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1. INSTITUIÇÃO
A Faculdade do Seridó - FAS está instalada em Currais Novos, município-pólo
da microrregião homogênea do Seridó Oriental, oferecendo os Cursos de
Graduação em Ciências Contábeis e Turismo. Apresenta uma proposta que
possibilita a formação humana e a produção de conhecimentos técnico-científicos,
articulados a um planejamento subsidiado em indicadores regionais, nacionais e
globais, bem como por indicadores sócio-espaciais, políticos, econômicos,
tecnológicos e culturais expressos na missão institucional, nos seus valores e em
sua visão de futuro.
Sua missão institucional é a de formar cidadãos empreendedores para o
exercício profissional com competência técnica, crítica e ética visando o
desenvolvimento pessoal, social e ambiental. A instituição fundamenta sua relação
com a comunidade acadêmica e com a sociedade nos princípios e valores da
responsabilidade

social;

excelência

acadêmica;

ética;

criatividade

e

empreendendorismo; sustentabilidade; solidariedade; otimização dos recursos
internos; valorização e aprimoramento continuado de pessoal docente, discente e
técnico-administrativo; Interação com o mercado.
Dessa forma, sua visão de futuro é a de firmar-se como organização
educacional de excelência acadêmica pelos padrões de qualidade e compromisso
social do seu Projeto Político-Pedagógico e por uma atuação empreendedora
voltada para os interesses regionais de forma sustentável e articulada com o
desenvolvimento global.

Cléa Maria Galvão Bacurau
Diretora Geral

6

2. APRESENTAÇÃO
A produção do conhecimento científico é atividade que, enraizada no seio das
instituições de ensino superior, deve estar em constante interface com o tripé
acadêmico do ensino, da pesquisa e da extensão. Assumindo essa bandeira, a
Faculdade do Seridó - FAS, desde o seu primeiro ano de existência, incentivou os
seus docentes e discentes a empreenderem ações de pesquisa, articuladas às
disciplinas ministradas nos Cursos de Ciências Contábeis e Turismo. O resultado
dessas ações se refletiu na montagem e na produção do IV ENEP - Encontro de
Estudos, Extensão e Pesquisa da FAS.
Nesse encontro, que se realizou nas dependências da FAS no período de 28
a 30 de outubro de 2009, foram apresentadas comunicações orais resultantes de
pesquisas desenvolvidas por alunos, sob orientação de docentes da entidade acima
citada como também de produções acadêmicas de outras IES. Estes Anais
organizam e registram a memória do IV ENEP, apresentando à comunidade
acadêmica e externa o esforço institucional da FAS em formar seus alunos,
gradativamente, na condição de bacharéis e, mais que isso, a permitir que possam,
no futuro, atuar como mediadores do processo de desenvolvimento - sustentável da sua região, o Seridó.
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3. ENCONTRO
O objetivo do IV ENEP, já previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional
da Instituição, é o de valorizar e divulgar os trabalhos de extensão e pesquisa
realizados pelos alunos e professores da FAS, extensivo a outras Instituições de
Ensino Superior, constituindo-se em um espaço para que as diversas áreas de
conhecimento contribuam para uma reflexão acerca dos temas abordados.
O tema central do IV ENEP versa sobre Educação e Ciência: o Caminho do
Desenvolvimento, abrangendo como linhas de trabalho: 1) Ética e desenvolvimento;
2) Educação: desenvolvimento humano, profissional e social.
Urge, mais do que nunca, que as Instituições de Ensino Superior atuem na
formação intelectual, social, ética e profissional no plano do mundo globalizado, sem
perder a identidade nas múltiplas atividades necessárias ao desenvolvimento, mas,
com o compromisso da efetiva cidadania e dos valores que identificam a cultura de
cada povo, alcançando a sustentabilidade sem alienação.
Assim, tendo por base as suas linhas institucionais de pesquisa e extensão, a
FAS destaca como eixo central educação e ciência, elemento nuclear do debate e
reflexão, evidenciando a Responsabilidade Social e a Cultura no IV ENEP.
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4. PROGRAMAÇÃO
DIA

HORÁRIO

27/10

09 hs
18 hs

28/10

19:30h

ATIVIDADES

LOCAL

Missa do Agricultor

Igreja de Sant’Ana

Abertura Oficial da Semana Potiguar de Ciência e

Praça Des. Tomaz

Tecnologia - Currais Novos
Abertura do IV Encontro de Estudos Extensão e
Pesquisa - IV ENEP

Salustino
FAS

Palestra Magna de Abertura do IV ENEP
20:00h

Educação e Ciência: o caminho do desenvolvimento

FAS

Profª. Ana Maria Duarte do Vale
29/10

19:00

30/10

19 hs

Apresentações dos trabalhos em comunicação
oral e painel
Mini-Cursos

FAS
FAS
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5. EQUIPE
Coordenação Geral
Profª. Cléa Maria Galvão Bacurau
Profª. Cláudia Gomes Graciano
Profª. Tathiana Cristina Pereira da Rocha
Profª. Kátia Yacyszyn Alves Romão

Comissão Técnico-Científica
Profª. Ms. Cléa Maria Galvão Bacurau - Presidente
Profª. Esp. Regina Célia Azevedo Assis B. de Souza
Profª. Esp. Hilda Pereira dos Santos
Profª. Simone Maria Avelino Alves
Prof. Dr. Jamilson Pinto de Medeiros
Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Profª. Ms. Cláudia Gomes Graciano

