
CURSO TÍTULO	  DO	  TRABALHO MODALIDADE COLOCAÇÃO ORIENTADOR

AVALIAÇÃO	  DO	  MARKETING	  DE	  RELACIONAMENTO	  NO	  BANCO	  DO	  
BRASIL	  S.A	  –	  AGÊNCIA	  POTIGUAR

Comunicação	  livre 1º Karina	  de	  Oliveira	  Costa	  Bezerra	  e	  Marcio	  	  Carvalho	  de	  Brito

AGRONEGÓCIO:	  VIABILIDADE	  ECONÔMICO-‐FINANCEIRA	  PARA	  
ABERTURA	  DE	  UMA	  FAZENDA	  AUTOSSUSTENTÁVEL

Comunicação	  livre 2º Karina	  de	  Oliveira	  Costa	  Bezerra	  e	  Marcio	  	  Carvalho	  de	  Brito

FINANÇAS	  PESSOAIS	  –	  ORÇAMENTO	  DOMÉSTICO Comunicação	  livre 3º Marcio	  	  Carvalho	  de	  Brito

ANÁLISE	  DA	  SITUAÇÃO	  PATRIMONIAL,	  FINANCEIRA	  E	  ECONÔMICA	  DA	  
GUARARAPES	  S/A	  NOS	  ANOS	  DE	  2012	  E	  2013.

Pôster 1º Thereza	  Angelica	  Bezerra	  de	  Souza

UMA	  ANÁLISE	  DA	  SITUAÇÃO	  PATRIMONIAL,	  FINANCEIRA	  E	  ECONÔMICA	  
NOS	  ANOS	  DE	  2012	  E	  2013:	  UM	  ESTUDO	  DE	  CASO	  NA	  AMBEV	  S/A.

Pôster 2º Thereza	  Angelica	  Bezerra	  de	  Souza

A	  GESTÃO	  DE	  RECURSOS	  HÍDRICOS	  NO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE Pôster 3º Aluisio	  Alberto	  Dantas

ESTRATÉGIA	  PARA	  COMPETITIVIDADE:	  UM	  ESTUDO	  EM	  ALGUMAS	  
ACADEMIAS	  DE	  NATAL.

Pôster 3º 	  Ana	  Rosa	  Gouveia	  Sobral	  da	  Câmara	  e	  Karine	  Symonir	  de	  Brito	  Pessoa

O	  IMPACTO	  DO	  PRÓ-‐SERTÃO	  NA	  ECONOMIA	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  NORTE Pôster 3º Aluisio	  Alberto	  Dantas

UM	  ESTUDO	  SOBRE	  ANÁLISE	  PATRIMONIAL,	  FINANCEIRA	  E	  ECONÔMICA	  
DA	  AREZZO&CO	  NOS	  ANOS	  2012	  E	  2013.

Pôster 3º Thereza	  Angelica	  Bezerra	  de	  Souza

UMA	  ANÁLISE	  DA	  SITUAÇÃO	  PATRIMONIAL,	  FINANCEIRA	  E	  ECONÔMICA	  
NOS	  ANOS	  DE	  2012	  E	  2013:	  UM	  ESTUDO	  DE	  CASO	  NA	  COSERN	  S/A.

Pôster 3º Thereza	  Angelica	  Bezerra	  de	  Souza

ANÁLISE	  DAS	  RELAÇÕES	  DE	  CUSTO-‐VOLUME-‐LUCRO:	  UM	  ESTUDO	  DE	  
CASO	  EM	  UMA	  EMPRESA	  ATACADISTA	  DE	  ALIMENTOS	  EM	  NATAL	  (RN).

