
PROJETOS DE PEQUISA EM ANDAMENTO 

 

APLICATIVOS PARA ANÁLISE DE DADOS PÚBLICOS 

Resumo: A sociedade atualmente gera uma grande quantidade e variedade de dados que 

temos dificuldade em absorver e analisar. Esta é uma preocupação conhecida por todos, e que 

necessita de ferramentas especialmente preparadas para tal, de forma que toda e qualquer 

informação possa ser encontrada, analisada e utilizada em tempo hábil. Apesar da 

problemática que envolve a análise de dados ser notória e de haver muita expectativa nesta 

área, existe ainda um longo o caminho para o amadurecimento de tecnologias [1] e 

disseminação do conhecimento associados a ela, o que gera muitas de oportunidades e um 

grande déficit de profissionais na área [2]. Neste contexto, pretendemos neste projeto de 

pesquisa auxiliar a disseminação de conhecimento na área de Business Intelligence através das 

seguintes ações: a) levantamento e documentação dos diferentes processos e ferramentas 

utilizadas nesta área; b) comparação das principais ferramentas opensource disponíveis nesta 

área; c) implementação de um estudo de caso em uma das ferramentas escolhidas. O estudo 

de caso compreenderá o desenvolvimento de uma aplicação que auxilie os cidadãos a 

visualizar e compreender a grande quantidade de dados públicos fornecido pelo governo [3]. O 

conjunto do conhecimento gerado por esta pesquisa, assim como as soluções desenvolvidas, 

será disponibilizado em um site na internet com livre acesso. 

 

A “CULTURA DA PAZ” NA LUTA CONTRA OS PRECONCEITOS E O ETNOCENTRISMO 

Resumo: Este projeto tem o intuito de ajudar a promover a cultura da paz, especialmente, na 

Escola Estadual Nestor Lima. Frente a uma cruel realidade de intolerância social, que nada 

mais é do que o cidadão não aceitar e não tolerar a opinião do outro, gera então a violência 

verbal ou física, fazendo-se necessário começar um trabalho reflexivo entre discentes da 

Faculdade Estácio de Natal e a partir daí fazer um trabalho prático com os alunos do ensino 

médio da referida escola citada acima. A promoção da paz nunca é demais, já que vivemos em 

conflitos diários por sermos simplesmente: humanos, daí já está intrínseco a ideia de 

imperfeição. 

 

ESTUDO DE ESTABILIDADE TEMPORAL E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE BIODIESEL 

PRODUZIDO A PARTIR DE DIFERENTES OLEAGINOSAS 

Resumo: O projeto visa preparar Biodiesel (B2, B5, B20, B40 e B60) e determinar suas 

propriedades físico-químicas. Esse biodiesel será sintetizado com óleos de diferentes 

oleaginosas, nos quais será verificando suas qualidades físicas e químicas, assim como 

executar verificações referentes a possíveis alterações da qualidade destes materiais em 

função do tempo de estocagem à temperatura ambiente. As propriedades físico-químicas 

analisadas serão as seguintes: viscosidade cinemática, densidade, tensão superficial, ponto de 

fulgor, ponto de combustão, índice de acidez, água e sedimentos, índice de iodo, índice de 



peróxidos e índice de saponificação. Os resultados serão comparados com valores de 

referência a partir de normas no país e no exterior e analisados em função das diferentes 

matérias primas usadas na síntese do biodiesel. Com os resultados espera-se obter dados que 

orientem na escolha da matéria prima melhor para a produção de biodiesel considerando-se 

os aspectos de sua resistência à deterioração com o tempo de estocagem. 

 

DIREITO PENAL NA MODERNIDADE: DIÁLOGOS E REFLEXÕES SOBRE A PENA E SUA 

APLICABILIDADE 

Resumo: A explosão da criminalidade e da violência vem mobilizando o mundo 

contemporâneo, refletindo em conflitos sociais que causa danos aos envolvidos: autor e 

vítima, e rompe com a harmonia das relações intersubjetivas. A sociedade moderna, diante do 

atual estágio de evolução tecnológico-industrial, científica e econômica, passou a conviver com 

uma série de condutas atentatórias a bens jurídicos inalcançáveis pela forma de tutela de um 

dito direito penal clássico, situação que exige, por conseguinte, a modernização de seu 

complexo normativo-coercitivo-repressivo, sem o que não há como se legitimar a intervenção 

deste ramo do direito para a solução de conflitos ou mesmo como instrumento de defesa 

social ou da ordem pública. Dessa feita, através de abordagens temáticas, far-se-á um estudo e 

conhecimento sobre o Direito Penal na Modernidade, analisando o papel que a sanção penal 

vem apresentando no decorrer dos tempos. Para tanto, um estudo teórico para analisar as 

espécies de penas previstas no Direito Penal Brasileiro será agregado a levantamento de dados 

em estabelecimentos de cumprimento de penas, procurando pontuar uma estimativa da 

população carcerária no Estado, especificamente na Penitenciária Estadual para entender qual 

a relação entre a aplicação da pena e os sistemas de política criminal.  

 

CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA: UMA ANÁLISE ACERCA DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Resumo: O presente projeto de iniciação científica tem por fim analisar o conceito e o 

mapa evolutivo do Constitucionalismo, analisando, primeiramente a limitação do poder 

soberano, as idéias de democracia, e a perspectiva dos direitos fundamentais na 

Constituição brasileira de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 


