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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
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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 III ENEP - Encontro de
Estudos, Extensão e Pesquisa da FAS.
Nesse encontro, que se realizou nas dependências da FAS no período de 28
a 31 de outubro de 2008, foram apresentadas comunicações orais resultantes de
pesquisas desenvolvidas por alunos, sob orientação de docentes da entidade acima
citada. Estes Anais organizam e registram a memória do III 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 III 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 III ENEP versa sobre Evolução e Sustentabilidade: a
Sociedade e a Ciência, abrangendo como linhas de trabalho: 1) Ciência, Tecnologia
e Mercado de Trabalho; 2) Educação, Cultura e Meio Ambiente.
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 desenvolvimento, elemento nuclear do
debate e reflexão, evidenciando a Responsabilidade Social e a Cultura no III ENEP.
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4. PROGRAMAÇÃO
DIA

HORÁRIO

27/10

09 hs
18 hs

28/10

20 hs

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 III Encontro de Estudos Extensão e
Pesquisa - III ENEP

Salustino
FAS

Palestra Magna de Abertura do III ENEP
20:30 hs

Evolução e Sustentabilidade: a sociedade e a ciência

FAS

Profª. Norma Missae Takeuti
Mesa Redonda: A Sustentabilidade e a Formação
Profissional
29/10

19 hs

Coordenador: Prof. Sidcley D’Sordi A. Alegrini da Silva
Debatedores: Prof. Miler Franco Danjour

FAS

Prof. Francisco Fransualdo de Azevedo
Profª. Darliane Ribeiro Cunha
Mini-Cursos
- Marketing Pessoal e Possibilidades no Mercado
20:30 hs

Prof. Gelton Protásio Bentes

FAS

- Economia e Meio Ambiente
Prof. Luiz Carlos dos Santos Júnior
30/10

19 hs

31/10

19 hs

Apresentações dos trabalhos em comunicação
oral e painel
Mostra Gastronômica e Lançamento do Guia
Gastronômico e de Hospedagem de Currais Novos

FAS
Largo do
Tungstênio Hotel
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5. EQUIPE

Coordenação Geral
Profª. Cléa Maria Galvão Bacurau
Profª. Tathiana Cristina Pereira da Rocha
Profª. Kátia Yacyszyn Alves Romão

Comissão Técnico-Científica
Profª. Ms. Célia Maria de Medeiros
Profª. Ms. Vilma Nunes da Silva
Prof. Dr. Jamilson Pinto de Medeiros
Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Profª. Ms. Cléa Maria Galvão Bacurau