Coordenação de Apoio e Logística
Profª. Esp. Wilza Deborah Fernandes de Araújo
Prof. Tathiana Cristina Pereira da Rocha
Sanclair Solon de Medeiros
Genival Felix da Silva
Marcelo da Silva Costa
Bruno Alexandre Azevedo Bezerra de Souza
Francisco Nixon Pereira de Macedo Aquino
Maria Cristina da Silva
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6. RESUMOS
ESTUDO SOBRE PLANO DE SAÚDE EM CURRAIS NOVOS
Autores: Caio César Santos de Souza; Thatiana Laís de Araújo; Ana Dheyse Batista Pinheiro de
Araújo; Vivany Sueny de Oliveira e Vanessa Kelly Cândido Dantas
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: O plano de saúde é um serviço oferecido por operadoras, empresas privadas, com intuito
de prestar assistência médica e hospitalar. De acordo com a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, o
plano de saúde é definido como: Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica,
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente a expensas da operadora contratada,
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Existem
cerca de 42 milhões de usuários de planos de saúde em todo o Brasil. No Brasil, cerca de 25% da
população conta com um plano de saúde. Segundo o IBGE, a cobertura por plano de saúde era maior
em 2003 para as pessoas que avaliaram seu estado de saúde como "muito bom" ou "bom" (26,2%)
diminuindo a medida que a auto-avaliação do estado de saúde piorou: 19,1% para os que
consideraram seu estado como "regular" e 14,1% para os que o consideraram "ruim" ou "muito ruim".
A parcela da população coberta por planos de saúde está em sua maioria (79,2%) vinculada a planos
de saúde privados, individuais ou coletivos. Apenas 20,8% contam com planos de instituição de
assistência ao servidor público (municipal, estadual ou militar). O cliente típico dos planos de saúde
no país arca com planos privados, mora em áreas urbanas e se considera saudável. No que se refere
ao processo de formação dos preços, esse mercado é prisioneiro da trajetória crescente de custos da
produção dos serviços médicos. Isso é uma decorrência da informação assimétrica, da imperfeição
do mercado, do custo de transação associado à verificação da qualidade (a busca por reputação e os
custos de corretagem) e da demanda inelástica por bens e serviços de saúde.
Palavras-chaves: Plano de saúde. Currais Novos. Clientes.
ESTUDO SOBRE PLANO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS
Autores: Francisco Canindé Bezerra da Silva; Arilôdo Fernandes dos Santos, Eldio Luiz Cortez
Júnior e Paulo Bezerra Braga
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: O estudo teve como propósito, identificar o processo que constitui o Plano de Seguro,
particularmente o de automóveis, comercializados por empresas especializadas, na cidade de Currais
Novos, no estado do Rio Grande do Norte (RN). O plano de seguro é um segmento da Ciência
Atuarial, que através do profissional atuário especializado, desenvolve métodos de mensurar e
administrar riscos, uma vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações
matemáticas, estatística, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em profissionais
capazes de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo. O plano de
seguros teve início no Brasil a partir das grandes navegações, tendo como marco a abertura dos
portos brasileiros às Nações amigas, por D. João VI, sendo que a primeira seguradora brasileira
surgiu na Bahia, com o nome de Companhia de Seguros Boa Fé. O plano de seguro de automóvel
tem por finalidade proteger os bens e até a vida do segurado e, por isso, ele é essencial. Sendo
assim, uma vez feito o contrato, a companhia de seguros pagará as perdas financeiras se o segurado
sofrer algum sinistro. Com isso, este trabalho elaborou e aplicou um questionário junto à empresa
especializada no ramo de seguro de automóveis neste município, onde foram abordados assuntos
pertinentes a prestação de serviços como, tempo de atuação no mercado da empresa, conhecimento
do proprietário sobre atuária, público alvo, planilha de base de cálculos para análises referentes a
prêmios, franquias e sinistros. Portanto, chegamos à conclusão que seguro de automóveis é um
socorro para quem possui veículo e sofre algum contratempo.
Palavras-chaves: Plano de Seguro. Automóvel. Currais Novos.
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EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: A LEGALISAÇÃO DOS MENORES
Autores: Édyppo Elnnathan de Alcântara Felix e Ádysson Allan de Alcântara Felix
Orientadora: Profª. Esp. Regina Célia Assis Bezerra Barbosa dos Santos
Resumo: O trabalho apresentado no ENEP 2009 faz uma reflexão sobre a importância da
legalização dos pequenos empreendedores do nosso país, especificando um dos principais projetos
que foi implementado pelo Governo Federal a partir deste ano que é o Empreendedor Individual,
onde foi exibido um conteúdo com temática que mostra como os empreendedores que tem receita
menor que R$ 36.000,00 anuais podem se legalizar e ter benefícios como a aposentadoria, entre
outros. Com isso, o conteúdo apresentado mostra a preocupação em desenvolver os pequenos
empreendimentos, com uma perspectiva de desenvolvê-los para um futuro promissor.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DO BRASIL
Autores: Clayper de Matos Salustiano; Breno Bezerra Costa de Andrade e Rafael Ribeiro Aladim de
Araújo
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: Previdência complementar é uma forma de seguro contratado junto a uma previdência
privada, para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. Ou seja, é um sistema que
acumula recursos que garantam uma renda mensal no futuro, especialmente no período em que se
deseja parar de trabalhar. A BrasilPrev, que é a previdência complementar do Banco do Brasil,
funciona de forma simples, periodicamente a pessoa faz contribuições e o seu dinheiro vai rendendo
ao longo do tempo, formando uma reserva que será transformada em uma renda no futuro ou quando
desejar parar de trabalhar. A intenção é que o cliente seja contemplado com um futuro confortável, a
partir de planos estabelecidos pelo Banco do Brasil. Para esse trabalho, foi feita uma pesquisa no site
do banco supracitado para apresentar o plano de previdência oferecido aos interessados da cidade
de Currais Novos que venham buscar esse tipo de serviço.
Palavras-chaves: Previdência Complementar. Banco do Brasil. Seguro.
BB SEGURO AUTO - BANCO DO BRASIL
Autores: Edjane Maria do Nascimento Oliveira; José Bento de Oliveira Júnior; Jose Juscelino
Ferreira de Araújo; Luiz Sérgio Cordeiro de Lemos Vasconcelos e Bruno Vicente Alves Borges.
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: O presente trabalho apresenta o que é o seguro de automóvel e como são feitos. O Banco
do Brasil oferece uma gama de seguros de automóveis, com várias modalidades, para que se adéqüe
a cada cliente, de acordo com as disponibilidades. O seguro BB Auto é de suma importância nos dias