Comunicação	  livre 1º Lis	  Daiana	  Bessa	  Taveira

GOVERNÂNCIA	  CORPORATIVA	  E	  TRANSPARÊNCIA Comunicação	  livre 2º Lis	  Daiana	  Bessa	  Taveira

A	  IMPORTÂNCIA	  DO	  CONTROLE	  GOVERNAMENTAL	  PARA	  A	  EVOLUÇÃO	  
DA	  GESTÃO	  PÚBLICA	  MUNICIPAL:	  UM	  ESTUDO	  DE	  MULTICASOS

Comunicação	  livre 3º Marise	  Magaly	  Queiroz	  Rocha

A	  IMPORTÂNCIA	  DO	  PLANEJAMENTO	  ESTRATÉGICO	  PARA	  UMA	  LOJA	  DE	  
PRODUTOS	  NATURAIS

Pôster 1º Cássio	  Carlos	  Pereira	  Barreto

Administração

ORIENTADORES	  PREMIADOS	  NO	  CONIC	  2014

Ciências	  
Contábeis



A	  LEGALIZAÇÃO	  DO	  MICROEMPREENDEDOR	  INDIVIDUAL	  (MEI)	  AS	  
TRANSFORMAÇÕES	  DO	  MERCADO	  INDIVIDUAL.

Pôster 2º Márcio	  Carvalho	  de	  Brito

A	  IMPORTÂNCIA	  DA	  ATUAÇÃO	  DO	  CONTADOR	  COMO	  PERITO	  SOB	  O	  
OLHAR	  DO	  ADVOGADO

Pôster 3º Augusto	  Cesar	  Rebouças	  de	  Brito

Analogia	  e	  direito Comunicação	  livre 1º
José	  Eduardo	  de	  Almeida	  Moura

Perlnência	  da	  hermenêulca	  gadameriana	  na	  concrelzação	  dos	  direitos	  
fundamentais:	  uma	  análise	  à	  luz	  do	  paradigma	  da	  união	  homoafelva

Comunicação	  livre 2º
Fabio	  Fidelis	  de	  Oliveira

A	  correlação	  entre	  o	  holocausto	  e	  a	  crise	  na	  faixa	  de	  gaza	  à	  luz	  dos	  
direitos	  humanos

Comunicação	  livre 2º
Marco	  Aurélio	  de	  Medeiros	  Jordão

Legalização	  do	  canabidiol	  para	  o	  tratamento	  de	  epilepsias	  mais	  gravosas Comunicação	  livre 3º
Ana	  Mônica	  Medeiros	  Ferreira	  	  e	  Lenice	  Silveira	  Moreira	  de	  Moura

O	  PEQUENO	  PRÍNCIPE	  DE	  SAINT	  EXUPÉRY:	  UM	  ENFOQUE	  ACERCA	  DO	  
PRINCÍPIO	  DA	  AFETIVIDADE	  NO	  DIREITO	  DAS	  FAMÍLIAS.

Pôster 1º Luciana	  Flávia	  Nunes	  Casimiro	  e	  Rosangela	  Maria	  Rodrigues	  M.	  M.	  de	  
Morais

ANÁLISE	  CIENCIOMÉTRICA	  DO	  DIREITO	  –	  O	  DIREITO	  E	  A	  CIÊNCIA	  NO	  
BRASIL.

Pôster 2º
Ana	  Cláudia	  da	  Costa	  Aguiar

A	  ESTIGMATIZAÇÃO	  DA	  MULHER	  EM	  “A	  HORA	  DA	  ESTRELA”,	  DE	  CLARICE	  
LISPECTOR:	  UMA	  ANÁLISE	  DE	  DIREITOS	  CIVIS.

Pôster 3º
Luciana	  Flávia	  Nunes	  Casimiro

A	  Falsificação	  da	  Marca	  e	  Seu	  Financiamento	  Pela	  Administração	  Pública Pôster 3º
Juliana	  Maria	  Rocha	  Bezerra	  da	  Silva

Microemulsão	  como	  potencial	  anlinflamatório	  e	  novo	  sistema	  de	  
liberação	  de	  fármacos:	  ensaio	  experimental	  de	  lesão	  muscular

Comunicação	  livre 1º André	  Luiz	  Silva	  Davim

Perfil	  de	  conhecimento	  sobre	  reposição	  hídrica	  de	  ciclistas	  amadores Comunicação	  livre 2º Jason	  Azevedo	  de	  Medeiros

A	  influência	  da	  intervenção	  proprioceplva	  no	  equilíbrio	  neuromuscular	  
em	  lesados	  medulares	  (estudo	  piloto)

Comunicação	  livre 3º José	  Carlos	  Gomes	  da	  Silva	  

Resistência	  de	  força	  isométrica	  da	  musculatura	  do	  “core”	  em	  pralcantes	  
de	  judô	  e	  jiu-‐jitsu.