Coordenação de Apoio e Logística
Sanclair Solon de Medeiros
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6. RESUMOS
CONTABILIDADE, A EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA
Autoras: Ana Larissa Menezes Cassiano da Silva e Anniely Aprígio de Medeiros
Orientadora: Profª. Esp.Hilda Pereira dos Santos
Resumo: Objetivando descrever a evolução da ciência contábil e sua contribuição para a sociedade,
através de literatura específica analisa-se como se deu essa evolução, que segundo Hendriksen, o
avanço da ciência traz grandes resultados para a humanidade, e abrange conhecimentos
fundamentais para o enriquecimento do meio social carente de paz e tolerância. Partindo de filósofos
como Platão, escritores como Homero, ao pioneiro da contabilidade como o frei franciscano Irmão
Luca Pacioli compreende-se que o mundo contábil advém de entidades com fins lucrativos ou não,
procuram captar as evidências e as variações tanto na estrutura patrimonial como financeira em face
de decisões da administração e também das variáveis exógenas que escapam ao controle e ao poder
da decisão da administração.
Palavras-Chave: Evolução Contábil; Luca Pacioli; Poder da Decisão.
A ÉTICA DA MENTIRA NAS PROFISSÕES
Autores: Ancelmo de Assis Pereira e Ramon de Oliveira Araújo
Orientador: Prof. Ms. Márcio de Lima Pacheco
Resumo: A proposta desse trabalho é demonstra através de argumentos lógicos e éticos que todo
profissional deve ser um homem seriamente comprometido com a verdade. No desempenho dos
seus serviços, todo profissional, não deve mentir (mentira é uma falsidade, uma afirma não
consciente contrária a uma realidade, ou seja, uma negação da verdade conhecida), nem mesmo
com seus clientes, nem com funcionários, nem com quem quer que seja. Esse compromisso com a
verdade é um principio a ser tomado como base fundamental para os que oferecem seu trabalho a
terceiros. Entretanto, existem casos que a verdade pode chegar a ser perniciosa se dita com toda
dureza, e também aqueles em que a proteção de uma virtude maior, com a do sigilo, por exemplo,
exige a ocultação de realidades. Nesse caso, o profissional mente para manter uma relação
proveitosa de manter os bens do cliente sobre o sigilo. Pode parecer paradoxal que, ao mentir, tenha
sido ético, se a conduta ética exige a verdade e se a lei, em tese, não deve consentir transgressões à
verdade. Em tal circunstancia exemplifica-se a ética da mentira por defender um preceito que é por
natureza maior do que aquele de informar.
Palavras chave: Ética; mentira; profissões; virtude; verdade.
A INFLUÊNCIA DA INTERNET NA MUDANÇA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
Autor: Bruno César Dantas de Medeiros
Resumo: Atualmente é inevitável não se falar acerca da utilização da Internet nas empresas – assim
como em todos os seguimentos da sociedade – e, em decorrência, dos benefícios e problemas que
advém do seu uso. É neste cenário que atualmente passa o Direito do Trabalho, por uma grande
revolução. O desenvolvimento tecnológico, a globalização, o acirramento das relações comerciais e a
busca incessante por lucros são os pilares de uma mudança latente e cada vez mais rápida, que
estamos passando, nós e tudo aquilo que está ao nosso redor, inclusive a relação de emprego. O fato
é que a Internet hoje faz parte da realidade das empresas e, conseqüentemente, de seus
empregados. E, a partir dessa relação vem surgindo inúmeros debates, especialmente no que diz
respeito ao controle e monitoramento do acesso por parte dos estabelecimentos empresariais, bem
como de novas relações de trabalho surgidas a partir dessa tecnologia: os chamados
teletrabalhadores. Diante desse contexto, é extremamente importante que se discuta acerca de
alternativas viáveis para a garantia dos interesses e direitos de empregadores e empregados. Quer
dizer, as mudanças trazidas pelo avanço da tecnologia vêm proporcionando uma rediscussão de
antigos, e até então inquestionáveis, institutos do direito do trabalho. De um lado, a figura cada vez
mais comum do chamado “teletrabalhador” vem instigando uma reflexão acerca da relação de
emprego hodierna. Trata-se de uma forma de emprego que tende a crescer ainda mais e que carece
de regulamentação. Profundas alterações e discussões deverão ser tratadas especialmente em
relação aos elementos da pessoalidade e subordinação, pilares caracterizadores da relação de
emprego como vista atualmente. Ademais, aborda o trabalho ainda a necessidade de uma
