
Anais - Mostra 
de Pôsteres

Recife (PE)

2015



TÍTULO: Açaí como indicador natural de ácido-base: Relacionando química com a 
cultura dos povos indígenas e o cotidiano do aluno
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Abda Moreira Ferreira
Autores: Abda Moreira Ferreira, João Paulo Leão de Souza, Quelem Suelem Pinheiro da 
Silva, Carlos Roberto França de Almeida, Ederson Wilcker Figueiredo Leite.
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com uma turma do 1º ano do Ensino Médio, so-
mando no total de 23 alunos da Escola Estadual Esther da Silva Virgolino, a qual é parceira 
do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência- que se localiza na 
cidade de Macapá-Amapá. Foram desenvolvidas atividades como aplicação de questionário 
para verificar o aprendizado dos alunos quanto ao conteúdo de ácidos e bases o qual foi 
trabalhado recentemente pelo professor da disciplina, e também se eles conseguem com-
preender a relação da Química com a cultura dos povos tradicionais indígenas do Estado. 
Além dos questionários foi desenvolvida uma aula prática utilizando o açaí como indicador 
natural de substância ácido-base.

TÍTULO: Software educacional como simulador no ensino do gerenciamento de estoques
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Abner Ferreira Barbosa
Autores: Abner Ferreira Barbosa, Renato Fernando Paulino dos Santos, Arthur Cohen Costa 
dos Santos, Marcus Vinícius Dantas de Assunção.
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo a criação de um software acadêmico de 
simulações na área de gerenciamento de estoque. O trabalho justifica-se pela necessidade 
desse tipo de abordagem em relação aos processos educacionais do IFRN – São Gonçalo 
do Amarante. O método utilizado na condução desta pesquisa é essencialmente experimen-
tal e exploratório gerando resultados qualitativos. Na fase atual da pesquisa, foram defini-
das, através de um estudo bibliográfico, as fórmulas que serão processadas e trabalhadas 
pelo software para serem lançadas em programa Word Excel. Na segunda etapa ocorrerá 
a conversão dos dados e fórmulas para a linguagem de programação, de modo que o sof-
tware tome forma e possa ser utilizado como simulador acadêmico. Assim, espera-se obter 
ao fim desse estudo um software com uma arquitetura de interface que condiz com o que 
está escrito na literatura e que possa realizar as necessidades operacionais de um estoque.

TÍTULO: A influência das aulas práticas na construção do conhecimento dos alunos de 8º 
e 9º ano da escola estadual leônidas gançalves duarte na diciplina de ciências naturais.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Adailton Rodrigues Santos
Autores: Adailton Rodrigues Santos, Valdene Barbosa Cardoso, Ana Maria Gonçalves 
Ferreira, Leandro Oliveira Campos, Janaína Costa e Silva.



Resumo: Sabe-se que as atividades práticas nas aulas de ciência assume um papel fundamen-
tal no processo de ensino-aprendizagem. Apesar da importância de aulas diferenciadas que 
contribuam para a aprendizagem dos educandos, esta ferramenta ainda não é bem utilizada 
no ambiente escolar. Entre vários motivos destaca-se a falta de estrutura das escolas públicas 
do nosso país e a falta de interesse por parte dos próprios professores. A realidade da Escola 
Estadual Leônidas Gonçalves Duarte, que fica localizada no município de Araguatins no estre-
mo norte do Tocantins, não é muito diferente das demais do nosso país, principalmente no 
quesito estrutura, pois a mesma não dispõe de um laboratório adequado para realização de 
aulas práticas. Apesar desses impasses, é possível sim introduzir com mais freqüência esse 
tipo de atividade, basta procurar meios que permitam transformar o complexo em algo mais 
acessível. Uma alternativa seria a utilização de materiais de baixo custo e de fácil acesso. Este 
trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Leônidas Gonçalves Duarte durante a realização 
do estagio supervisionado II do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto 
Federal do Tocantins – Campus Araguatins e objetivou introduzir no dia-a-dia dos alunos 
da unidade escolar esse tipo de atividade visando um melhor rendimento e entendimento 
dos assuntos ministrados por parte dos educandos, comprovando assim a importância da 
experimentação nas aulas de ciências. Primeiramente foi ministrado aulas expositivas para 
que o aluno conheça primeiro a parte teórica, para que assim posteriormente o mesmo possa 
usar os conhecimentos adquiridos na prática. Realizamos também ao longo do estágio uma 
série de experiências práticas utilizando para tal, materiais de baixíssimo custo, para que o 
educando possa relacionar melhor o que aprendeu na teoria com a prática. Como resultado, 
percebeu-se que os alunos tiveram maior interesse durante as aulas e posteriormente um 
melhor resultado nas atividades propostas durante o estágio. Diante disto, fica evidente que 
por mais simples que seja a aula, mas esta sendo bem elaborada e de forma diferenciada é 
possível sim se ter bons resultados na construção do conhecimento de nossos educandos.

TÍTULO: Monitoramento da biossegurança, em serviços de estética e beleza, por 
miunicípios da mesorregião do sudeste do Piauí.
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Adauto Francisco de Figueiredo
Autores: Adauto Francisco de Figueiredo, José de Castro Sousa Neto Júnior, Antonio José Alves.
Resumo: O recente crescimento das práticas de embelezamento e estética é bastante comuns 
nas diversas classes sociais. Estas atividades possuem características importantes para saúde 
pública, pois há manipulação de agentes infecciosos. Objetivo foi verificar se as secretarias de 
saúde de alguns municípios da mesorregião do Sudeste Piauiense, mantêm um cadastrado de 
cabeleireiro, manicure e pedicuro. Foi realizado um estudo exploratório, descritivo e transversal, 
em dezembro de 2014. O estudo foi desenvolvido em 8 secretarias de saúde: Alegrete, Bela Vista 
do Piauí, Belém do Piauí, Campo Grande, Conceição do Canindé, Jaicós, São Francisco de Assis 
e Vila Nova. No total, foram encontrados 22 cabeleireiros, e apenas 3 manicures ou pedicuros na 
cidade de Bela Vista do Piauí. Nas demais secretarias não haviam manicures e pedicuros cadas-



trados. Portanto, todas as secretarias de saúde, precisam fazer maiores esforços e aumentar o 
número de cabeleireiros, manicures e pedicuros cadastrados.

TÍTULO: Disseminação de educação ambiental através do processo de compostagem.
Instituição: IF Baiano - Instituto Federal Baiano, Campus Valença
Apresentador: Adeilton de Sousa Menezes
Autores: Adeilton de Sousa Menezes, José Menezes dos Santos Neto, Geovane Lima 
Guimarães, Josiane dos Santos Amorim, Giselle Reis Lopes dos Santos.
Resumo: O projeto vem sendo executado desde dezembro 2013 e tem como objetivo cen-
tral a disseminação de educação ambiental dando um destino correto aos resíduos sóli-
dos orgânicos gerados pelo IF Baiano, Campus Valença, através da produção de adubos 
orgânicos, por compostagem, sendo que esses fertilizantes serão utilizados na produção 
agroecológica de olerícolas. As leiras de compostagem foram identificadas da seguinte for-
ma: leiras do grupo A foram compostas de resíduos do refeitório, esterco bovino e aparas 
de grama; leiras do grupo B foram compostas de resíduos do refeitório, esterco de aves e 
aparas de grama, sendo que esses resíduos estavam, respectivamente, na proporção de 
20%,10% e 70%. As aparas de grama e os estercos foram oriundos do Campus Valença do 
IF Baiano. No processo de compostagem, foram acompanhados e controlados os fatores 
temperatura e umidade, revolvendo-se as pilhas quando necessário. O projeto diminuiu a 
quantidade de Resíduos Sólidos Orgânicos levados para o lixão (Orobó) do município de 
Valença, dando ainda uma nova utilização para a matéria orgânica, através da coleta dos 
resíduos e da produção de adubo pelo processo de compostagem.