Pôster 1º Filipe	  Fernandes	  Oliveira	  Dantas	  

Nível	  de	  conhecimento	  de	  professores	  de	  educação	  |sica	  sobre	  o	  
diabetes	  e	  sua	  relação	  com	  a	  prálca	  de	  alvidades	  |sicas

Pôster 2º Jason	  Azevedo	  de	  Medeiros

Bene|cios	  e	  male|cios	  do	  alongamento	  antes	  do	  treino	  de	  hipertrofia. Pôster 3º Elys	  Costa	  de	  Sousa	  

Direito

Ciências	  
Contábeis

Ed.	  Física	  
(Bacharelado)	  



Dados	  morfológicos	  de	  crianças	  do	  ensino	  fundamental	  no	  colégio	  
impacto

Comunicação	  livre 1º João	  Caetano	  de	  Farias	  Neto

A	  importância	  do	  jogo	  no	  desenvolvimento	  psicomotor	  da	  criança Comunicação	  livre 2º Anna	  Waleska	  Nobre	  Cunha	  de	  Menezes	  

Analise	  sobre	  a	  Especialização	  Esporlva	  Precoce	  com	  professores	  de	  
Educação	  Física	  de	  escolas	  públicas	  e	  parlculares

Comunicação	  livre 3º Dianne	  Crislna	  Souza	  de	  Sena	  

A	  evasão	  dos	  alunos	  de	  ensino	  médio	  nas	  aulas	  de	  educação	  |sica Pôster 1º Dianne	  Crislna	  Souza	  de	  Sena	  

Métodos	  de	  prevenção	  que	  o	  professor	  de	  educação	  |sica	  deve	  tomar	  
em	  situações	  de	  bullying

Pôster 2º Anna	  Waleska	  Nobre	  Cunha	  de	  Menezes	  

	  Analise	  dos	  saltos	  para	  o	  treinamento	  em	  crianças. Pôster 3º Antônio	  Michel	  Aboarrage	  Junior

ANÁLISE	  DE	  NOVAS	  TECNOLOGIAS	  VISANDO	  A	  SUSTENTABILIDADE	  DE	  
RESIDÊNCIAS

Comunicação	  livre 1º Fabio	  Sergio	  da	  Costa	  Ferreira	  e	  Surda	  Campos

ANÁLISE	  DA	  ÁGUA	  OBTIDA	  DE	  FONTES	  ALTERNATIVAS	  VISANDO	  SEU	  
APROVEITAMENTO.

Comunicação	  livre 2º Fabio	  Sergio	  da	  Costa	  Ferreira	  e	  Surda	  Campos

RECICLAGEM	  DE	  RESÍDUOS	  DA	  CONSTRUÇÃO	  CIVIL Comunicação	  livre 3º Fabio	  Sergio	  da	  Costa	  Ferreira	  e	  Werner	  Farka�

CORRIDA	  PARA	  O	  MAR-‐ESTUDO	  DE	  VIABILIDADE	  PARA	  IMPLANTAÇÃO	  DE	  
USINA	  DE	  ONDAS	  NO	  LITORAL	  DO	  RN