regulamentação segura do tema que passa especialmente pela regulamentação do inciso XXVII do
art. 7º da Constituição Federal (proteção dos trabalhadores contra a automação). Por outro lado,
observa-se a discussão sobre a correta utilização do e-mail coorporativo e o acesso à Grande Rede
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dentro das empresas, ou seja, o poder do empregador de fiscalizar as ferramentas de trabalho por ele
concedidas, na tentativa de evitar danos e prejuízos, e a privacidade do empregado.
Palavras-chave: Relações de trabalho e emprego; Internet e monitoramento de e-mail; Teletrabalho.
CONTABILIDADE RURAL: UMA FERRAMENTA EFICAZ PARA GARANTIR RESULTADOS
Autor: Caio César Santos de Souza
Orientadora: Prof. Esp. Sérvula Maura da Cruz Lavôr
Resumo: A contabilidade é uma ciência que estuda, analisa, registra dados contábeis da pessoa
física ou jurídica, dando informações necessárias para a tomada de decisões aos usuários. A
contabilidade rural também se constitui em uma importante ferramenta de auxilio aos empresários
deste setor. Este projeto de pesquisa busca levantar dados com alguns avicultores da cidade de
Santa Cruz/RN para estudo dos processos utilizados pelos proprietários quanto as características da
Contabilidade Rural, como alternativa de uso para fornecer informações úteis e necessárias para
gerenciamento e controle do produtor rural. É um estudo exploratório em razão da inexistência de
trabalhos nesta área e a necessidade que tem o aluno do curso de ciências contábeis, de adquirir
conhecimentos teóricos e práticos através dos caminhos da ciência. Na era da globalização da
economia mundial, livre comercio e introdução de novas tecnologias, os produtores têm a
necessidade de se modernizar no trato da produtividade com qualidade e redução de custos. Esses
estudos podem torna-se de fundamental importância para quem quer continuar competitivo, se
manter no mercado e desenvolver tecnologias que minimizem a margem de erro ou desperdício. O
êxito de qualquer empreendimento está subordinado a uma administração eficiente. É justamente
nesse aspecto que a empresa rural brasileira apresenta uma de suas mais visíveis carências,
prejudicando todo o processo da modernização da agropecuária. A Contabilidade rural é uma ciência,
uma disciplina, um ramo de conhecimento humano, uma profissão que tem como objeto o estudo dos
fenômenos patrimoniais das empresas rurais.
Palavras-chave: Contabilidade Rural; Produtor Rural; Gerenciamento de Empresas Rurais.
A IMPORTÃNCIA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS
E PRIVADOS DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS
Autor: Francisco Canindé Bezerra da Silva
Orientador: Prof. Dr. Jamilson Pinto de Medeiros
Resumo: Este trabalho objetiva identificar a importância do profissional de contabilidade junto aos
órgãos públicos e privados da cidade de Currais Novos, como gestor de informações contábeis
relativas às situações financeiras, econômicas e sociais das entidades em geral, frente às
necessidades do mercado local. Atualmente a região do Seridó, em particular a cidade de Currais
Novos, possui uma boa demanda de empresas de serviço, comércio e indústria que necessitam de
um profissional de contabilidade qualificado para realizar suas obrigações fiscais, além de ser um
orientador nas tomadas de decisões. Para atingir tal objetivo foi realizada uma pesquisa exploratória,
de natureza qualitativa e quantitativa, com a aplicação de um questionário contendo perguntas
abertas e fechadas, ordenadas segundo um grau de importância a ser aplicado em órgãos públicos
(Caixa Econômica Federal; Banco do Nordeste do Brasil; Banco do Brasil; Secretaria da Receita
Federal; 3ª Unidade Regional de Tributação - SET), privador (Crediseridó, Bradesco e SEBRAE) da
cidade de Currais Novos. Os resultados serão dispostos em tabelas e gráficos através do software
Excell em forma de dados relativos (%).
Palavras-Chave: Serviços Prestados, Profissional de contabilidade; Órgãos públicos e privados.
DUZENTOS ANOS DA FESTA DA SANTANA: UM OLHAR CULTURAL
Autoras: Deusimária Severo da Silva e Rouseana Bárbara de Medeiros
Orientadora: Profª. Esp. Wilza Deborah Fernandes de Araújo
Resumo: Currais Novos, município inserido na região do Seridó Potiguar, tem desenvolvido, nos
últimos anos, uma profícua vocação para o turismo. Um exemplo disso é a festa de Sant’ana ocorrida
anualmente entre dezesseis e vinte seis de julho, atraindo para a cidade um enorme fluxo de turistas