TÍTULO: Análise da retenção dos cursos técnicos e superiores no IFCE, Campus 
Maracanaú: Desafios da gestão pedagógica
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campos Maracanaú
Apresentador: Adelaide Maria de Sousa Costa
Autores: Adelaide Maria de Sousa Costa, Germana Maria Marinho Silva, Keyla de Souza 
Lima Cruz, Isabel Mada Pierre Carneiro, Roseane Michelle de Lima Silveira Botelho.
Resumo: A retenção é um dos grandes desafios para a gestão educacional, tendo causas va-
riadas, que podem estar relacionadas às questões pessoais dos alunos, assim como questões 
socioculturais, geográficas e econômicas. Nesse sentido, este trabalho trata-se de uma pesquisa 
quantitativa que objetivou identificar os índices de retenção dos cursos técnicos e superiores do 
Instituto Federal IFCE – Campus Maracanaú, no período de 2007/2 a 2012/2, no intuito de refletir 
com docentes e gestores sobre o papel dessa instituição de ensino frente a essa problemática. 
Os dados para os cálculos do número de alunos evadidos foram retirados do Sistema Nacional 
de Informações da Educação Profissional e Tecnológica- SISTEC. Verificou-se uma elevada re-
tenção dos alunos em todos os cursos, prevalecendo maiores índices nos cursos de Ciências da 
Computação, com 66% de 111 alunos matriculados e no curso Técnico em Redes de Computa-
dores com 48,09% de 131 alunos matriculados. A partir dos dados foi evidenciada a necessidade 



de planejamento e implementação de ações de cunho pedagógico e de gestão, como forma de 
minimizar os motivos da retenção dos alunos.

TÍTULO: Construindo jogos didáticos-pedagógicos como ferramenta para as aulas de 
ciências e português na escola e na web
Instituição: CAMB - Colégio de Aplicação Bel. Mário Bezerra da Silva
Apresentador: Adélia Patrícia Vieira Campelo
Autores: Adélia Patrícia Vieira Campelo, Pedro Ramalho Neto.
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de experiência sobre a criação 
de jogos para a disciplina de Ciências fazendo uso do gênero textual Regras de jogo para 
incentivar os estudantes a produzirem o próprio material de estudo e também inseri-los 
na pesquisa científica. A cada quinze dias foram propostas atividades para as equipes para 
que aperfeiçoassem os jogos seguindo de apresentações para os colegas. Juntamente com 
o professor de Português foi elaborado um manual com as regras dos jogos para serem 
usados por outros participantes. Posteriormente, estes jogos serão adaptados à linguagem 
da web já que o colégio dispõe de um blog específico para alimentação dos projetos da 
área de pesquisa incluindo a criação de tutoriais dos jogos. Após o processo de construção 
dos jogos e da prática com a comunidade escolar verificou-se aprendizagem significativa 
dos conteúdos, uma vez que foram produzidos cinco jogos em diversas modalidades e 
elaborado um manual de regras de como utilizá-los.

TÍTULO: A resolução de problemas como meio de integrar a matemática às disciplinas 
técnicas: Uma experiência no curso técnico em agropecuária.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerias
Apresentador: Adenise Vieira de Souza
Autores: Adenise Vieira de Souza, Maria Deusa Ferreira da Silva.
Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi investigar os problemas matemáticos presentes 
nas disciplinas técnicas do curso Técnico em Agropecuária Integrado, e a possibilidade 
de integrar a Matemática a essas disciplinas. Primeiramente, analisamos o projeto de cur-
so, fizemos entrevistas com professores, consultamos os cadernos dos alunos e alguns 
sites. Com esses dados, criamos problemas matemáticos relacionados com as disciplinas 
técnicas, que foram aplicados aos alunos baseando-se na Metodologia da Resolução de 
Problemas. Observamos que ao resolver os problemas, os estudantes sentiram motivados 
para a aprendizagem e passaram a ser participativos, autônomos e críticos. Além disso, 
desenvolveram habilidades necessárias para enfrentarem situações reais do dia-a-dia. Ob-
servamos também que, os conteúdos matemáticos previstos para a 1ª série do Ensino 
Médio, são desconectados dos conteúdos matemáticos utilizados nas disciplinas técnicas 
o que dificulta a integração.



TÍTULO: Utilização de compostagem na produção de mudas de espécies florestais
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Adeval Alexandre Cavalcante Neto
Autores: Adeval Alexandre Cavalcante Neto, Mariano Oscar Aníbal Ibanez Rojas, Raimundo 
Nonato Moraes Costa.
Resumo: A produção de resíduos sólidos faz parte do cotidiano do ser humano, quando 
manejados de forma inadequada oferecem inúmeros problemas. Objetivou-se nesta pesquisa 
utilizar os resíduos sólidos produzidos no Instituto Federal do Maranhão-IFMA/Campus Codó 
para produção de composto orgânico e posterior utilização na produção de mudas de espé-
cies florestais. Para tal, Confeccionou-se um pilha de compostagem com largura de 1,5 metro 
e 1,60 metro de altura, apresentando um comprimento de 8 metros. Para a montagem da pi-
lha, coletou-se os resíduos orgânicos desperdiçados diariamente no refeitório da Instituição, 
além de esterco bovino e aparas de gramas. Aos 120 dias, todo material orgânico, tornou-se 
um composto estável e rico em nutrientes e posteriormente foi utilizado como substrato para 
produção de mudas de espécies florestais, que posteriormente foram plantadas em áreas 
degradadas no Campus.

TÍTULO: O mito da caverna – Releituras, Realidades e Reflexões
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Adilon Martins Rocha
Autores: Adilon Martins Rocha, Claudemir Figueiredo Pessoa, Endria Virgínia Alves Silva.
Resumo: de acordo com o estudo realizado, tende se a ser apresentado no poster o tema 
da releitura do mito da caverna, onde será explicado a sua versão seja ela antiga, moderna 
e cibernética. O trabalho terá como objetivo mostrar a falta de liberdade e conhecimento 
que o ser humano tem ao ser manipulado pelas “sombras” seja elas redes social, TV entre 
outros. Mostrar que a sociedade não consegue ver o que esta acontecendo no mundo 
real pois elas estão presas dentro da caverna que por sua vez forja um mundo irreal para 
aqueles que à habita, fazendo os se sentirem presos e não verem o mundo real que tem lá 
fora. Assim somos manipulados apenas pelas imagens (sombras) e pelo áudiovisual.

TÍTULO: Museu de família
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Montanha
Apresentador: Adilson Silva Santos
Autores: Adilson Silva Santos, Laís Sabino de Souza.
RESUMO: O projeto Museu de Família surgiu de uma prática em sala de aula, quando traba-
lhamos com os alunos os conteúdos memória e fontes históricas. Levando-se em conside-
ração que os museus estão ligados à memória, cultura material, à história e os objetos dos 
quais são constitutivos são fontes históricas, a construção de um museu justifica-se pela 
possibilidade de trabalhar todos esses conceitos com os educandos de forma integrada 



e articulada com a necessidade de se trabalhar documentos em sala de aula. Ele objetiva 
construir um museu utilizando objetos antigos que compõem o acervo das famílias dos 
alunos. Os alunos selecionaram objetos que pertencem às suas famílias e construíram uma 
descrição dos objetos a partir de entrevista com o(a) proprietário(a), a fim de constituir o 
acervo da mostra que dá título ao projet

TÍTULO: A manutenção da cultura e da identidade da gastronomia nacional e a indústria 
do processamento alimentício
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Adria de Sousa Bentes
Autores: Adria de Sousa Bentes, Paulo Renato de Paula Frederico, Hugo Antonio Lima de Souza.
Resumo: A alimentação ultrapassa a ideia da nutrição do corpo, pois engloba os 
procedimentos inerentes à preparação do alimento ao seu consumo propriamente dito, a 
identidade cultural, a condição social, a religião, a memória familiar, entre outras. Nesse 
sentido, a gastronomia é um patrimônio cultural e uma representação da identidade de um 
povo que deve ser mantido. A produção de alimentos industrializados é frequentemente 
vista como antagonista à valorização cultural, principalmente pelo caráter mais impessoal 
e padronizado do processamento dos alimentos, no entanto, a produção industrial dos 
alimentos possui papel fundamental na manutenção do patrimônio gastronômico de um 
país, pois permite que alimentos típicos de uma região se difundam pelo país e sejam 
até mesmo exportados. Nesse contexto, cabe aos educadores dos cursos técnicos e 
tecnológicos conscientizar os alunos e futuros profissionais da área alimentícia de seu 
papel na manutenção dessa identidade cultural