Pôster 1º Suerda	  Campos	  e	  Leaivlan	  Rodrigues

AVALIAÇÃO	  DO	  POTENCIAL	  EÓLICO	  ON-‐SHORE	  E	  OFF-‐SHORE	  DO	  RIO	  
GRANDE	  DO	  NORTE

Pôster 2º Fabio	  Sergio	  da	  Costa	  Ferreira

AVALIAÇÃO	  E	  UTILIZAÇÃO	  DO	  POTENCIAL	  SOLAR	  DE	  NATAL	  EM	  
EDIFICAÇÕES

Pôster 3º Fabio	  Sergio	  da	  Costa	  Ferreira

MELHOR	  PROJETO	  ARQUITETÔNICO	  DE	  UMA	  RESIDÊNCIA	  
MULTIFAMILIAR	  UTILIZANDO	  O	  AUTOCAD	  14	  -‐	  VICTÓRIA	  MARIA	  DOS	  
SANTOS	  

Concurso	  de	  Projeto 1º *****

MELHOR	  PROJETO	  ARQUITETÔNICO	  DE	  UMA	  RESIDÊNCIA	  
MULTIFAMILIAR	  UTILIZANDO	  O	  AUTOCAD	  14	  -‐	  ALINE	  BARBOZA	  DA	  SILVA

Concurso	  de	  Projeto 2º *****

MELHOR	  PROJETO	  ARQUITETÔNICO	  DE	  UMA	  RESIDÊNCIA	  
MULTIFAMILIAR	  UTILIZANDO	  O	  AUTOCAD	  14	  -‐	  ANTÔNIO	  LUIZ	  DE	  
ARAÚJO	  GUERRA	  FILHO

Concurso	  de	  Projeto 3º *****

USO	  DA	  TERAPIA	  LARVAL	  NO	  TRATAMENTO	  DE	  FERIDAS:	  UM	  RELATO	  DE	  
EXPERIÊNCIA

Comunicação	  livre 1º Edilene	  Castro	  dos	  Santos

Ed.	  Física	  
(Licenciatura)	  

Engenharia	  
Civil

Enfermagem



VANTAGENS	  E	  DESVANTAGENS	  DAS	  TÉCNICAS	  DE	  REVESTIMENTO	  
CUTÂNEO	  NO	  TRATAMENTO	  DE	  PACIENTES	  QUEIMADOS

Comunicação	  livre 2º Joana	  Dar’c	  Dantas	  Soares

A	  VISÃO	  DO	  ENFERMEIRO	  NEFROLOGISTA	  PERANTE	  AS	  
INTERCORRÊNCIAS	  EM	  HEMODIÁLISE

Comunicação	  livre 3º Rejane	  Millions	  Viana	  Meneses

CONHECIMENTO	  DE	  PROFESSORES	  DE	  UMA	  INSTITUIÇÃO	  DE	  ENSINO	  
SUPERIOR	  SOBRE	  NOÇÕES	  BÁSICAS	  DE	  PRIMEIROS	  SOCORROS

Pôster 1º Kétsia	  Bezerra	  Medeiros

QUANDO	  A	  TECNOLOGIA	  SOBREPÕE	  A	  DIGNIDADE	  HUMANA	  NA	  
TERMINALIDADE	  DA	  VIDA:	  UMA	  DISCUSSÃO	  À	  LUZ	  DA	  BIOÉTICA

Pôster 2º Edilene	  Castro	  dos	  Santos

ÚLCERAS	  POR	  PRESSÃO:	  A	  INTEGRALIDADE	  DO	  CUIDADO Pôster 3º Rejane	  Millions	  Viana	  Meneses

O	  AUTO-‐CUIDADO	  PARA	  INDIVÍDUOS	  PORTADORES	  DE	  DIABETES:	  
REVISÃO	  DE	  LITERATURA

Comunicação	  livre 1º Angelo	  Augusto	  Paula	  do	  Nascimento

ANÁLISE	  DA	  EFICÁCIA	  DE	  MÉTODOS	  DIDÁTICOS	  APLICADOS	  AO	  
PROCESSO	  DE	  ENSINO	  E	  APRENDIZAGEM	  DA	  ANATOMIA	  HUMANA