oriundos de diversas partes do país, a fim de reverenciarem sua padroeira e se congratularem com
familiares e amigos, fato que não ocorre nos outros meses do ano. Esse trabalho tem como objetivo
analisar a dedicação dos fies à organização dos festejos alusivos a Sant’ana ao longo desses
duzentos anos, bem como a participação da população nos eventos religiosos e sociais. O Turismo
Religioso é um dos pioneiros, se formos buscar na história ele tem origem na época compreendida
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como antes de cristo, onde grupos de pessoas saiam de suas terras para as sinagogas e templos a
fim de louvar e adorar seu Deus. Este segmento é um dos que mais cresce, e como a cidade está
inserida no roteiro seridó justifica-se o nosso interesse enquanto turismólogos em formação
conhecermos a importância dessa festa para o desenvolvimento sócio-cultural e econômico da
cidade. Para as pesquisa foram realizadas de forma qualitativas e quantitativas com pesquisa
bibliográfica a livros que relatam a história do município e a religiosidade de seu povo e também
através da aplicação de questionários onde percebemos a satisfação das pessoas que participam da
festa e o carinho que as mesma tem por Nossa Senhora de Sant’ana como é chamada.
Palavras-chave: Turismo Religioso, Eventos, Sustentabilidade.
VIRTUDES BÁSICAS E COMPLEMENTARES DO PROFISSIONAL DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Autores: Édyppo Elnathan de Alcântara Felix e Alex Eustáquio de Melo
Orientador: Prof. Ms. Márcio de Lima Pacheco
Resumo: O presente trabalho aborda a ética com conjunto de conhecimentos que aplicados ao agir
humano de forma consciente e deliberada promova o processo de auto-educação visando à máxima
realização do homem. Nessa perspectiva, apresentam-se as virtudes éticas, básicas e
complementares, como necessárias para o bom exercício da atividade profissional contábil desta
forma, a responsabilidade desse profissional de estar em conformidade com o Código de Ética do
Profissional Contabilista, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC nº.
803/96 de 10/10/1996, o qual fornece diretrizes básicas no desempenho de suas atribuições. Para
tanto, será utilizada a pesquisa bibliográfica, assim, como exemplos de estudos de casos. Assim,
deseja-se contribuir para que o profissional contábil, além de investir no conhecimento técnico, invista
ao mesmo tempo em zelar por uma conduta ética. O que trará por si uma marca expressiva de
características inerente ao profissional competente. O que o torna facilmente identificável no mercado
de trabalho. Pois, ser ético é um dever moral, muito além de qualquer determinação legal.
Palavras-chave: Ética, Moral; Profissional Contábil; Virtudes Éticas.
OS APERTADOS: UMA DAS 7 MARAVILHAS DO RIO GRANDE DO NORTE
Autor: Genival Felix da Silva
Orientadora: Profª. Esp. Wilza Deborah Fernandes de Araújo
Resumo: Os Apertados está localizado na Mina Barra Verde, a 10 km de Currais Novos - RN. É uma
formação de serras com a passagem dividida por um rio. Em épocas chuvosas se forma um cenário
de rara beleza e propício para visitação e a prática de esportes de aventura. Diante desse fenômeno
o objetivo desta pesquisa é divulgar esse atrativo que tem grandes estudos de suas potencialidades e
as condições para o turismo do lugar é pouco conhecida pela população do município, em razão
principalmente do difícil acesso ao local. Esta situação se torna um atrativo para os praticantes de
trekking. A pesquisa realizada é de caráter exploratório e qualitativo e analisados à luz do
levantamento bibliográfico pertinente ao assunto e visitas ao local.
Palavras-chave: Apertados; Turismo de Aventura; Atrativos Turísticos.
ESTUDO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) DA CIDADE DE
CURRAIS NOVOS ENTRE OS CENSOS DE 1991 E 2000
Autor: Jamilson Pinto de Medeiros
Orientadora: Profª. Dra. Maria Célia de Carvalho Formiga
Resumo: O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é de grande importância na
avaliação das condições socioeconômicas de uma cidade, sendo composto por três dimensões de
Indicadores para medir o seu desenvolvimento: Educação, Longevidade e Renda. O Indicador
Educação é medido pela taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais, com peso de 75% e
do número médio de anos de estudos da população de 25 anos e mais, com peso 25%, o indicador
longevidade é medido pela esperança de vida ao nascer, em anos de vida e o indicador renda
medido pela renda familiar per capita média ajustada expressa em salários mínimos. O IDH-M varia