de hoje, não é mais uma peça acessória e sim uma necessidade real para os motoristas e
passageiros, como também para os terceiros, que possam ser beneficiados com o seguro BB Auto. O
Banco do Brasil dispõe aos seus segurados assistência 24 horas, com um grande diferencial de
assistência tanto para o automóvel como para os passageiros. Podemos ressaltar também as
condições de pagamento que o BB seguro Auto do banco do Brasil, oferece aos seus futuros
segurados. Dando a eles comodidade e praticidade na contratação e nos serviços posteriores. A
principal justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa pode ser explicada pela importância do
sinistro no resultado das seguradoras. O BB Seguro Auto foi feito especialmente para você que
considera o veículo parte do seu patrimônio e deseja tranquilidade, segurança e comodidade os
cuidados com ele. Contratando o BB Seguro Auto, você ainda pode escolher tudo o que melhor se
adaptar às suas necessidades.
Palavras-chaves: BB Seguro Auto. Banco do Brasil. Seguro de Automóvel.
PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL E MERCADO DE TRABALHO: REALIDADE E
DESAFIOS
Autor: Prof. José Flávio da Paz (UAB)
Resumo: Falta muito para que a pessoa com necessidades especiais e as demais minorias, assim
chamadas, venha a ter uma efetiva qualidade de vida no Brasil, afinal, não bastam apenas às lutas
incansáveis e a colaboração dos familiares, mas reconhecer que estas pessoas, antes de qualquer
condição física, intelectual ou orgânica, são seres humanos e como tais precisa da sensibilização de
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toda a sociedade, inclusive para que este possa exercer os seus direitos enquanto cidadão. É urgente
que a população e os gestores se conscientizem de que o processo de inclusão e integração das
pessoas com deficiência e as classificadas minorias é uma tarefa social, onde cada sujeito, dito
“normal”, é co-responsável. Não bastam as medidas governamentais destinadas à melhoria da
qualidade de vidas das pessoas com deficiência, pois todos devem, necessariamente, estar atentas
as iniciativas de prevenção, reabilitação e equiparação de oportunidades, a que eles têm direito, a
partir de acordos entre o Brasil e o Programa de Ação Mundial para Pessoa Portadora de Deficiência
da ONU. Daí ressalta que o século XXI nos obriga a assumir compromissos e fazer reparos
socioeduacionais no sentido de corrigir as distorções entre essas pessoas e a realidade social, na
perspectiva de garantir os seus direitos, sendo inclusos numa proposta de desenvolvimento eqüitativo
e não somente igualitário, como se tem propagado Brasil a fora. Atualmente, existem
aproximadamente 650 milhões de pessoas com deficiência no mundo, ou seja, uma de cada dez
pessoas. Desse total, 470 milhões estão em idade produtiva, sócio-economicamente falando, ainda
que muitos consigam emprego e considerem-se integrado à sociedade, diz respeito a uma pequena
parcela populacional que enfrenta níveis desproporcionais de pobreza e desemprego. No Brasil,
segundo o Censo Demográfico IBGE de 2006, somam 24,6 milhões de pessoas com algum grau de
limitação funcional, ou seja, 14,48% da população, das quais 19,8 milhões residiam em áreas
urbanas e 4,8 milhões em áreas rurais. A deficiência visual é mais expressiva, acometendo 16,6
milhões de pessoas, ou o equivalente a 68% das deficiências e 9,8% da população. Cabe, portanto, a
cada cidadão refletir e a discutir, em momentos e espaços diversos, a importância dos direitos
fundamentais da pessoa humana, para que todos tenham uma vida mais digna!
Palavras-chaves: Inclusão Socioeducacional. Etnoglobalização. Capital Humano
A FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO E A GESTÃO DAS TIC’s: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Autor: Prof. José Flávio da Paz (UAB)
Resumo: A “sociedade do conhecimento” ou da “aprendizagem” é o sinal mais expressivo neste
século. Isto porque a manipulação crítica dos saberes, do conhecimento e a capacidade de aprender,
desaprender e reaprender se tornou diferencial vantajoso nas decisões das oportunidades pessoais e
das nações. Nesta perspectiva, as instituições de formação profissional passaram a buscar
diferenciais inimagináveis: teorias, modelos referenciais e outros, aliados aos processos de
desenvolvimento pós-moderno instigaram a formação de indivíduos que forrem capazes de
revolucionar, desenvolver, criar, inventar, vive e conscientes da sua própria morte e buscaram
constituir novas metas sociais em educação a partir da introdução de gestores institucionais e sua
inserção no contexto sócioeducacional, bem como inseri-lo em novos ramos da organização
empresário-educacional reconhecendo-os como parte de um sistema macro, em que o
aperfeiçoamento da pessoa humana é o centro de toda e quaisquer iniciativas educacionais, social
e/ou econômica. Tendo em vista que todo conhecimento é algo que se reconstrói a cada nova leitura,
a pesquisa bibliográfica se propõe a instigar pesquisas neste sentido como princípio educativo que
incluirá o que se possa imaginar de novo nos campos empresarial e educacional, pois tais
argumentos não visam ficar apenas no âmbito das concepções teóricas, mas na produção e
reprodução dos saberes, conhecimentos, competências e habilidades, além da pesquisa tanto por
parte do expositor como dos participantes e consequentemente, nas práticas educativas dos espaços
(igrejas, escola, empresas e outras) de caráter educacional. A idéia desta Comunicação é trazer à
tona questões que outrora eram dissentidas com certos tabus pela sociedade em especial pelas
instituições funcionais, as quais viam nos seus funcionários meros elementos quantitativos e não
como indivíduos que poderiam agregar valores comparativos aquelas empresas.
Palavras-chaves: Globalização. Gestão de Pessoas. Capital Intelectual
HOTELARIA, HISTÓRIA, GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO
Autores: Gerlândio José Medeiros de Moura; Josefa Evanielda da Silva; Kátia Patrícia de Azevedo e
Mayara Cibely de Medeiros (UFRN)
Orientadora: Profª. Ms. Mabel Simone Araújo Bezerra Guardia
Resumo: Este artigo abordará um breve histórico do surgimento da hotelaria, assim como o seu
desenvolvimento no âmbito da informatização, qual a importância das tecnologias da informação e
comunicação na hotelaria, e o que esse tipo de empreendimento tem a ganhar com a sua
implantação. Na área da gestão hoteleira, será mostrado como era no passado e quais modificações
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esse tipo de empreendimento passou no decorrer dos séculos. Como base para esta pesquisa e
estudo, além de estudos bibliográficos, também será apresentado um pouco da história do hotel
Dalmeida, situado na cidade de Currais Novos no Rio Grande do Norte, tendo como foco o seu
gerenciamento sem o uso das tecnologias da informação e comunicação. Por fim, este artigo