Comunicação	  livre 2º André	  Luiz	  Silva	  Davim

SINDROME	  DA	  MEMBRANA	  HIALINA Comunicação	  livre 3º Catharinne	  Angelica	  Carvalho	  de	  Farias	  e	  Valeska	  Fernandes	  de	  Souza

DOENÇAS	  PULMONARES	  NEUROMUSCULARES Pôster 1º Catharinne	  Angelica	  Carvalho	  de	  Farias	  e	  Valeska	  Fernandes	  de	  Souza

AVALIAÇÃO	  DO	  NÍVEL	  DE	  DEPRESSÃO	  EM	  IDOSOS	  
INSTITUCIONALIZADOS

Pôster 2º Angelo	  Augusto	  Paula	  do	  Nascimento

PARALISIA	  FACIAL	  PERIFÉRICA:	  UM	  ESTUDO	  DE	  CASO Pôster 3º Janice	  Souza	  Marques

Expansão	  e	  implantação	  de	  redes	  em	  Fibra	  Óplca Comunicação	  livre 1º Gilles	  Veleneuve	  Trindade	  Silvano	  e	  Karine	  Symonir	  de	  Brito	  Pessoa

INTEGRAÇÃO	  DE	  SISTEMAS	  WEB	  COM	  O	  PADRÃO	  DE	  IMAGEM	  DICOM:	  
UM	  ESTUDO	  DE	  CASO

Comunicação	  livre 2º Romulo	  Fagundes	  Cantanhede

GESTÃO	  DE	  PROJETOS:	  PRÁTICAS	  PMBOK	  E	  SCRUM Comunicação	  livre 3º Joseane	  Alves	  Pinheiro

Pirataria	  de	  So�ware	  X	  Licença Pôster 1º Joseane	  Alves	  Pinheiro	  e	  Karine	  Symonir	  de	  Brito	  Pessoa

Uma	  Aplicação	  de	  Grafos	  usando	  Grails	  Framework	  e	  Google	  Maps Pôster 2º Joseane	  Alves	  Pinheiro

Enfermagem

Fisioterapia

Informálca



Áreas	  de	  Aplicação	  dos	  Algoritmos	  Genélcos Pôster 3º Joseane	  Alves	  Pinheiro	  e	  Ytalo	  Rosendo	  do	  Amaral

A	  DISPONIBILIDADE	  DE	  ALIMENTOS	  ISENTOS	  DE	  GLÚTEN	  EM	  
SUPERMERCADOS	  DE	  NATAL	  –	  RN

Comunicação	  livre 1º Heleni	  Aires	  Clemente	  	  e	  Claudia	  Marlns	  de	  Oliveira

AVALIAÇÃO	  DO	  CONSUMO	  ALIMENTAR	  DE	  CÁLCIO	  E	  VITAMINA	  D	  DE	  
PACIENTES	  ATENDIDOS	  EM	  UMA	  CLINICA	  ESCOLA

Comunicação	  livre 2º Lorena	  dos	  Santos	  Tinoco	  

CONSUMO	  ALIMENTAR	  E	  QUALIDADE	  DE	  VIDA	  DE	  PACIENTES	  EM	  
TRATAMENTO	  QUIMIOTERÁPICO

Comunicação	  livre 3º Gleidson	  Mendes	  Rebouças	  

ANÁLISE	  SENSORIAL	  DE	  COOKIES	  DE	  CASTANHA	  DO	  PARÁ Comunicação	  livre 3º Heleni	  Aires	  Clemente	  

AVALIAÇÃO	  DO	  CONSUMO	  DE	  ALIMENTOS	  FONTES	  DE	  FERRO	  DE	  
CRIANÇAS	  PRÉ-‐ESCOLARES	  PERTENCENTES	  À	  REDE	  DE	  ENSINO	  PÚBLICA	  
E	  PARTICULAR	  DOS	  MUNICÍPIOS	  DE	  PARNAMIRIM	  E	  NATAL/RN

