaurar-se-á procedimento para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as circunstâncias 
poderão avocar os autos em que ocorreu excesso de prazo, designando outro juiz para decidir a causa.
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