TÍTULO: A inserção de mulheres no mulheres mil do IFS, Campus Estância: Traços de 
sua inserção no mercado de trabalho
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Adriana Araujo de Lisboa
Autores: Adriana Araujo de Lisboa.
Resumo: A pesquisa é resultado do trabalho de conclusão de curso da Especialização Gestão 
de Políticas Públicas com Foco em Gênero e Raça da UFS. Objetiva identificar a inserção das 
estudantes que fizeram parte do Programa Mulheres Mil – IFS Campus Estância, ano 2012-
2013, no mercado de trabalho e traçar um perfil destas. A pesquisa se caracterizou como 
qualitativa e quantitativa. Foi realizado: levantamento bibliográfico; contato com os sujeitos 
da pesquisa; elaboração de um instrumento para coleta de dados; tabulação de dados. O 
universo constitui-se de 98 mulheres, a amostra de 21 mulheres, no entanto, devido às 
dificuldades de realizar a aplicação do questionário só foi possível abordar 12 mulheres. 
Com a presente investigação obteve os seguintes resultados: em relação à escolaridade: 
um grande número de mulheres ainda não concluiu o ensino médio, 59 mulheres, e um 
número expressivo não possui o ensino fundamental completo, 41 mulheres; em relação 



a inserção no mercado de trabalho: apenas 21 mulheres estavam inserida no mercado de 
trabalho, e 72 não trabalhavam; quanto ao vínculo empregatício: 04 trabalhavam como 
domésticas, 03 trabalhavam como autônoma, 03 trabalhava empresa, 01 trabalhava como 
diarista e 01 trabalhava para terceiros; em relação ao tipo de vínculo empregatício: apenas 
as que trabalhavam em empresa possuíam carteira de trabalho assinada. Conclui-se que 
estas mulheres apresentam o perfil que reflete a vida de inúmeras mulheres Brasileiras, 
que estão inseridas nas estatísticas de baixa escolaridade, pouca inserção no mercado 
de trabalho, mulheres que trabalham somente no âmbito doméstico, ou se inserem no 
mercado de trabalho submetidas à precarização deste.

TÍTULO: Considerações sobre o professor: Agente de mudança e semeador de esperança.
Instituição: CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos
Apresentador: Adriana Berno
Autores: Adriana Berno, Ana Lucia Berno Bonassina,
Resumo: O presente projeto tem por objetivo investigar as práticas exercidas pelos pro-
fessores de uma instituição de ensino profissionalizante. O curso oferecido pela entidade 
educacional é destinado a indivíduos que possuam o Ensino Fundamental completo e a 
idade mínima de 14 anos.
O CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos foi criada em 1995 com a ambição de educar e 
qualificar pessoas por meio de seus diversos cursos profissionalizantes, tendo como mis-
são desenvolver o potencial das pessoas e formar o cidadão profissional para atuar com 
excelência no mercado de trabalho.
A instituição alicerça-se na Apple e Beane (1997) e Gadotti (1990), que alegam a preocu-
pação com uma escola democrática no sentido global e para todos, promotora de trans-
formações sociais com especial olhar na educação inclusiva.
Apple e Beane (1997) e em consonância com a instituição pesquisada, afirmam que a 
escola surge de práticas de educadores que visam acordos e oportunidades moldados por 
atitudes democráticas, os quais envolvem criação e estrutura de processos participativos, 
encantar e despertar a busca do conhecimento, o aprender a resgatar a criatividade e criar 
oportunidades que o mercado de trabalho precisa e/ou almeja.
Entendendo a necessidade do indivíduo em aprimorar o conhecimento insere-se o edu-
cador, que tem como objetivo principal ampliar as chances profissionais do indivíduo e 
também fornecer instrumentos para inspirar o empreendedorismo no aluno.

TÍTULO: Suporte de aprendizagem - uma experiência de fechar o círculo entre educação 
básica e licenciados de letras e matemática do IFAL, Campus Maceió.
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Adriana Carla Monteiro Valença de Alencar
Autores: Adriana Carla Monteiro Valença de Alencar, Rogério de Alencar Gouveia.



Resumo: Este trabalho propõe uma experiência de implantação de um programa de Supor-
te de Aprendizagem em um Campus do Instituto Federal de Alagoas, que oferece, dentre 
outras modalidades, o Ensino Médio Integrado e Licenciatura de Letras e Matemática, prin-
cipais atores desta experiência. Esta pesquisa se desenvolverá por meio de uma abordagem 
qualitativa, com a utilização da autoconfrontação dos elementos envolvidos. A estratégia 
utilizada será o estudo de caso e tem como problemática a seguinte questão: É possível se 
alcançar êxito em um programa de Suporte de Aprendizagem com futuros professores de 
licenciatura em formação? Trata-se de uma pesquisa em andamento, porém os resultados 
esperados surge da hipótese de conseguirmos suprir as carências de conteúdos que gran-
de parte dos alunos ingressantes trazem do ensino fundamental a fim de minimizar dificul-
dades que intervem diretamente em um bom desempenho no Ensino Médio Integrado e, 
consequentemente, reduzir os índices de retenção e evasão.

TÍTULO: A educação inclusiva no Campus Arraial do Cabo do IFRJ
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Adriana da Silva Souza
Autores: Adriana da Silva Souza, Bárbara Aranha Ramos, Marina Ribeiro Peixoto, Rafaella 
Barbosa Alparone.
Resumo: A Educação no Brasil tem sido marcada pela reflexão acerca do paradigma da 
Inclusão, que busca considerar e atender a diversidade humana.
Atualmente pesquisas, estudos e políticas visam à implementação de um sistema de ensi-
no mais democrático e com equidade, independente de situação de gênero, social, física, 
intelectual, linguística etc e do estado temporário ou permanente.
A SETEC desenvolve a Ação TEC NEP, que “visa à inserção das pessoas com necessidades 
educacionais específicas nos cursos de formação inicial e continuada, de nível técnico e 
tecnológico, nas instituições federais de educação tecnológica, em parceria com os siste-
mas estaduais e municipais, bem como o segmento comunitário”. (SETEC/MEC).
Diante deste cenário o presente estudo investigou como a inclusão escolar vem sendo 
realizada no Campus Arraial do Cabo do IFRJ, a partir da atuação do Núcleo de Apoio às 
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) deste Campus.

TÍTULO: Reflexões sobre a importância da realização de experimentos dentro do 
conceito de energia
Instituição: IFSP - Instituto Federal São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Adriana de Andrade
Autores: Adriana de Andrade, João Pereira Neto, Ricardo Roberto Plaza Teixeira.
Resumo: Para estimular o interesse pela ciência, é fundamental que o professor instigue 
a curiosidade dos alunos e uma forma interessante para atingir este objetivo é por meio 
de experimentos científicos que permitem um aprendizado realmente contextualizado. A 



necessidade da experimentação permeia toda a educação básica e enfrenta uma série de 
dificuldades para a sua efetivação. Tendo em vista esta situação, nosso objetivo neste tra-
balho é estabelecer uma real dialogicidade entre a ciência e o mundo do educando, pela 
efetivação de experimentos científicos que possam despertar no aluno o interesse pela 
ciência e, em especial, pela física, propiciando assim um ensino que tenha significado 
para o aluno. A partir desses pressupostos, realizamos neste trabalho algumas reflexões 
sobre as possibilidades educacionais da utilização de experimentos envolvendo o conceito 
de energia, como, por exemplo, o radiômetro, a bateria solar e uma “bicicleta geradora de 
energia” que ao ser pedalada converte energia mecânica em energia elétrica.

TÍTULO: Licenciatura em enfermagem: Possibilidade de formação docente para a 
educação profissional
Instituição: EERP USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo
Apresentador: Adriana Katia Corrêa
Autores: Adriana Katia Corrêa, Maria Conceição Bernardo de Mello e Souza, Maria José Clapis.
Resumo: No Brasil, é expressivo, no campo da saúde, especificamente na enfermagem, 
o contingente de trabalhadores auxiliares e técnicos de nível médio na produção dos 
cuidados, sendo a sua formação fundamental para que se efetive o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Nesse contexto, são relevantes a formação e a atuação docente, sendo os 
cursos de licenciatura uma das vias possíveis de formação de professor para a docência 
na educação profissional em enfermagem. O objetivo deste trabalho é apresentar alguns 
aspectos da operacionalização de um projeto de formação de professor enfermeiro para 
a educação profissional por meio de um curso de Bacharelado e Licenciatura, enfocando 
especificidades das disciplinas curriculares voltadas diretamente à formação docente 
para as escolas técnicas de saúde, apontando reflexões sobre potencialidades e limites 
desse projeto. Cabe fortalecer as discussões sobre a formação docente para a educação 
profissional na área da saúde, o que é essencial para consolidar o SUS.