destacará que a utilização das tecnologias da informação e comunicação não é somente para os
grandes empreendimentos hoteleiros, mas também para os pequenos, podendo ser incorporada por
meio de um sistema de reserva ou de um site próprio do hotel.
Palavras-chaves: Hotel. Tecnologias. Gestão hoteleira. Informática. Comunicação.
TURISMO SOCIAL NO NORDESTE DO BRASIL
Autores: Gerlândio José Medeiros de Moura; Gilmara Barros da Silva e Josefa Evanielda da Silva.
(UFRN)
Orientadora: Profª. Dra. Kerlei Eniele Sonaglio
Resumo: Este artigo propõe uma análise sobre o turismo social, onde pretende-se apresentar a
viabilidade da prática do mesmo e as possibilidades de investir-se nesse segmento na região
Nordeste do Brasil. Será feito uma abordagem ampla das concepções e da conceituação teórica e
prática deste segmento, e também sobre a interligação do mesmo com os outros segmentos de
turismo. Através do turismo social sugere-se uma democratização do turismo no Brasil, já que este
segmento é voltado para a camada social de baixa renda, sendo as viagens mais baratas por terem o
apoio de empresas e por serem parceladas as despesas com vôos, hospedagem e alimentação.
Entre as empresas que trabalham com o turismo social, o artigo destaca o SESC, pelo fato de ter sido
pioneira no Brasil. Além de apresentar os atrativos de todas as regiões brasileiras, será apontado de
forma detalhada os atrativos dos Estados do Nordeste, mostrando que os mesmos não somente
constituem-se em praias. Por fim, o artigo faz um alerta sobre o planejamento do turismo social, pois
ele precisa respeitar o ambiente das comunidades receptoras, seja ele cultural, social, econômico ou
ecológico.
Palavras-chaves: Turismo Social; Baixa Renda; Viabilidade.
IMAGEM PESSOAL E COMPORTAMENTO PROFISSIONAL
Autores: Ana Corina Dantas de Melo; Gina Fernandes de Oliveira; Jamila Amaral Nóbrega de
Medeiros; João Paulo Lopes Pereira e Severino Araújo de Morais Filho
Orientadora: Profª. Esp. Wilza Deborah Fernandes de Araújo
Resumo: O objetivo principal desse trabalho é determinar a imagem pessoal e o comportamento
profissional no mercado de trabalho, apresentando dicas importantes de como vestir-se em um
determinado ambiente de trabalho haja vista as novas exigências da realidade empresarial sobre o
profissional com um número cada vez maior de pessoas, onde a competitividade no mercado prolifera
maiores exigências na imagem no marketing pessoal. O sucesso e o fracasso vão depender como o
profissional lida com o produto, que é você mesmo. Na era do mundo competitivo, a construção de
uma boa imagem profissional, social e pessoal requer postura, hábitos e vestimenta adequada. Neste
mundo de negócios, os profissionais que têm consciência do poder da imagem possuem uma
ferramenta poderosa que o levará ao sucesso, qualquer que seja a sua profissão. Na avaliação do
profissional são distinguidas sua maneiras, postura, cortesia e aparência. No mercado de trabalho,
entre dois candidatos com igual capacidade técnica, tem maior chance aquele com melhor aparência
e trato agradável. Os profissionais que têm estes itens bem elaborados desenvolvem uma autoconfiança e reforçam sua atitude. É importante lembrar que cada sociedade tem seus padrões para
avaliar e julgar as pessoas, e existe uma vestimenta profissional para cada tipo de situação,
localidade ou cultura. A presença visual tem de dispor uma quantidade de integridade e consistência.
As roupas sozinhas não serão truque. É a harmonia de todos os sinais não verbais e a repetição
deles que tornaram sua imagem consistente. Como uma identidade visual de uma empresa, que é
repetida da mesma forma, seja qual for sua aplicação, é que dá consistência e credibilidade a marca.
Assim, esta pesquisa procura demonstrar a importância do Marketing pessoal, especificamente
dentro do mercado de trabalho no sentido de que o profissional seja reconhecido e consolidado na
sua ascensão profissional.
Palavras-chaves: Imagem. Etiqueta. Marketing Pessoal
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RELATIVIZANDO CONCEITOS DE CULTURA
Autora: Girlene Edson de Oliveira Amaro (UFRN)
Orientadora: Profª. Dra. Kerlei Eniele Sonaglio
Resumo: Este trabalho apresenta como os vários conceitos de cultura se relativizam, e foram
construídos. Reflete sobre como alguns elementos que constituem a estrutura de determinadas
culturas se encontram em outras. Ainda mostrar que a cultura traz consigo vários significados,
chegando muitas vezes a uma difícil e complicada compreensão e interpretação. Constatou-se que
existe grande diversidade de conceitos de culturas, podendo-se distinguir três tipos: cultura popular,
erudita e de massas, onde iremos refletir e analisar cada um dos conceitos mediante as obras de
Roger Chartier, Câmara Cascudo e Mikhail Bakhtin. A diversidade cultural é explicada a partir de
estudos realizados em épocas, regiões e culturas diferentes.
Palavras-Chaves: Conceitos de cultura. Três tipos de cultura. Diversidade.
SEGURO DE IMÓVEIS: UM ESTUDO NA TUGSTÊNIO CORRETORA DE SEGUROS
Autores: Antôniva Ivaneide Santos Nóbrega; Monalysa Kelly Araújo Gomes; Thayana Karla Dantas
Nobre; Maria Rita de Araújo Soares e Paulo César Dantas Filho
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: O trabalho aborda o tema sobre Seguro de imóveis, mediante pesquisa bibliográfica e
coleta de dados desenvolvida na Empresa Porto Seguro, representada na cidade de Currais
Novos/RN pelo Tungstênio Corretora de Seguro, no qual o seguro de imóveis foi desenvolvido para
trazer segurança ao imóvel diante de qualquer acidente ocorrido, fazendo cobertura aos danos
causados. A equipe é especializada em proteger o imóvel proporcionando garantia do patrimônio
superando as expectativas de seus usuários. A Porto Seguro é uma empresa qualificada onde seus
serviços é de total qualidade e segurança proporcionando atendimento 24 horas, inclusive aos
sábados, domingos e feriados. Os clientes do seguro residência possuem um beneficio de descontos
onde estiver, desde que os teatros, bares, restaurantes, enfim, estejam cadastrados na lista e o
cliente apresente seu cartão de segurado. As vantagens dos clientes são devidamente fornecidas
com garantia de serviço, além de toda cobertura completa do seguro residencial, ainda existe
garantias que vão desde danos elétricos, incêndios e roubos. Mas além de tudo isso a Porto Seguro
oferece cobertura opcional para seus usuários como danos elétricos, vendaval, furacão, ciclone,
tornados, responsabilidade civil familiar, entre outros.
Palavras-chaves: Porto Seguro. Usuários. Imóvel.
GARGALHEIRA: FONTE DE RENDA DE ACARI
Autora: Jamila Amaral Nóbrega de Medeiros
Orientadora: Profª. Ms. Cléa Maria Galvão Bacurau
Resumo: O Açude Gargalheira compreende uma área com uma diversidade de aspectos ambientais,
sociais, históricos e culturais que apresentam potencialidades turísticas como cenário de visitação
assistemático. A população que mora no entorno do Açude Gargalheira em sua grande maioria é de