entre os valores 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais alto será o nível de
desenvolvimento humano da cidade em questão. Através deste Índice e dos Resultados do Censo
Demográfico é que o governante pode formular Políticas de Gestão Pública para a cidade e utilizado
como parâmetro pelo governo federal no repasse de verbas para a cidade, através do Fundo de
Participação de Município (FPM). Este trabalho tem por objetivo mostrar a evolução deste Índice
entre os Censos de 1991 e 2000 na cidade de Currais Novos. Trata-se de uma Pesquisa
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Bibliográfica, tomando como fonte de dados o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil,
disponível através do site www.undp.org.br e da Base de Dados do DATASUS no site
www.datasus.gov.br. Os resultados serão demonstrados em forma de Tabelas e Mapas. De acordo
com o Censo de 2000, a cidade de Currais Novos possui os seguintes resultados: indicador
Longevidade – 0,752, indicador educação – 0,789 e indicador Renda 0,631, obtendo um IDM-H de
0,724, classificado como médio alto. Desta forma, a cidade de Currais Novos ocupa o 9° lugar no
IDM-H do Rio Grande do Norte e no ranking nacional na posição 2540.
Palavras-chave: desenvolvimento humano; censo demográfico; Currais Novos; política de gestão
pública.
TÉCNICAS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Autor: João Paulo Lopes Pereira
Orientadora: Profª. Esp. Wilza Deborah Fernandes de Araújo
Resumo: É indiscutível a importância do segmento de eventos para a atividade turística, pois cada
vez mais se consolida como um dos principais segmentos profissionais em nível mundial. Diante
disso, essa pesquisa foi realizada em função de mostrar as maneiras e providências necessárias para
a organização de eventos em que envolve grande número de participantes que, apesar de sua
complexidade, é preponderante que o organizador não enxergue o evento apenas como um produto,
e sim que os envolvidos possam ser respeitados como seres sociais encontrando um ambiente
harmônico. Essa pesquisa foi realizada de forma qualitativa através de leituras bibliográficas e
observação direta não participativa.
Palavras-chave: Eventos; turismo; planejamento
DESBRAVANDO O TURISMO RURAL NO SERIDÓ POTIGUAR: ESTUDO DE CASO DA
FAZENDA FORTALEZA
Autores: Larissa de Araújo Santos e José Geromilton Medeiros
Orientador: Prof. Ms. Sidcley D’Sordi Alegrini Alves da Silva
Resumo: O Turismo vem ao longo das últimas décadas configurando-se como uma grande
ferramenta para o desenvolvimento econômico, cultural e social das comunidades envolvidas no
processo de exploração dos atrativos. Neste sentido, a Fazenda Fortaleza com seus trabalhos
rotineiros de agricultura e pecuária, aponta-se como uma alternativa para o turismo rural no seridó
potiguar. Nesse sentido é inegável demonstrar sua importância para promover e fomentar o
desenvolvimento turístico da região, visando diminuir as diferenças econômicas, geradas pela má
distribuição de renda em que é submetida à população seridoense ao longo do tempo. Assim, o
turismo rural apresenta-se enquanto um novo nicho de mercado e que certamente disponibilizará um
grande potencial de áreas para exploração por parte dos promotores de turismo, bem como sedes de
antigas fazendas capazes de levar o turista a visitar estes espaços geográficos e a obterem uma
nova visão das áreas do entorno geopolítico social em que esta localidade esta envolvida. A Fazenda
fortaleza possui um espaço geográfico para o desenvolvimento da atividade acima citada e está
localizada na RN 046 no município de Currais Novos - RN, Rio Grande do Norte, apresentando
características rústicas e conservadoras de seus primeiros habitantes, dotada de um acervo
centenário conservado, constituído de peças temáticas típicas da cultura sertaneja, como também
disponibiliza uma paisagem natural que possibilitará ao turista instantes de reflexão, prática de trilhas
e ainda momentos de degustação da gastronomia local. 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 às suas atividades, tornando-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 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 CasaMuseu, a Casa centenária e seus desdobramentos históricos-patrimoniais; agregação de valor na
gastronomia local, como compotas, geléias, doces, e, dentre outros, patês; valorização da fruticultura
local, culminando em refeições de estimado valor simbólico, artístico e cultural. Portanto, o turismo