TÍTULO: Desafios e oportunidades para a formação de educadores ambientais, a partir da 
análise curricular de um curso de licenciatura em física
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Adriana Lopes Leal
Autores: Adriana Lopes Leal, Ronisson Alves de Souza, Ivan Contini Abilio.
Resumo: O curso de Licenciatura em Física do IFTO, Campus Palmas tem possibilitado 
a formação do professor, como um Sujeito Ecológico? Para responder a essa questão 
algumas pesquisas e propostas vêm sendo desenvolvidas nesse curso. O trabalho que ora 
apresentamos é parte constituinte dessas ações, cujos pressupostos estão embasados na 
Educação Ambiental Crítica (LOUREIRO, 2004; 2007) e na formação do Sujeito Ecológico 
(CARVALHO, 2011). Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi analisar aspectos do 
currículo escrito/formal, que identificassem a abordagem ou não do tema meio ambiente, no 



referido curso. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, utilizando a metodologia da 
Análise de Conteúdo. Os pontos analisados mostraram que o Programa do Curso oferece uma 
base conceitual sólida, com conhecimentos instrumentais e/ou técnicos bem determinados. 
Por outro lado, as questões ambientais não apareceram explicitamente, mas alguns indícios 
mostraram que existe uma abertura para o tema, mesmo que, de forma isolada e ainda muito 
incipiente. O que nos remete à importância e à necessidade de uma formação continuada para 
formadores de professores, que permita a reflexão-ação sobre a temática ambiental.

TÍTULO: Contribuições do PIBID para formação inicial de professores
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Adriana Lucena de Sales
Autores: Adriana Lucena de Sales, Natalina do Socorro, Erlyson Farias Fernandes, Ederson 
Wilker Figueiredo Leite, Hilton Prado de Castro Júnior.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi investigar quais as competências necessárias para 
atuação docente, na visão dos acadêmicos de química. Esta pesquisa foi realizada no 5o 
semestre do Curso de Licenciatura em Química, durante as aulas de Oficina Pedagógica. 
Os acadêmicos participaram de uma dinâmica, desenhando a mão e dentro dela as 
competências necessárias para atuação docente. Depois realizou-se uma comparação 
destas concepções com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura 
em Química (Resolução CNE 8/2002). As competências citadas foram: contextualizar; 
formação continuada; fazer experimentos; ser reflexivo da prática docente; trabalhar em 
equipe e planejar. Sendo que, a mais citada foi ter domínio do conteúdo e saber ensinar, 
correspondendo a 24% das respostas. Todas as competências mencionadas na dinâmica 
são contempladas nas Diretrizes. Os acadêmicos entrevistados apresentam compreensão 
satisfatória a respeito das competências que iram necessitar, o que traduz uma formação 
consolidada, para atuação na futura profissão.

TÍTULO: Ações culturais e pedagógicas nas bibliotecas do Instituto Federal do Tocantins: 
Estratégias para dinamização e produção de conhecimento
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Adriana Machado Santos Serra
Autores: Adriana Machado Santos Serra, Michelle de Lima Mota.
Resumo: Descreve as ações culturais e pedagógicas desenvolvidas pela Rede de Bibliotecas do 
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) de tal forma que contemplem questões conceituais sobre 
o tema em questão e se elas podem promover a produção de conhecimento, bem como atuar 
na dinamização da Biblioteca e produção de conhecimento. No intuito de conhecer a dinâmica 
das ações procurou-se verificar como são desenvolvidas essas atividades, identificando o nível 
de envolvimento dos usuários com tais práticas e avaliando suas formas de divulgação. Através 
do estudo percebeu-se a importância da ação cultural e pedagógica para a prática bibliotecária 
e a biblioteca escolar-universitária. Essas ações permitem a formação de indivíduos mais 



conscientes sobre a realidade que os cerca, de tal forma que não apenas tenham acesso aos 
produtos e serviços que a biblioteca oferece, mas tornem-se, produtores de conhecimento e 
elaborem suas próprias conclusões mediante o estímulo do pensamento crítico.

TÍTULO: Elaboração de biscoito com substituição parcial da farinha de trigo por farinha 
de resíduo de goiaba como alternativa para o reaproveitamento
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Ceará, Campus 
Limoeiro do Norte
Apresentador: Adriana Maciel Chaves
Autores: Adriana Maciel Chaves, Camila Maria do Nascimento, Bruno Felipe de Oliveira, 
Josyane Alexandre de Andrade, Hyngrid Rannielle de Oliveira Gonsalves.
Resumo: O processamento de frutas e vegetais gera resíduos que são em grande parte 
descartados no campo, ocasionando problema de ordem econômica e ambiental. Nos últimos 
anos maior importância tem sido dada à utilização integral dos alimentos, principalmente os 
de origem vegetal. Com isso, têm sido tomadas ações relacionadas com o aproveitamento 
de resíduos gerados no processamento destes alimentos. Neste contexto, a proposta deste 
trabalho é investigar a aceitação sensorial de biscoitos desenvolvidos com substituição parcial 
da farinha de trigo por farinha do resíduo de goiaba, como forma de abrir a possibilidade para 
o reaproveitamento. Os resíduos foram adquiridos da produção de compota de goiaba, onde 
são descartadas as cascas e sementes. O processamento foi realizado na Planta Piloto de 
Frutos e Hortaliças do IFCE Campus Limoeiro do Norte obtendo-se separadamente, farinhas 
da casca e da semente da goiaba. Na análise sensorial, foram avaliados os atributos de cor, 
aparência, odor, textura e avaliação global, utilizando um teste afetivo de aceitação de escala 
de atitude com uma escala de nove pontos. Juntamente com o teste de aceitação foi aplicado 
o teste de intenção de compra dos julgadores diante da amostra apresentada, com escala de 
cinco pontos. A análise foi realizada com provadores não treinados de ambos os sexos, sendo 
composta por 55,5% de mulheres e 44,8% de homens. A faixa etária foi de 26,9% <20 anos, 
63,5% >20 anos, 4,7% >30 a 40 anos e 4,8% > 50 anos. Os atributos avaliados indicaram 
que o produto apresentou boa aceitação pelos provadores, com notas variando entre “gostei 
ligeiramente” e “gostei moderadamente” na escala hedônica. Isso é um indicativo de que a 
utilização das farinhas da casca e da semente constitui uma alternativa tecnológica viável para 
o reaproveitamento. Já o teste de intenção de compra com resultado de 57% indica que esse 
produto apresenta potencial para entrar no mercado.

TÍTULO: Os impactos do programa mulheres mil na perspectiva das alunas do Campus 
Barbacena
Instituição: IF Sudeste - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena
Apresentador: Adriana Magalhães Veiga de Broutelle
Autores: Adriana Magalhães Veiga de Broutelle, Bianca Monteiro Marques Alves, Iris Paula 
Gustavo Meireles.



Resumo: Este trabalho tem como finalidade apresentar os impactos do Programa Mulheres 
Mil do IFSudeste MG, Campus Barbacena nas comunidades atendidas pelo programa, sob 
a visão das alunas atendidas. O Programa Mulheres Mil teve seu início, nesta instituição, 
no ano de 2011 e tem como objetivo precípuo elevar a qualidade de vida e a escolaridade 
das participantes, e consequentemente, de suas comunidades localizadas na periferia 
de Barbacena. Direcionado a mulheres em condições de vulnerabilidade e/ou violência 
doméstica e pautado em princípios éticos e de elevação de autoestima, reflete sobre a 
realidade econômica, política, social e cultural das cursistas

TÍTULO: A dualidade na educação: Um estudo sobre os cursos técnicos integrados ao 
ensino médio
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Adriana Paula Martins
Autores: Adriana Paula Martins, Luciana Borges de Andrade, Rogério Melo Nepomuceno, 
Luiz Alberto Rezende, Tânia Mára Souza Guimarães.
Resumo: Este trabalho científico tem como tema os cursos técnicos integrados ao ensino 
médio. A questão central é identificar o papel desses cursos diante da dualidade na educação 
Brasileira? O objetivo geral é analisar a proposta de criação dos cursos pesquisados com 
relação à dualidade na educação. Os objetivos específicos são: realizar um recorte na história 
da educação profissional, conceituar os cursos técnicos integrados ao ensino médio e 
analisar as propostas de profissionalização desses cursos. Os referenciais teóricos deste 
estudo são Kuenzer (1997), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) e Ciavatta e Ramos (2011). 
Os resultados finais descrevem que a dualidade histórica na educação Brasileira pode ser 
findada com a oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, uma vez que nesses 
cursos estão garantidas a certificação profissional e a continuidade nos estudos.