pescadores que participam de atividades culturais de cunho religioso e esportivo, desenvolvendo
atividades econômicas da pesca, assumindo um papel importante nos processos de planejamento e
desenvolvimento das ações turísticas com um planejamento e gestão de modo a melhorar a
qualidade de vida desses moradores. O Açude além de ser um grande potencial de desenvolvimento
da localidade é sobre tudo uma perspectiva econômica de geração de renda, onde para muitos os
produtos ofertados como a paisagem para o turismo e o pescado proporcionam ações praticas de
sobrevivência presente em Gargalheira. Que é objeto de um estudo mais aprofundado relativo às
inter-relações entre o nativo, o turista e o Açude Gargalheira.
Palavras-chaves: Geração de Renda. Turismo. Pescado.
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3ª MARAVILHA DO RIO GRANDE DO NORTE: GARGALHEIRA
Autora: Jamila Amaral Nóbrega de Medeiros
Orientadora: Profª. Ms. Cléa Maria Galvão Bacurau
Resumo: O Povoado Gargalheira está distante aproximadamente 4 km do centro da cidade de Acari,
um local acessível por uma única estrada municipal, que se encontra asfaltada, bem conservada,
porém sendo considerada perigosa pelas curvas fechadas. Recentemente foi construída uma ciclovia
para tráfego das práticas físicas no entorno ambiental. Um local que reúne biodiversidade, pluralidade
e originalidade do bioma caatinga e ecossistemas específicos da região do semi-árido. Apresenta
imensas serras e o Açude Público Marechal Dutra, popularmente Gargalheira que foi considerado a
3ª maravilha do Rio Grande do Norte em concurso promovido pelo Diário de Natal no ano de 2007.
Titulo atribuído pelo seu cenário, diversidade nos aspectos ambientais e culturais: serras, bioma
caatinga e lazer. Esse atrativo é objeto de estudo de uma pesquisa descritiva, quantitativa e
qualitativa que estuda os diversos aspectos sócio-ambientais e turísticos desta área.
Palavras-chaves: Gargalheira. 3ª Maravilha do RN. Turístico
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BANCO DO BRADESCO
Autores: Breno Henrique Azevedo Bezerra de Souza; Joelma Maria da Costa; Luis Gomes da Rocha
Neto e Maria Verônica dos Santos.
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: Este estudo visa demonstrar a importância da Previdência Complementar na vida dos
cidadãos brasileiros com a visão de uma entidade séria e comprometida com a economia, O Banco
do Bradesco é uma instituição especializada em Vida e Previdência com uma estrutura sólida,
confiável e capaz de resistir às mudanças do tempo, que é de fundamental importância para o
mercado previdenciário, A pesquisa demonstrou o conhecimento e o interesse das pessoas em
utilizar esse modelo de previdência como complemento para uma futura aposentadoria. A previdência
complementar é o futuro tranqüilo residente num planejamento financeiro atrelado a metas de curto,
médio e longo prazo e a previdência deve ser uma meta de longo prazo a ser trabalhada a todo
tempo sempre visando o bem estar. Por último, este trabalho vem contribuir para desencadear uma
profunda discussão sobre a previdência oficial conhecida como INSS e a previdência complementar,
contribuindo, assim, para motivar o debate das potencialidades e desafios dessa dinâmica.
Palavras-Chaves: Previdência Complementar. Banco do Bradesco. Planejamento Financeiro.
PATRIMÔNIO CULTURAL: O VIÉS DE UM NOVO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Autor: José Geromilton Medeiros
Orientadora: Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Resumo: O presente trabalho surgiu na tentativa de mostrar o acervo de bens patrimoniais históricos
e culturais que estão inseridos nas pequenas cidades do interior brasileiro, sobretudo Lagoa Nova
espaço geográfico que possui valor histórico para os seus munícipes. Preservar essa riqueza singular
face às mudanças emergentes no cenário histórico é no mínimo garantir o conhecimento dos
mesmos para as próximas gerações. Ultimamente o patrimônio histórico tem sido estudado com
maior ênfase em toda sua dimensão sócio cultural de bens tangíveis e intangíveis, por isso o trabalho
a que nos propomos objetiva buscar e conhecer os patrimônios de Lagoa Nova cataloga-los, levando
a população mediante pesquisa de campo identificar e examinar as suas reais contribuições físicas e
sociais para o município. Sendo assim acredita-se que este estudo na busca de novos
conhecimentos passa proporcionar meios para que as pessoas que residem em Lagoa Nova Possa
buscar soluções com a finalidade de preservar esse legado de bens históricos deixados e construídos
pela população. Em todos os redutos escondem-se patrimônios únicos de uma grandeza impossível
de se medir, a não ser no sentimento das pessoas que possuem concepções plenas e profundas de
ares ancestrais refletidos na essência da historia.
Palavras-chaves: Patrimônio Cultural. Lagoa Nova. Turismo. Desenvolvimento.
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TURISMO RURAL NA FAZENDA FORTALEZA
Autores: Larissa de Araújo Santos e Damião Welson de Araújo
Orientador: Professor Dr. Sidcley D’Sordi Alves Algrinni (Convidado)
Resumo: O turismo vem ao longo das ultimas décadas configurando-se como uma grande
ferramenta para o desenvolvimento econômico, cultural e social das comunidades envolvidas no
processo de exploração turística. O turismo rural apresenta-se enquanto um novo nicho de mercado e
que certamente disponibilizará um grande potencial de áreas rurais para exploração por parte dos
promotores de turismo. A implantação do turismo rural na fazenda fortaleza visa dinamizar a
interação entre o homem do campo e o meio urbano fazendo com que o mesmo passe a valorizar
sua vida cotidiana agregando valores as suas atividades, tornado-as uma nova fonte de renda,
possibilitando bem-estar próprio, oferecendo uma nova alternativa de lazer e entretenimento para o
turista que venha a visitar este novo empreendimento turístico. Para tanto, o método utilizado foi o
exploratório - descritivo calcado nas técnicas de pesquisa e da leitura bibliográfica e da observação
não-participante. Isto posto,verificou-se como resultados a necessidade de um planejamento turístico
local,enfatizando os aspectos paisagísticos e culturais da localidade; implantação de um roteiro
turístico considerando alguns aspectos arquitetônicos como a Casa - Museu, a Casa Centenária e
seu desdobramentos históricos – patrimoniais; agregação de valor na gastronomia local,como
compotas, geléias, doces, patês, dentre outros; valorização da fruticultura local, culminando em
refeições de estimado valor simbólico,artístico e cultural.
Palavras-Chaves: Turismo Rural. Fazenda Fortaleza. Currais Novos
ROTEIRIZAÇÃO DO TURISMO EM LAGOA NOVA
Autora: Layse Emanuelle de Medeiros Costa
Orientadora: Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Resumo: O presente trabalho vem mostrar a importância do desenvolvimento turístico no Município