Comunicação	  livre 3º Erika	  Alessandra	  Melo	  Costa	  

AVALIAÇÃO	  DO	  POTENCIAL	  HEPATOTÓXICO	  DO	  ÓLEO	  DE	  RÃ	  TOURO	  EM	  
MICROEMULSÃO	  EM	  MODELO	  EXPERIMENTAL

Pôster 1º André	  Luiz	  da	  Silva	  Davim

PERFIL	  NUTRICIONAL	  DE	  PACIENTES	  ONCOLÓGICOS	  PRÉ-‐TRATAMENTO	  
QUIMIOTERÁPICO

Pôster 2º Gleidson	  Mendes	  Rebouças

EFEITO	  DA	  INGESTÃO	  DA	  ÁGUA	  DE	  BERINJELA	  (Solanum	  melongena)	  NA	  
REDUÇÃO	  DE	  PESO	  CORPORAL	  EM	  CAMUNDONGOS

Pôster 3º Heleni	  Aires	  Clemente

Projeto	  Saúde	  em	  Ação	  –	  grupo	  de	  prevenção	  ao	  estresse	  para	  jovens	  
em	  ano	  de	  realização	  do	  ENEM/veslbular

Comunicação	  livre 1º Acácia	  de	  Brito	  Coelho

(Des)apego:	  os	  relacionamentos	  e	  seus	  fins	  retratados	  através	  de	  
músicas

Comunicação	  livre 2º Mariana	  Cela	  e	  Fabiano	  Henrique	  Rodrigues	  Soares

Drogas	  e	  sua	  possível	  influência	  na	  gênese	  da	  esquizofrenia Comunicação	  livre 3º Kaline	  Dantas	  Magalhães

Intervenções	  em	  grupo	  para	  auxiliar	  na	  promoção	  da	  autonomia	  de	  
alunos	  com	  Transtorno	  de	  Déficit	  de	  Atenção	  (com	  ou	  sem	  
hiperalvidade)

Pôster 1º Acácia	  de	  Brito	  Coelho

Educar	  para	  Socializar:	  a	  diversidade	  no	  ambiente	  escolar Pôster 2º Eudes	  Basílio	  de	  Alencar	  Segundo	  Júnior	  

O	  lugar	  do	  sonho	  para	  quem	  simplesmente	  sonha:	  o	  que	  pensam	  os	  
leigos	  sobre	  o	  sonhar

Pôster 3º
Izabel	  Chrislna	  do	  Nascimento	  Feitosa	  e	  José	  Eduardo	  de	  Almeida	  
Moura

Psicologia	  e	  Sistema	  Único	  de	  Saúde:	  um	  encontro	  possível Pôster 3º Glaucineia	  Gomes	  de	  Lima

Psicologia

Informálca

Nutrição



LIVRO	  DE	  PANO	  (DIVERSIDADE	  DE	  CONTEXTO)
Comunicação	  livre 1º

Izete	  Soares	  da	  Silva	  Dantas	  Pereira

A	  Construção	  da	  idenldade	  dos	  sujeitos	  no	  MST
Comunicação	  livre 2º

Anna	  Waleska	  Nobre	  Cunha	  de	  Menezes

PERFIL	  EPIDEMIOLÓGICO	  E	  QUALIDADE	  DE	  VIDA	  DOS	  MOTORISTAS	  DE	  
TRANSPORTES	  DE	  LOTAÇÃO

Pôster 1º
Izete	  Soares	  da	  Silva	  Dantas	  Pereira

A	  Pesquisa	  Documental	  como	  Instrumento	  de	  Estudo	  para	  o	  Assistente	  
Social

Pôster 2º
Izete	  Soares	  da	  Silva	  Dantas	  Pereira

Vídeo Campanha	  de	  esclarecimento	  sobre	  síndrome	  de	  Down Vídeo 1º
Everlane	  Ferreira	  Moura,	  Eduardo	  Henrique	  Cunha	  de	  Farias	  e	  Kaline	  
Dantas	  Magalhães

Serviço	  Social