TÍTULO: O material lúdico aplicado no processo de ensino e aprendizagem no ensino 
fundamental
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceara, Campus Cedro
Apresentador: Adriana Pinto de Sousa
Autores: Adriana Pinto de Sousa, Cícera Sheila de Oliveira Viana, Jardel Arlen da Silva, 
Layse Hayalla de Sousa Oliveira, Maria Meire Lucio Matos.
Resumo: O ensino de matemática vem ao longo dos anos sendo aplicado de forma 
tradicional e distante da realidade dos alunos. Essas práticas estão relacionadas à formação 
de professores, na qual aprendem e se utilizam um método, no entanto, a matemática pode 
ser trabalhada de uma maneira simplificada utilizando o material lúdico para desenvolver 
atividades, tendo em vista que o uso do material manipulativo, desperta no educando 
curiosidade em aprender e superar dificuldades. Por isso o lúdico é utilizado como uma 
ferramenta para aprimorar o conhecimento dos alunos à matemática, servindo para instigar 
seus conhecimentos na disciplina e no cotidiano. A atividade lúdica em sua essência além 



de contribuir para a aprendizagem influencia no processo de formação intelectual do 
aluno, possibilitando um enriquecimento permanente, onde sua participação evidencia a 
criatividade e interação com o social. Embora, muito já foi feito para melhorar as condições 
da educação e ainda há muito a buscar.

TÍTULO: Contribuições do projeto PIBID/CAPES na formação continuada dos supervisores 
e inicial dos licenciandos em química do IFRN/Campus – APODI
Instituição: IFRN - Insituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Campus Apodi
Apresentador: Adriano Erik Reinaldo de Morais
Autores: Adriano Erik Reinaldo de Morais, Paulo Roberto Nunes Fernandes.
Resumo: No presente trabalho foi desenvolvido a avaliação qualitativa do Projeto PIBID/
CAPES – Química Apodi, visando estabelecer as reais contribuições do programa no 
que concerne a formação continuada dos professores supervisores das escolas da rede 
estadual de ensino, bem como a formação inicial dos bolsistas licenciando em Química, 
professores em formação do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de 
Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Apodi. Para isso, a 
metodologia a ser seguida estabelece os critérios de avaliação qualitativa, que é por meio 
de entrevistas e questionários que visam estabelecer quais as reais contribuições que o 
programa tem proporcionado aos seus participantes será realizada uma palestra com o 
intuito de motivar a comunidade acadêmica para o crescente avanço que as pesquisas em 
ensino e educação vem apresentando um relevante papel de destaque e com isso aponta 
os pontos positivos e negativos do programa PIBID.

TÍTULO: Levantamento e analise de dados sobre a evasão no curso de encaut do CEFET 
- MG Leopoldina
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais 
Apresentador: Adson Nogueira Alves
Autores: Adson Nogueira Alves, Alex da Silva Temoteo, Letícia Pereira Resende, Paula de 
Almeida Côrtes Viveiros.
Resumo: O estudo objetivou identificar as causas e os principais fatores que contribuem 
para a evasão do curso de Engenharia de Controle e Automação do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais Campus Leopoldina, referentes ao período de 2006 
a 2013. A pesquisa descritiva foi realizada através do levantamento de dados na própria 
instituição, contato direto com os alunos de interesse e análise documental das informações 
adquiridas. A amostra compreende 32 alunos. Com objetivos de conhecer as principais 
causas da evasão, o perfil desses alunos evadidos e sua situação após a evasão além de 
identificar os fatores que contribuíram para o fenômeno e em quais períodos ocorrem 
as maiores taxas de evasão. Os dados levantados representam indicadores importantes a 
serem observados pelos gestores da instituição. O estudo teve incentivo da Coordenação 



de Política Estudantil de Leopoldina, através da Bolsa de Complementação Educacional 
(BCE), no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014.

TÍTULO: A articulação entre PRONATEC e bolsa família: A execução do bolsa-formação 
trabalhador para os beneficiários do bolsa família no Vale do Urucuia, Noroeste de Minas.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Aelejancer Barbosa Macedo
Autores: Aelejancer Barbosa Macedo
Resumo: A articulação entre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - PRONATEC e Bolsa Família: a execução do Bolsa-Formação Trabalhador para os 
beneficiários do Bolsa Família no Vale do Urucuia é uma ação que vem sendo desenvolvida 
em âmbito nacional e em especifico no IFNMG, Campus Arinos. Conhecer a expansão da 
educação profissional e tecnológica por intermédio do PRONATEC e analisar a sua atuação 
na qualificação X formação dos cidadãos no IFNMGconstitui-se elemento fundamental para 
a consolidação de uma educação emancipatória e cidadã. Portanto, propõe-se analisar a 
atuação do PRONATEC no IFNMG, considerando o processo de formação na perspectiva 
da ampliação da cidadania, frente às transformações sociais, com ênfase nas novas 
oportunidades aos beneficiários no Vale do Urucuia, bem como os efeitos da participação 
dos Beneficiários do Bolsa família no PRONATEC, tendo em vista fatores de inclusão/
exclusão vinculados ao mundo do trabalho.

TÍTULO: Avaliação diagnóstica como instrumento norteador da prática docente para o 
ensino de química no curso técnico integrado de informática
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Aglailson Glêdson Cabral de Oliveira
Autores: Aglailson Glêdson Cabral de Oliveira, Aquiles Vieira Cavalcante, Gabriel Almeida 
da Rocha, João Antonio M Martins, Mauricio Mateus da S Tavares.
Resumo: Para contribuir na elaboração das ações de planejamento do processo de ensino-
aprendizagem, levando em consideração a integração da formação geral e profissionalizante, 
estamos propondo a utilização da avaliação diagnóstica como ferramenta norteadora. Foi 
refeito o planejamento anual para o 1º ano do ensino médio do curso técnico integrado de 
informática e em seguida, foi aplicado a avaliação diagnóstica com 35 alunos ingressantes. 
A avaliação diagnóstica se mostrou eficaz para conduzir o trabalho docente. Após esta 
avaliação o professor refez o plano de ensino, diminuindo o espaço reservado a revisão 
de conteúdos vistos no Ensino fundamental e inseriu um maior espaço para a utilização 
de atividades experimentais. Além do caráter pedagógico, a avaliação diagnóstica, foi 
útil para que o professor pudesse junto a direção geral da escola, propor melhorias para 
o laboratório de ensino de ciências e junto a coordenação do curso propor ações para 
permanência dos alunos



TÍTULO: Construção de bancada de ensaio de tração para motor O.S 55AX
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Agnaldo Cardoso da Penha Rosa
Autores: Agnaldo Cardoso da Penha Rosa, Pablo Henrique Ribeiro Bezerra, Patricia da Silva 
Oliveira, Ernane de Macedo Santos, Sthefanny Helena Rodrigues de Brito.
Resumo: No desenvolvimento de uma aeronave, seja ela qual for o tipo, é importante 
uma análise bem fundamentada em desempenho, estabilidade e aerodinâmica. Ensaios de 
variados tipos são realizados, para o sucesso da mesma. Esta pesquisa foi fundamentada 
em uma aeronave não tripulada, radio controlada, que participa da Competição SAE Brasil 
Aerodesign. Testes foram realizados em uma bancada desenvolvida especificamente para 
o motor O.S 55AX. Tendo como objetivo, calcular a tração máxima e maior quantidade 
de fluxo de vento de acordo com a hélice utilizada. de acordo com o resultado, tem-se a 
escolha da mais indicada. É importante ressaltar que as hélices devem ser encontradas 
comercialmente e atender aos requisitos básicos da competição.

TÍTULO: Juventudes em movimento
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência de Tecnologia do Ceará, Campus 
Maracanaú
Apresentador: Agnes Caroline Souza Pinto
Autores: Agnes Caroline Souza Pinto, Isabel Magda Said, Márcia Lorena Bezerra Peixoto, 
Renata Alves Albuquerque, Keyla de Souza Lima Cruz.
Resumo: Trata-se de um relato de experiência sobre o projeto Juventudes em Movimento, 
desenvolvido no Instituto Federal do Ceará – Campus Maracanaú. Objetivou-se: propiciar 
condições para que o discente expresse sua autonomia e consciência crítica, por meio da 
participação ativa na vida acadêmica, contribuindo para uma formação cidadã. O projeto foi 
elaborado e implementado em 2014, pela equipe interdisciplinar: assistente social, pedagoga, 
enfermeira, psicóloga e nutricionista. Os temas: uso de drogas, orientação profissional e 
projeto de vida, pluralidade cultural, gênero e violência contra a mulher, foram discutidos por 
meio de oficinas, apresentações artísticas, exibição de filmes e palestras. Os participantes 
foram 614 discentes do IFCE e de escolas públicas parceiras. Os resultados revelam o 
fortalecimento do trabalho interdisciplinar; e a promoção de condições para que o discente 
reflita sobre as temáticas trabalhadas. Conclui-se que o projeto tem se tornado um importante 
espaço tanto de articulação da equipe interdisciplinar como de formação cidadã dos discentes.