de Lagoa Nova, visando um crescimento para economia, passando a explorar o que o tem a oferecer
para o turista, onde os mesmo terão um contanto a mais com as diversas áreas da economia local. O
turismo vem se configurando no cenário mundial como forte ferramenta para o desenvolvimento
econômico e social da população mundial. Sendo apontado como uma das principais atividades
econômica com maior rentabilidade, passando a ser importante para o desenvolvimento de uma
determinada região. A proposta de roteirização para o Município de Lagoa Nova vem promover
melhorias na região, com a inclusão social, o resgate e a preservação dos valores culturais e
ambientais, se consolidando o turismo como agente de desenvolvimento econômico e social para o
Município. A referida pesquisa vem mostra as potencialidades turísticas que o Município de Lagoa
Nova tem a oferecer, com proposta de ampliar, estruturar e qualificar esses atrativos do Município.
Por ser uma região serrana com tipo e solo diferente das demais, os rios que cortam o município são
pequenos e localizam-se nas encostas da serra na região do sertão. O clima frio pode favorecer na
exploração de um turismo diferenciado, para a região a qual pertence aliado aos recursos naturais e
sócio-culturais, o universo foco da pesquisa, constitui-se em uma região de diversidades culturais
especificas. Nesse sentido a roteirização turística do município de Lagoa Nova, torma-se necessária
em virtude do município acima citado estar passando por processo de Inventariação Turística, com
tudo isso a roteirização tem como objetivo de ampliar e diversificar a oferta turística, promovendo a
elaboração e a estruturação de roteiros integrados aos atrativos naturais e culturais.
Palavras-chaves: Roteirização; Lagoa Nova; Turismo; Desenvolvimento
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA DOENÇA E CURA NA CIDADE DE SANTA CRUZ:
PERSPECTIVAS ETNOGRÁFICAS
Autores: Ana Flávia de Paiva Freitas Vasconcellos e Luiz Carlos Ferreira do Nascimento (UFRN)
Orientador: Prof. Ms. Márcio de Lima Pacheco
Resumo: O estudo da religiosidade da classe popular tem mostrado o papel central dos cultos
religiosos, enquanto meios terapêuticos. Isso se refere ao encanto que o ser humano tem pelo
sobrenatural. A procura do fiel, “cliente” da cura através da religião para males físicos ou emocionais
é parte que integra a religiosidade popular e dos ritos que esses procuram. A população nesses
casos está a procura de formas alternativas para estabelecimento do seu bem-estar. Desse modo,
buscar-se-á entender como se dá a construção das representações sociais de noção de saúde e
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doença a partir da visão religiosa do fiel, “cliente” em contraposição a visão de saúde e doença da
medicina.
Palavras-chaves: Representação Social. Etnografia. Religiosidade. Saúde.
ESTUDO SOBRE PREVIDÊNCIA PUBLICA
Autores: Guilherme Andeson Soares Paulino; Bruno Emanoel de Carvalho; Marcelo Venâncio
Dantas Filho e Thomaz Gustavo Cortez da Silva.
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: Esse trabalho trata da Previdência Social como sendo seguro social para a pessoa que
contribui, uma instituição publica que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus
segurados, a renda transferida pela previdência social é utilizado para substituir a renda do
trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja pela invalidez, doença,
idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou até mesmo a maternidade e a reclusão. A
previdência tem como missão garantir a proteção ao trabalhador e sua família, por meio de sistema
público de política previdenciária solidaria inclusiva e sustentável, como o objetivo de promover o
bem-estar social. Sua visão é ser reconhecida pelo trabalhador e por sua família, pela
sustentabilidade e pela excelência na gestão, cobertura e atendimento, como se visse o seu
patrimônio.
A previdência social é de tamanha importância na manutenção da sustentabilidade
social do país, trazendo proteção e dignidade, com redução da pobreza, na economia ela se destaca
que em mais de 67% dos municípios os recursos pagos pela previdência são maiores do que os
Fundos de Participações de Municípios, chamado FPM. A pesquisa de campo foi feita com base em
uma pesquisa feita com uma funcionária pública do INSS. A respondente afirma que o serviço
oferecido pela previdência não é um serviço vendido, mas sim um serviço em que o segurado é uma
pessoa física que exerça atividade vinculada ao regime geral de previdência social ou recolha
contribuições para o regime geral da previdência social. A pessoa ao se inscrever no sistema
previdenciário tem direito aos benéficos e serviços oferecidos pelo INSS. O segurado se inscreve
tanto obrigatoriamente e facultativamente. Para a inscrição no INSS, no caso do empregado já é
diretamente pela empresa, o trabalhador avulso no sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e o
empregado doméstico, contribuinte individual, seguro especial e facultativo é no INSS. Portanto, a
clientela adquirida pelo INSS é de todas as classes sociais.
Palavras-chaves: Previdência Social. Previdência Pública. Segurados. INSS.
ENFERMAGEM E BIOÉTICA: REFLEXÕES A RESPEITO DA DIGNIDADE HUMANA
Autor: Prof. Márcio de Lima Pacheco (FAS)
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo mostrar como a enfermagem pode contribuir para a
Bioética numa visão holística do ser humano. Essa contribuição só poderá ser visualizada se
entendermos a enfermagem em seu papel protetor das pessoas, ou seja, da preservação da
dignidade humana. Entre os motivos para a escolha deste assunto destaca-se o fato que o tema,
bioética e enfermagem, tem sido alvo de discussões e reflexões no âmbito das ciências da saúde.
Para a realização deste optou-se por desenvolver uma investigação documental e bibliográfica, a fim
de observar a evolução acerca do assunto. O célere avanço da tecnologia na área da saúde faz com
que, cotidianamente, o enfermeiro se depare com situações dilemas. Essas situações mostram como
a tecnologia proporciona um “poder” de intervenção sobre a vida, a sociedade e o individuo. Tal
“poder” leva a uma reflexão que o individuo não pode ser estudado como objeto somente, mas dever
ser reconhecido como pessoa, reconhecido em sua identidade, em sua essência. Assim, tal reflexão,
intenta um agir fundamentado no respeito, na liberdade e dignidade da pessoa humana.
Palavras-Chaves: Enfermagem. Bioética. Dignidade da pessoa humana.
A ATUALIDADE DO PENSAMENTO DE NICOLAU MAQUIAVEL NA ÉTICA CONTÁBIL
Autor: Prof. Márcio de Lima Pacheco (FAS)
Resumo: O objetivo deste artigo é discutir o pensamento de Maquiavel, como ele se tornou fundador
da ciência política e, conseqüentemente, como houve o desenvolvimento de uma Teoria das
Relações Públicas, uma Teoria da Cultura Política, Teoria da Administração Pública e da Ética