rural apresenta um grande potencial para o fomento turístico do Seridó, apontando-se como uma
alternativa de ganhos financeiros e culturais para a população autóctone.
Palavras-chaves: Turismo Rural, Seridó, Fazenda Fortaleza.
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PROJETO DE CRIAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL - P & A
CONTABILIDADE.
Autores: Lindenberg Ferreira da Carvalho, Tathiana Cristina Pereira da Rocha e Andréa Celi Oliveira
da Silva
Orientadora: Prof. Esp. Hilda Pereira dos Santos
Resumo: A Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos do patrimônio
de uma empresa. É no embate dos mais diversos discursos pautados nos conflitos entre a ciência
contábil e a escrituração patrimonial que o estudo assume os princípios da legalidade tanto do ponto
de vista de pessoas físicas como jurídicas, quanto do planejamento tributário, quanto do balanço
contábil em análise financeira. Este trabalho é uma investigação da prática de ensino em sala de
aula, para alunos de Ciências Contábeis, especialmente quanto a necessidade de aliar a teoria e a
prática, através de um Escritório Modelo de Contabilidade, que à luz da fundamentação teórica torne
possível a prática contábil no dia-a-dia do ensino da contabilidade.
Palavras-chave: Prática Acadêmica; Ensino de Contabilidade; Registros e Balanço
A LEI ANTITRUSTE: O ESTADO E A CONCORRÊNCIA
Autor: Luiz Carlos Santos Júnior
Resumo: O presente trabalho, visando apresentar de modo plural as relações entre o nível de
intervenção do estado na economia e a concorrência, destaca os seguintes referenciais teóricos: o
referencial da economia clássica (ortodoxa), com base nos ensinamentos do pai da Economia, o
escocês Adam Smith; além disso, apresentam-se idéias da escola keynesiana (heterodoxa),
explicitadas pelo próprio John Maynard Keynes, pai da Macroeconomia. Quanto aos procedimentos
técnicos, contemplam-se a pesquisa documental – para verificar a legislação vigente acerca da
concorrência (Constituição Federal e lei 8.884/94), além de documentos que apontam instrumentos e
procedimentos adotados pelo Estado; pesquisa bibliográfica – desenvolvida a partir de material já
elaborado -, para fundamentação teórica atrelada a teorias e modelos econômicos; pesquisa
histórica, para investigar. Os resultados obtidos (através da história econômica e da legislação)
comprovam a importância da intervenção do Estado na economia para manter a existência do
princípio da concorrência, visto que o mercado não consegue regular-se de modo equilibrado, sem
tendência a monopolização dos mercados.
Palavras-chave: Lei 8.884/94; papel do Estado; manutenção da concorrência.
BALANÇO SOCIAL E FINANCEIRO COMO INSTRUMENTO DE DECISÃO GERENCIAL
Autor: Marcelo da Silva Costa
Orientadora: Prof. Esp. Hilda Pereira dos Santos
Resumo: O Objetivo deste trabalho é mostrar e esclarecer a importância do Balanço Social e
financeiro como instrumento para subsidiar a tomada de decisão nas empresas, documento
importante que deve ser divulgado, como mostra das atividades realizadas nas empresas para a
melhoria da sociedade, não podendo ser confundido como fosse uma peça publicitária, o balanço
social é instrumento consagrado pela doutrina contábil como destinado a mostrar, periodicamente,
por intermédio de dados qualitativos e quantitativos, ações assumidas e praticadas pelas empresas.
O balanço social desde que bem estruturado pode evidenciar os princípios e os valores da empresa e
fazer cumprir a sua responsabilidade social, é instrumento de demonstração da função social, que
juntamente com o balanço financeiro subsidiam a decisão da gestão empresarial agregando variáveis
indispensáveis para a sua sustentabilidade. Diante desses instrumentos contábeis, muitas empresas
descobrem oportunidades para as tomadas de decisões com relação a seus produtos ou serviços e
com relação a ações necessárias a realização de sua função social. Esta foi uma pesquisa
exploratória de cunho bibliográfico e coleta de informações em material já publicado nas empresas.
Palavras chave: Balanço social; empresas; sociedade; demonstrativo financeiro.
A ÉTICA E O PROFISSIONAL CONTÁBIL: A FUNÇÃO SOCIAL DA PROFISSÃO NA CRISE
ATUAL
Autor: Márcio de Lima Pacheco
Resumo: Nesse artigo, o autor propõe examinar a atuação do profissional contábil diante da sua
posição social e de seus conhecimentos como fator ético relevante na crise atual em que se encontra