TÍTULO: Horta escolar como fonte de apoio na escola pública
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Agripino Emanuel Oliveira Alves
Autores: Agripino Emanuel Oliveira Alves, Paulino Carvalho Figueiredo, Rosemeire Oliveira 
Santos, Anderson Oliveira Alves, Viviane Santos Barbosa.



Resumo: A preocupação com hábitos saudáveis na alimentação das pessoas tem sendo tema 
de vários debates mundiais e com isso as escolas vêm desempenhando um papel muito 
importante na alimentação dos seus alunos com as construções de hortas escolares.
Horta escolar é um espaço usado dentro das dependências da escola para o cultivo de di-
versas hortaliças e plantas de crescimento rápido. A implantação e desenvolvimento de uma 
horta escola têm como objetivo proporcionar ações pedagógicas. Com isso os professores 
podem introduzir no processo educativo dos alunos como os alimentos de forma adequada, 
saudável e segura podem ser cultivados de maneira simples até mesmo na escola.
Assim proporciona que o aluno participe desde plantio, colheita e do experimento desses 
alimentos na cozinha ou na merenda escola, fazendo de forma fácil o entendimento de uma 
boa alimentação sem por em risco a saúde e nem a poluição do meio ambientes (Silva, 1998).
Ao montar uma horta escola, professores de todas as áreas terão um laboratório vivo 
trabalhado os mais variados temas. Com a construção da horta o professor tem a oportuni-
dade de fazer a integração dos alunos com a escola, como respeita a natureza, melhorar o 
aprendizado e as relações sócias desses alunos com o meio em que vivem.
Nesse sentido, os professores e todos os demais profissionais tornam-se exemplos positi-
vos para os alunos, suas famílias e para a comunidade na qual estão inseridos.
A promoção da saúde permite que as pessoas adquiram maior controle sobre sua própria 
qualidade de vida. Através da adoção de hábitos saudáveis não só os indivíduos, mas tam-
bém suas famílias e comunidade se apoderam de um bem, um direito e um recurso apli-
cável à vida cotidiana. Baseado nesse conceito de integração entre grupos de indivíduos, a 
Organização Mundial da Saúde (1997) define que uma das melhores formas de promover a 
saúde é através da escola. Isso porque, a escola é são espaços sociais onde muitas pesso-
as convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores passam a maior 
parte de seu tempo. Além disso, é na escola onde os programas de educação e saúde pode 
ter a maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência.

TÍTULO: Morbidades dos idosos da comunidade do município de pesqueira - PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Águeda Júlia Siqueira Cordeiro
Autores: Águeda Júlia Siqueira Cordeiro, Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos, Nayane 
Rafaela da Silva, Maria Amanda Lima Batista, Silvana Cavalcante dos Santos.
Resumo: Introdução: O processo de envelhecimento populacional vem-se constituindo 
num dos maiores desafios para a saúde pública contemporânea, principalmente nos países 
onde esse fenômeno tem ocorrido em situações de pobreza e grande desigualdade social 
(LIMA-COSTA; BARRETO, 2003). A presente pesquisa visa identificar as morbidades dos 
idosos na comunidade do município de Pesqueira – PE. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo de corte transversal quantitativo o qual produz “instantâneos” da situação de 
saúde da população investigada. Resultados: Participaram da pesquisa 37 idosos, destes 
29 apresentam pelo menos um tipo de morbidade. Conclusão: A Pesquisa proporcionou 
uma relação entre os pesquisadores e participantes.



TÍTULO: Produção de farinha de aipo para suprir a deficiência de nutrientes
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Ailanakely Farias de Souza
Autores: Ailanakely Farias de Souza, Rayanne Benevides, Margarete Correia de Araújo, 
Maria Iracy Franca Lacerda Sousa.
Resumo: Conhecido também como salsão, pertence à família das Umbelíferas, o aipo 
(Apiumgraveolens), é uma excelente aposta natural, para prevenir e reduzir riscos de 
doenças, por ser um alimento funcional rico em vitaminas, niacina, e sais minerais. 
Utilizado para prevenir e reduzir riscos de doenças causadas pela falta de nutrientes nos 
alimentos, ele apresenta baixa quantidade de calorias. O desenvolvimento físico e cognitivo 
comprometido, que geralmente afeta também a condição física e a produtividade dos 
adultos são consequências da insuficiência no abastecimento de oxigênio para o corpo, 
provocado pela anemia.O presente trabalho teve como objetivo produzir farinha de aipo 
para reduzir os níveis de LDL, anemia e o raquitismo. Para isso utilizou-se as folhas e 
talos do aipo em um processo de aquecimento transformando-os em um pó. A produção 
da farinha de aipo mostrou-se viável e com bom rendimento, porém será necessária a 
realização de testes para verificar sua eficácia.

TÍTULO: Evasão escolar no ensino técnico subsequente no curso de manutenção e 
suporte em informática do IFRN Campus Natal - Zona Norte
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Aílton Torres Câmara
Autores: Aílton Torres Câmara, Yasmim Beatriz Marques, Daniele de Melo Silva.
Resumo: A iniciativa deste projeto visa expor os resultados que foram obtidos 
primeiramente através de uma pesquisa realizada no curso técnico de Manutenção e 
Suporte em Informática na modalidade subsequente do IFRN Campus Natal Zona Norte. 
Buscou-se identificar os principais problemas que levaram a evasão na modalidade em 
questão uma vez que o elevado índice de evasão escolar nesse nível de ensino demonstra 
a necessidade de atenção por parte da instituição (GIL, 2011) como também a partir da 
realização da pesquisa com os alunos residentes na instituição, além de alunos que já se 
evadiram da mesma, para que assim se obtivesse maior compreensão e veridicidade dos 
dados obtidos, tendo os mesmos como amostra do estudo. A pesquisa é de abordagem 
quantitativa e qualitativa do tipo descritiva.

TÍTULO: Biotheatrum: Proposta de ensino de biologia na educação integrada
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Airton Araujo de Souza Junior
Autores: Airton Araujo de Souza Junior, Ticiana Patricia da Silveira Cunha, Andréa Pereira 
da Silva, Jéssica Ohanna Oliveria da Costa, Giulianna Paiva Viana de Andrade.



Resumo: A aprendizagem se dá por múltiplas vias, como por exemplo aliar as artes cênicas 
com conteúdos técnicos e científicos. Nessa perspectiva, o aluno vivencia a experiência de 
aprender ensinando e ensinar aprendendo, que, uma vez bem estruturado e com objetivos 
bem definidos, fornece resultados relevantes. Auxiliando na definição de conteúdos e 
no desenvolvimento de uma estratégia criativa para a construção dos conceitos através 
da relação entre arte e cultura. Assim sendo, a proposta de Biotheatrum combinou os 
conteúdos de Biologia através de uma construção de uma peça teatral .
O projeto foi aplicado em 4 turmas do ensino médio técnio e integrado do IFRN. Cada turma 
foi dividida em grupos de trabalhos (Direção; Produção e Cenografia; Atores; Roteiristas 
e Pesquisa) para produzir uma peça de 20 minutos durante 45 dias. em seguida, as peças 
foram exibidas e no final foram avaliadas de acordo com os seguintes critérios : relação da 
peça com o tema; criatividade; roteiro; acabamento; melhor utilização do tempo e resultado 
final. Após o espetáculo foi aplicado um instrumento de avaliação do processo onde foram 
avaliados pedagogicamente os objetivos da atividade, o cronograma, os grupos de traba-
lho, acompanhamento dos professores e os critérios de avaliação
Os dados tabulados evidenciaram positivamente o processo de aprendizagem dos conteú-
dos, pois 83% dos alunos avaliaram que os objetivos foram alcançados e 84% afirmaram 
que o cronograma e os grupos de trabalho foram suficientes. Além disso, 94% avaliaram 
que os critérios de avaliação foram positivos e 86% deles consideram que o acompanha-
mento dos professores foi positivo. Qualitativamente foi observado o envolvimento dos 
alunos na produção e exibição da peça, mostrando que os alunos são aptos a aprender e 
ensinar de forma diferenciada com um espírito de superação de obstáculos, em um proces-
so de construção, desconstrução e reconstrução do objeto.
A metodologia aplicada mostrou-se eficiente, pois permitiu um ganho pedagógico do con-
teúdo, além de transformar o aluno num agente ativo de construção. Assim, a proposta é 
totalmente exequível possibilitando a atuação de professores e alunos na construção de 
novas abordagens no ensino de Biologia.