Contábil. Procura, também, mostrar a atualidade deste pensamento, que funda um novo tipo de
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pensamento, desligado da religião e voltado para a consolidação do Estado, enquanto ente
autônomo. A metodologia se dará de uma revisão bibliográfica da obra de Maquiavel, assim como de
estudos de casos de escritórios contábeis. Entretanto, o artigo não visa obter uma análise profunda
do pensamento do nosso filósofo, mas que sirva de introdução a uma ética moderna.
Palavras Chaves: Nicolau Maquiavel. Contabilidade. Ética
ESTUDO SOBRE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM UMA AGÊNCIA BANCÁRIA DE ACARI/RN
Autoras: Adriana Luciana de Medeiros Dantas; Jaianna Gilnara Oliveira de Morais; Maria Da Guia da
Silva Guedes; Mézia Raiane de Araújo Coelho e Michele Barreto da Silva
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Morais Júnior
Resumo: O trabalho exposto trata sobre título de capitalização adquirido no mercado, levando em
consideração o investidor que acumula reservas com prazos e taxas de juros previamente
determinados. Diferente de qualquer outra aplicação, um título de capitalização tem prazo de carência
para resgates, em geral, de 12 meses. Com isso, a aplicação em títulos de capitalização tornou-se
uma das formas mais atraentes para planejar o futuro. Portanto, antes de comprar um titulo de
capitalização, o investidor deve saber se este está com os registros regulares junto à SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados), o que pode ser feito no site do órgão na internet. É muito
importante como em qualquer investimento que o investidor procure uma instituição de sua confiança
para aplicar. Os produtos oferecidos pelo Banco do Brasil, agência Acari, são emitidos pela Brasilcap,
sendo todos os produtos oferecidos devidamente registrados junto à SUSEP. É importante frisar que
uma parte das aplicações é destinada a remunerar os custos de carregamento e os custos com
sorteios, sendo parte não capitalizada, havendo variação nas diversas modalidades de títulos. No
início do século XXI, A vida dos Brasileiros vem se transformando com o surgimento do título de
capitalização, estimulando a cultura da poupança e abrindo perspectiva de multiplicar o patrimônio
para a realização daquele projeto tão sonhado. Os valores que são aplicados podem ser
capitalizados mensalmente ou de uma só vez. Já a taxa de juros tem a função de repor o valor
investido e o índice de atualização monetária visa à manutenção do seu poder de compra. Os
sorteios são realizados periodicamente pelas empresas de capitalização ou não, sendo a forma mais
freqüente a utilização de combinação de dezenas, em série de números previamente estabelecidos,
tendo como base os sorteios da Loteria Federal. Para adquirir os títulos de capitalização você
encontra em qualquer parte do país, até sem sair de casa. Os títulos estão disponíveis em todas as
agências do Banco do Brasil, nos terminais de auto-atendimento do BB, nos sites da Brasilcap e por
meio da central de atendimento.
Palavras-chaves: Capitalização. Juros. Aplicação.
ESTUDO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE
Autora: Maria Núbia Bezerra
Orientadora: Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Resumo: O potencial turístico do município de São Vicente se dá em função da bela paisagem da
Serra de Santana sendo muitas as alternativas para o desenvolvimento da atividade como, por
exemplo, o ecoturismo em áreas naturais, a exploração das manifestações culturais diversas, o
turismo de aventura, possibilidades de roteiros criativos e diversificados, a variedade do artesanato
local e a diversidade gastronômica. Por outro lado, tais atividades ainda não se desenvolveram.
Faltam estudos e inventário dos atrativos turísticos; a infra-estrutura turística é difícil e há carência na
qualificação profissional para o turismo. A demanda é restrita; os atrativos não são divulgados e não
há produtos turísticos para comercialização. O presente estudo é fruto de uma pesquisa que ainda
está em andamento. Espera-se que os resultados apresentados neste trabalho possam servir como
ferramentas a serem utilizadas no município de São Vicente e analisadas por pessoas que sentirem
interesse em contribuir com futuras pesquisas que busquem um turismo de sustentabilidade no
município de São Vicente. Afirma Beni (2004), que o turismo sustentável, em sua vasta e complexa
abrangência da atividade turística, envolve a compreensão dos impactos turísticos, distribuição justa
de custos e benefícios, geração de empregos locais diretos e indiretos, ferramenta de negócios
lucrativos; injeção de capital, o que conseqüentemente proporcionará grande diversificação da
economia local; interação com todos os setores e segmentos da sociedade, desenvolvimento
estratégico e logístico de modais de transportes, ambiental encorajamento do uso produtivo das
terras tidas como marginais e subvenção para custos e conservação.
Palavras-chaves: Sustentável. Turismo. Cultura
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA: AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA NA
CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN
Autora: Mayara Ferreira de Farias
Orientadora: Profª. Ms. Ketrin Couto Farias Bem
Resumo: Trabalhando de acordo com padrões de higienização e adequação de estabelecimentos
para a recepção de clientes, a Vigilância Sanitária atua na prevenção, fiscalização e até mesmo
interdição de estabelecimentos que não cumpram requisitos básicos na proteção alimentar. Visando
maior esclarecimento da atuação dos profissionais desta Secretaria, foram realizadas pesquisas na
cidade de Currais Novos/RN, através de levantamento de dados sobre a vigilância sanitária da
cidade, informando à população e aos turistas as condições de recepção que disponibiliza à sua
estadia e ao seu retorno, ressaltando questões avaliadas pelos profissionais, avaliação sobre
estabelecimentos da cidade, bem como a participação da população nas denúncias de não
cumprimento de leis de proteção à saúde pública.
Palavras-Chaves: Eventos. Profissionais. Turismo. Turistas. Vigilância.
SEGURANÇA DO TURISTA: AVALIAÇÃO EM PERÍODOS DE EVENTOS NA CIDADE DE
CURRAIS NOVOS/RN
Autora: Mayara Ferreira de Farias
Orientadora: Profª. Ms. Ketrin Couto Farias Bem
Resumo: A segurança dos destinos turísticos é um dos fatores decisivos para a sua escolha e
retorno por parte dos turistas. Observando sua importância, o presente artigo visa discutir e avaliar os
diversos fatores que podem influenciar na escolha de um destino turístico. Em pesquisas realizadas
na cidade de Currais Novos/RN, foi feito levantamento de dados sobre o policiamento feito por parte
das Polícias, Civil e Militar, em relação ao uso e ao tráfico de drogas, bem como a prostituição da
cidade em períodos de eventos, informando aos turistas as condições de recepção que disponibiliza à
sua estadia e ao seu retorno, assim como a influência das boas práticas de uma aplicação correta