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o mundo, pois além de ser um cidadão, é aquele cuja atividade, basicamente, é a prestação de
serviços, tendo como função à de fornecer informações e avaliações, principalmente as de natureza
física, financeira e econômica sobre o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas de qualquer
natureza e que objetivam auxiliar no processo de tomada de decisões e inferências sobre as
tendências futuras dessas entidades.
Palavras-chave: Ética; Profissional Contábil; Crise financeira de 2008.
RETALHOS DE FLORÂNIA
Autor: Severino Araújo de Morais Filho
Orientadora: Profª. Esp. Iranete de Medeiros Souza
Resumo: Esse trabalho tem como propósito mostrar o potencial turístico do município de Florânia Rio Grande do Norte e suas belezas naturais, histórico e cultural existentes no município com o
objetivo de divulgar sua paisagem no contexto histórico do Seridó e além da fronteira do nosso
Estado. Portanto esse trabalho tem como papel, retalhar a história de Florânia contada por seus
nativos através de pesquisa em gabinetes e entrevistas popular no dia-a-dia do seu povo. A cidade
de Florânia possui um acervo turístico impressionante, belezas incomparáveis, história inigualáveis,
histórias de fé e devoção e acima de tudo um patrimônio a ser estudado, preservado e divulgado,
pensando nessa divulgação fizemos este trabalho onde são retratadas todas as belezas existentes
neste Município de forma que seja preservada sua história. Existe um enorme potencial sendo
desperdiçado em municípios que são praticamente desconhecidos do público, belezas escondidas,
paisagens rústicas, histórias e estórias de pessoas que guardam em si um enorme conhecimento da
história e da cultura de Florânia que pode desaparecer com elas. Levar a informação ao
conhecimento geral e aos próprios protagonistas, para que estes descobrindo a si mesmos, busquem
uma coesão sólida possam desenvolver o crescimento e manutenção de suas histórias, assim como
vem acontecendo nas montanhas do Rio Grande do Sul, onde o turismo rural tem se transformando
em uma importante fonte de renda para os moradores. Expor a capacidade de um documento social,
que é, um registro de mundo; e ao mesmo tempo uma atividade artística, onde a objetividade do
registro, como tal é capaz de estabelecer o processo de comunicação por si mesmo. Este trabalho é
um exemplo de uma riqueza cultural tratada como uma utilidade pública, da maneira como sempre
deveria ser; proporcionar a comunicação e fornecer um meio de contato entre as pessoas, que se
informam através dele, sobre os fatos do mundo, e a partir do conhecimento adquirido, estabelecem
uma evolução em sua relações no meio do turismo preservando seus valores.
Palavras-chave: Florânia; Cultura Popular; Turismo.
SANEAMENTO BÁSICO E REDUÇÃO DOS CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE CURRAIS
NOVOS/RN
Autor: Sanclair Solon de Medeiros
Orientadora: Profª. Leonete Cristina de Araújo Ferreira
Resumo: O saneamento básico é um dos responsáveis pela melhora da qualidade de vida de
qualquer população por ele atendida. Sendo assim, propõe-se com este trabalho analisar a relação
entre o aumento do saneamento básico do município de Currais e sua relação com a redução dos
casos de Dengue, com recorte temporal realizado entre os anos de 2001 e 2007.
Palavras-chave: Saneamento Básico; Dengue; Qualidade de Vida; Currais Novos
PETIÇÃO INICIAL: UM ESTUDO DO USO DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS E
MODALIZADORES
Autora: Maria das Vitórias Nunes da Silva Lourenço
Resumo: Este trabalho tem por objeto a aplicação dos princípios teóricos da Semântica
Argumentativa, na análise do texto jurídico. Tencionamos assim, contribuir para melhor compreensão e
produção deste gênero textual, fornecendo guia balizador para uso por parte dos profissionais do
Direito. Situamo-nos em oposição à concepção tradicional de argumentação que percebe a língua
como elemento exterior à atividade argumentativa, desempenhando assim apenas um papel
secundário, pelo contrário, entendemos a língua como atividade e afirmamos que a linguagem é por si
mesma argumentativa. Propusemo-nos, dessa maneira, firmar relações entre Direito e Lingüística a
partir do enfoque da Semântica Argumentativa objetivando descrever, analisar e interpretar efeitos de
sentido na “seção dos fatos” da Petição Inicial decorrente do uso de recursos lingüísticos da
argumentação, como, por exemplo, operadores argumentativos, os quais insertos na própria língua, na
16