TÍTULO: Estudo introdutório sobre as motivações para escolha da carreira científica
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Akyson Patrick Lins Gama
Autores: Akyson Patrick Lins Gama, Adriano Willian da Silva.
Resumo: A carreira científica e o estudo das ciências exatas foram sem dúvida de vital 
importância para o desenvolvimento do conhecimento humano ao longo da história e ainda 
hoje é fundamental para o aperfeiçoamento das diversas atividades que são essenciais 
ao cotidiano da população. A pesquisa foi desenvolvida com base em um levantamento 
bibliográfico e uma pesquisa de campo realizada com pesquisadores da área de ciências 
exatas. Verificou-se que a escolha profissional pela carreira científica entre os jovens é 
influenciada pelos valores vocacionais, pela oportunidade e envolvimento com o ambiente de 
pesquisa e pela influência familiar. Por sua vez, constatou-se que as dificuldades encaradas 



durante o período escolar ou a influência de definições pré-concebidas e equivocadas sobre 
a carreira científica prejudicam a escolha pela carreira científica, contribuindo para um 
cenário crítico no desenvolvimento das ciências e tecnologias nacionais.

TÍTULO: Projeto de extensão jornal diálogo: A comunicação social como ferramenta 
educacional no sul do estado de Roraima
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima, Campus Novo Paraíso
Apresentador: Alan Chaves Costa
Autores: Alan Chaves Costa, Clarice Gonçalves Rodrigues Alves, Tarsis Magalhães Ramos.
Resumo: Atualmente, a velocidade em que as informações se propagam nas mídias sociais 
é notória. Neste sentido, a escola deve valer-se de instrumentos que possibilitem que 
a informação chegue aos educandos e que eles sintam-se partícipes da construção do 
conhecimento e, concomitantemente, da própria informação que é processada da escola, 
no convívio com seus colegas, nos saberes das disciplinas e nos conflitos e dúvidas 
pertinentes ao universo juvenil.
O Jornal Diálogo é um projeto de extensão desenvolvido desde 2013 e inscrito na Pró-Rei-
toria de Extensão, possui como principal objetivo a divulgação das ações de docentes e 
discentes do Instituto Federal de Roraima (IFRR), Campus Novo Paraíso (CNP) para os 
municípios nos quais o atende (Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da 
Baliza e Caroebe). O projeto surgiu da necessidade de tornar conhecidas as ações esco-
lares, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão do IFRR-CNP para a comunidade 
escolar. Conta com apoio de alguns professores de diferentes áreas, dos bolsistas e de uma 
grande parcela de colaboradores. Inicialmente, foi denominado “Jornal CNP”, mas como 
as notícias têm abarcado fatos regionais, seu nome passou a chamar-se “Jornal Diálogo”.
A circulação do jornal ocorre através de informativo impresso e através de ambiente virtual, 
com uma página na rede social Facebook, e um site, que pode ser acessado no endereço 
jornaldialogo.com.br. Até o presente momento, foram lançados 900 exemplares e possui 
uma ótima aceitação na comunidade escolar. O processo de revisão, edição, formatação e 
de arrecadação de fundos para a impressão é coordenado por três alunos bolsistas, tendo 
um professor de Português como revisor geral, demonstrando que é possível educar, infor-
mar e propiciar aos estudantes meios para que conheçam melhor tanto sua realidade social 
quanto o mercado de trabalho e suas especificidades.
Agência Financiadora: IFRR- Pró-Reitoria de Extensão.

TÍTULO: Índice de qualidade da água: Avaliação da interferênica antropogênica em nascentes
Instituição: Instituto Federal de Educação
Apresentador: Alan Dumont Clemente
Autores: Alan Dumont Clemente, Regina de Carvalho Oliveira, Júlia Mendonça de Araújo.
Resumo: Este trabalho visa avaliar a qualidade da água utilizada nas comunidades rurais 



Sarandi e Indaiá II, típicas de agricultura de subsistência, localizadas na bacia do Rio Corumbá, 
no município de Luziânia – GO. Com o intuito de verificar a interferência antropogênica, foram 
criados os indicadores de qualidade da água. Visando a avaliação do impacto dos esgotos 
domésticos, a National Sanitation Foundation criou o Índice de Qualidade da Água – IQA, 
que reúne, em um único resultado, de forma concisa e objetiva os valores de nove diferentes 
parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de 
oxigênio, nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. Para a realização 
das coletas e acondicionamento das amostras de água para análise, tomaram-se como base as 
seguintes normas: NBR 9897 - 1987 - NBR 1049 para planejamento de amostragem e NBR 9898 
- 1987 - NBR 1050 para preservação e técnicas de amostragem. Após a realização das coletas, 
as amostras foram acondicionadas adequadamente e levadas para o Laboratórios para análises.

TÍTULO: Construção de um anemômetro experimental
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: Alan Lisboa Azevedo
Autores: Alan Lisboa Azevedo, William Portilho de Paiva,
Resumo: Esse trabalho construiu um anemômetro experimental, preciso e com materiais 
de fácil acesso a fim de medir a velocidade do vento.

TÍTULO: Fatores que influenciam na reprovação de alunos em disciplinas introdutórias 
de programação
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Alana Jéssica Vilela Messias
Autores: Alana Jéssica Vilela Messias, Nywton Rogério Barros da Silva, Ernande Roberto 
da Silva Júnior, Renalvo Cavalcante Silva, Aline Alves e Silva.
Resumo: Nos cursos de computação as disciplinas introdutórias de programação são de 
grande importância, porém possuem um alto índice de reprovação e evasão. Esse trabalho 
visou explorar por pesquisa multimétodo os fatores que influenciam no desempenho 
acadêmico dos alunos nessa disciplina em instituições de ensino superior de Maceió. 
Inicialmente qualitativamente os dados recebidos através de um questionário enviado 
aos professores da área, em que foram expostas as suas opiniões sobre o referido tema 
em questões abertas. Posteriormente, foi analisada quantitativamente, através de um 
survey, uma amostra de alunos oriundos de diferentes instituições de ensino superior de 
Maceió. Notou-se que a prática da programação, a metodologia aplicada pelo professor e a 
quantidade de alunos por turma estão entre os principais motivos citados.

TÍTULO: Monitoria em química: A importância na formação inicial do professor e aos 
estudantes do ensino médio
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba
Apresentador: Alana Kelyene Pereira



Autores: Alana Kelyene Pereira, Geandre de Carvalho Oliveira.
Resumo: No cenário educacional, percebe-se grandes obstáculos na aprendizagem de 
Química. O professor de Química precisa conhecer os desafios e, o aluno de Licenciatura 
precisa viver essa realidade. em busca dessa uma experiência, a monitoria atua como um 
primeiro contato do futuro professor com os estudantes. O projeto: Monitoria de Química para 
Ensino Médio IFTM teve o objetivo de auxiliar os estudantes para o OMQ e sanar dúvidas em 
geral em horários extras. Ao término, aplicou-se um questionário de opinião aos estudantes 
e, os resultados mostraram a satisfação dos estudantes em poder ter um auxílio em Química, 
para esclarecer dúvidas de avaliações e vestibulares. Para a monitora, a experiência contribui 
para sua formação, pois foi uma experiência diferente da sala de aula convencional. Verifica-
se, portanto, a importância da Monitoria para o Ensino Médio, pois além de contribuir para 
a formação do futuro professor, colabora para a aprendizagem dos estudantes interessados.

TÍTULO: Técnicas mecânicas de remoção da placa bacteriana dental
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Alberes Kenio da Silva de Andrade
Autores: Alberes Kenio da Silva de Andrade, David Oliveira de Carvalho, Breno José de 
Freitas Liberal, Elida Oliveira de Carvalho Lopes Rodrigues, Elaine Oliveira de Carvalho Lino.
Resumo: Apresenta uma revisão de literatura sobre a remoção mecânica da placa bacteriana 
dental, analisando a estrutura da placa bacteriana dental bem como sua qualificação como 
o principal agente etiopatogênico das cáries e periodontopatias. e discute o eficiente 
controle da placa dental pelos métodos mecânicos de higienização bucal nos quais tem se 
destacado as variadas técnicas de escovação dentária e o uso de fio dental.