das políticas públicas, administrativas e formas de planejamento que possam interferir no contexto
turístico atual.
Palavras-Chaves: Drogas. Prostituição. Segurança. Turismo. Turista.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Autores: Robson Valério Teixeira da Silva e Bruno Alexandre Azevedo Bezerra de Souza
Orientadora: Profª. Esp. Iris Linhares Pimenta
Resumo: O trabalho tratará do Empresário Individual, segundo a lei que foi instituída e votada este
ano, abordando temas de esclarecimentos sobre o tipo de pessoa jurídica que será constituída, o tipo
de tributação, os benefícios da legalização, quem pode ter o cadastro como empresário individual,
como também quem não pode e o limite de faturamento para enquadramento.
O trabalho tem por finalidade alertar os contadores, alunos do curso de contabilidade e como também
os demais participantes, sobre a importância da legalização, para fins fiscais de controles interno e
externo, colocado em prática a legalização.
Palavras-Chaves: Legalização. Enquadramento. Custo. Benefícios.
ÉTICA NA CONTABILIDADE: A RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL
Autores: Rômulo Luiz Furtado de Oliveira; Paulo Sergio da Silva; Jose Segundo Pinheiro Júnior;
Maria Vileide Durval Bezerra e Francisca Medeiros de Araújo Assunção
Orientador: Prof. Ms. Márcio de Lima Pacheco
Resumo: Este artigo tem por finalidade orientar os profissionais de contabilidade referente à
integridade nos serviços, boa conduta, competência, confidencialidade e agir de acordo com o código
de ética profissional de sua classe de modo a gerar informações corretas que são de uso direto da
sociedade e afetam a vida econômica e social das pessoas e de uma sociedade. Partindo desse
pressuposto, o código de ética propõe ao contabilista o procedimento correto do exercício da
profissão, a fim de garantir a idoneidade do profissional e, também do patrimônio do cliente.
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Palavras-Chaves: Ética. Contabilidade. Código de Ética.
MNEME: REVISTA DE HUMANIDADES
Autores: Aragonense Medeiros de Lima; Hélder Shakielly de Medeiros e Ronan Fernandes de
Morais (UFRN)
Orientadoras: Prof. Dr. Flavius da Luz e Gorgônio - Prof. Dr. Muirakytan Kennedy de Macedo
Resumo: A revista eletrônica Mneme é uma publicação semestral do Curso de História da
UFRN/CERES/Campus de Caicó. A revista tem como foco reflexões acadêmicas a partir das
Humanidades:
Cultura
e
História
e
está
disponível
no
seguinte
endereço:
www.cerescaico.ufrn.br/mneme. Os artigos encomendados pela revista têm prioridade na publicação.
Artigos enviados espontaneamente poderão ser publicados caso sejam aprovados pelo conselho
editorial. As opiniões expressas nos artigos assinados são de responsabilidade exclusivas de seus
autores. No presente projeto intentamos disponibilizar a Mneme através do SEER, o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas.
TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL INTANGÍVEL DE CURRAIS NOVOS: ELOS
ENTRE IDENTIDADE, MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO
Autoras: Rouseana Bárbara de Medeiros e Deusimária Severo da Silva
Orientadora: Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Resumo: O projeto tem como fins o levantamento da cultura da Cidade de Currais Novos e o
diagnóstico de seu patrimônio imaterial com o objetivo de conscientizar a comunidade autóctone da
necessidade de revitalizar tudo que representa a história de um povo, que hoje forma a cidade de
Currais Novos. Unir aos novos hábitos e preservá-los, formando a identidade local de modo a ser
reconhecido em todo canto do mundo, as particularidades do município, atraindo cada vez mais
novos turistas, e o mais importante a valorização devida por parte de seus habitantes aos costumes,
artistas locais entre outros elementos que compõem a história da cidade. Os mais antigos lembram
momentos em que a cultura era mais respeitada, diversos grupos folclóricos atuavam na cidade e
orgulhavam-se do que faziam. Hoje ainda resiste ao processo de aculturação poucos representantes
como os emboladores de coco, repentistas e coordenadores de grupos culturais da zona rural, porém
não há resquício de sua identidade. A marca registrada da cidade vem do tempo em que a Shelita
movimentava a economia, o que a titulou de terra da Shelita. Atualmente percebe-se que a atividade
econômica mais presente em Currais Novos é a de prestação de serviços, através de lojas,
restaurantes e empreendimentos do mesmo seguimento, meios de hospedagens além dos
autônomos.
Palavras-chaves: Turismo. Cultura. Desenvolvimento.
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL
Autores: Alexsandro Roberto da Silva Rocha; Clayse de Matos Salustiano; Maria Elaine Bezerra de Lima
e Wilton Narcísio Costa.
Orientador: Prof. Ms. Valdério Freire de Moraes Júnior
Resumo: A Previdência Social tem seu início com a Lei Eloy Chaves de 1923, com dois regimes
distintos: o regime geral e o próprio, o primeiro refere-se no geral a iniciativa privada e o segundo
aplicável aos servidores públicos. Os Regimes Próprios de Previdência Social são aqueles
implantados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para assegurar aos servidores o
direito a aposentadoria e pensão, todos eles baseados no art. 40 da Constituição Federal, como
também art. 10, § 3º do Regulamento da Previdência Social (RPPS). Em 16/12/1998, entra em vigor a
Emenda Constitucional; já as RPPS abrangem qualquer tipo de servidor, seja comissionado,
contratado temporariamente, efetivo, celetista ou ocupante de cargos eletivos, desse modo o servidor
que preste serviço ao ente público será vinculado ao RPPS. De acordo com a Orientação Normativa
nº 01, de 23 de janeiro de 2007, do Secretário da Previdência Social, o legislador local poderá
implantar o RPPS no município com a edição da Lei para que conceda aos servidores os mesmos
benefícios básicos de aposentadoria e pensão, como também a revogação da Lei os servidores
voltarão automaticamente ao Regime Geral de Previdência. Optar por um regime próprio implica no
cumprimento da normatização do Ministério da Previdência como as exigências do Tribunal de
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Contas do Estado, sob pena de não obtenção de vários benefícios, como empréstimos junto a
estabelecimentos oficiais e principalmente a não concessão do Certificado de Regularidade de
Situação. A contribuição do servidor não pode ser inferior a 11%; já a parte do ente federativo no
Regime Próprio é fixada por lei segundo a necessidade decorrente de avaliação atuarial. Por sua vez,
a aposentadoria será requerida pelo empregador, quando o servidor alcançar a idade de 65 anos
para mulheres e 70 anos para homens. A pensão no regime próprio torna-se vantajosa por pagar por
ocasião de morte ao valor integral da remuneração do cargo exercido pelo servidor.
Palavras-chaves: Previdência Social. Regime Geral. Aposentadoria.

22