sua gramática, assumem a orientação do discurso e o uso de modalizadores, mecanismos importantes
na construção do sentido do texto e na sinalização do modo como aquilo que se diz é dito. Para tanto,
elegemos como objeto de estudo uma Petição Inicial que ensejou ação oriunda do Juizado Especial da
Comarca de Currais Novos-RN, com o intuito de descrever as formas pelas quais ali se manifesta a
argumentatividade no discurso jurídico, por entendermos ser este claramente argumentativo e
intencional.
Palavras-chave: Direito; Lingüística; Semântica Argumentativa; Argumentação.
A IMPORTÂNCIA DA CULTURA INTANGÍVEL PARA OS EVENTOS
Autora: Wilza Deborah Fernandes de Araújo
Orientadora: Profª. Ms. Kátia Yacyszyn Alves Romão
Resumo: O turismo pode ser compreendido como um importante fenomeno socio-cultural nascido das
relaçoes entre o homem e o meio ambiente. Entre os diversos campos do turismo, um dos que mais
se desenvolvem é o dos Eventos. A analise da cultura intangivel local como um instrumento para
dinamisar os eventos é o foco deste trabalho.Este estudo predente demonstrar a importancia da
cultura intangivel local como um recourso de enriquecimento dos eventos. Para esta pesquisa foram
utilizadas técnicas de análise de documentos e de leituras bibliografias pertinentes ao tema.
Palavras-chave: Cultura intangível; Homem/Meio Ambiente; Turismo e Eventos.
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