TÍTULO: Concepção de professores sobre os desafios da inserção de alunos com 
deficiência visual no ensino regular
Instituição: IFPE - Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Albertina Marília Alves Guedes
Autores: Albertina Marília Alves Guedes, Alexandra Fonseca da Silva, Bruno Alexandre da 
Silva, Tiago Rodrigues Rocha.
Resumo: Esse trabalho diz respeito a uma pesquisa de campo que objetivou identificar 
e analisar quais podem ser as principais dificuldades e possibilidades encontradas por 
professores que ministram aula no ensino regular e que possuem alunos com deficiência 
visual. Os resultados indicam que não é fácil desenvolver atividades pedagógicas com os 
alunos com deficiência visual uma vez que os mesmos não tiveram formação e, tampouco, 
capacitação pedagógica os quais possam ajudá-los a lidar com os desafios e problemáticas 
presente em sala de aula quando se pretende desenvolver atividades pedagógicas com 
esses alunos. Neste estudo percebemos que os professores demonstram sentimento de 
impotência em lidar com tal desafio em sala de aula. Além disso, nenhum dos professores 
participantes desse estudo demonstrou ter interesse em buscar conhecer e/ou aprofundar 
seus conhecimentos sobre inserção de alunos com deficiência no ensino regular visando 
melhorar a realização do seu trabalho em sala de aula.



TÍTULO: A relevância assumida pelo processo de prototipação de telas para o 
desenvolvimento de software
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Nova Cruz
Apresentador: Alberto Carlos Ferreira da Silva Filho
Autores: Alberto Carlos Ferreira da Silva Filho, Iara Joyce Grilo Barbalho, Larisse Évelyn 
Bispo de Carvalho, Salu Coelho da Silva, Savânia Hellen Rodrigues de Lima.
Resumo: O presente trabalho foi realizado a partir do desenvolvimento de um software que 
auxilia professores e alunos (videntes e portadores de deficiência visual), no processo de 
ensino-aprendizagem da disciplina de Música, através de um instrumento introdutório, a 
flauta doce, mais especificamente o soprano. Dessa forma, fez-se necessária a utilização de 
alguns métodos para o levantamento de requisitos básicos do software, dentre os quais a 
prototipação de telas se ressaltou. Sendo assim, o trabalho trata-se de um estudo realizado 
com o objetivo central de identificar a relevância que a técnica metodológica de prototipação 
de telas apresentou para o processo de desenvolvimento do software em questão, visto que 
a partir de sua utilização torna-se possível propor melhorias para o projeto inicial, tendo em 
vista minimizar os riscos e as deficiências encontradas no mesmo.

TÍTULO: Avaliação microbiológica e caracterização sensorial de picolé sabor café com 
propriedade probiótica
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Alcilúcia Oliveira
Autores: Alcilúcia Oliveira, Michel Rodrigues da Silva, Munic Prado Simonaci, Allana de 
Sousa Izidorio, Luciano Pacheco Lucio.
Resumo: Os alimentos probióticos, quando ingeridos em concentrações adequadas, 
promovem inúmeros benefícios ao nosso organismo, além de serem responsáveis por 
melhorar as características tecnológicas do produto final, tais como sabor e textura. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi elaborar um picolé sabor café com a adição 
de microrganismos probióticos e avaliar sua aceitação sensorial. Os picolés, com base 
láctea, foram elaborados utilizando na formulação leite pasteurizado, café solúvel, açúcar, 
chocolate meio amargo e liga neutra. O leite fermentado foi preparado com as culturas 
probióticas L. acidophilus LA-5®, Bifidobacterium BB-12® e S. thermophilus. Foi realizada 
a análise de viabilidade de microrganismos probióticos do picolé através de plaqueamento, 
logo após o processamento e durante três meses. Para o teste sensorial de aceitabilidade 
utilizou-se a escala hedônica de nove pontos e escala de cinco pontos para a intenção de 
compra. Os atributos avaliados foram: aparência, aroma, sabor, cor e consistência. O teste 
sensorial foi realizado com 96 consumidores. A contagem de bactérias ácidos lácticas do 
picolé de café apresentou um número superior ao mínimo recomendado de 106 UFC/g 
de microrganismos probióticos durante o período de armazenamento. O picolé de café 
probiótico obteve uma boa aceitação global. Os atributos sabor, consistência, cor, aparência 
e aroma, ficaram entre os termos “gostei muito” e “gostei extremamente”, obtendo um 



percentual de 75,3%, 73,1%, 63,4, 61,3 e 61,3, respectivamente. dos participantes, 52% 
declararam que provavelmente comprariam o produto e 35,5% que certamente compraria, 
contra 1,1% com afirmação que certamente não compraria. Pode-se observar que os 
provadores são potenciais compradores deste produto. Os resultados indicam a viabilidade 
da produção de picolé sabor café com adição de probióticos, podendo ser considerado uma 
alternativa para a indústria de laticínios de oferecer um novo produto com apelo probiótico.

TÍTULO: Competição de foguetes com garrafas pet: Articulando teoria e prática
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Alcione Maria de Azevedo
Autores: Alcione Maria de Azevedo, Pedro Barbosa da Fonseca, Maria Emilia Barreto 
Bezerra, Francisco Aldrin Armstrong Rufino.
Resumo: Este trabalho descreve uma atividade realizada na Escola Estadual João Ferreira 
de Souza localizada no município de Santa Cruz/RN, pelos estudantes das turmas do 9° 
ano do turno vespertino junto com os bolsistas de iniciação à docência do subprojeto 
Interdisciplinar (Física/Matemática) do PIBID do IFRN Campus Santa Cruz. Teve como 
objetivo realizar uma competição de foguetes confeccionados pelos próprios alunos com 
garrafas PET, proporcionando a articulação dos conceitos vistos em sala de aula de uma 
forma estimulante e aprazível para os alunos exporem suas concepções sobre, por exemplo, 
leis de Newton e centro de massa. A atividade foi realizada em duas etapas: a primeira foi 
à confecção do foguete, para isso os alunos pesquisaram na internet os materiais e os 
conceitos físicos que estão presente no lançamento do foguete; e a segunda, foi o próprio 
lançamento do foguete. Cada turma confeccionou o seu foguete, e no dia combinado 
foi realizado o lançamento. Os alunos participaram ativamente de todo o processo de 
construção e também ficaram mais motivados em conhecer a Física envolvida no processo. 
Dessa forma, foi possível constatar que o estudante conseguiu associar aquele conceito 
teórico ensinado na sala de aula com a prática.

TÍTULO: Fundamentos de cálculo para a educação profissional e tecnológica – Um novo 
olhar para o ensino de cálculo
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Alcyone César Pereira Silva
Autores: Alcyone César Pereira Silva
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta mais adequada ao ensino 
inicial de cálculo diferencial e integral na educação profissional e tecnológica. A partir 
do diagnóstico de que muitos alunos chegam ao ensino superior sem o domínio do 
conhecimento básico necessário, sugere-se uma revisão de pré-requisitos. Além disso, 
propõe-se uma adequação dos livros de cálculo para os cursos tecnológicos, em razão 
de serem cursos mais rápidos, voltados para um ramo específico da tecnologia e onde os 
estudantes precisam atingir alto grau de desenvolvimento em certos conteúdos, num prazo 



muito menor, e de maneira significativa. Por essa razão, precisamos revisar a literatura 
de cálculo, focando nos principais conceitos envolvidos e na intuição. Por fim, propõe-se 
uma abordagem pedagógica, vislumbrando uma possível aplicação do cálculo diferencial e 
integral no ensino médio, tanto o regular quanto o profissionalizante.

TÍTULO: Consumo e descarte de produtos eletrônicos: Percepções e atitudes de 
estudantes do ensino médio
Instituição: FATEC ID - Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba
Apresentador: Aldo Pontes
Autores: Aldo Pontes, Maria das Graças J. Machado Tomazela, Ivanete Bellucci P. de 
Almeida, Julia Von Ah, Oswair Andrade da Silva.
Resumo: objetivo: Apresentar uma pesquisa que investigou o perfil e as percepções dos 
estudantes do ensino médio em relação à Educação Superior Tecnológica oferecida pela 
Fatec Indaiatuba/SP. MATERIAIS e MÉTODOS: Levantamento (Survey - questionário) com 
274 alunos de escolas públicas, análise quantitativa, estatística descritiva. RESULTADOS: 
93% têm interesse em fazer faculdade, porém não se sentem preparados (76%); 65% 
buscam escolas públicas. A expectativa com a Educação Superior Tecnológica é arrumar 
um bom emprego (70%); 77% já sabiam desses cursos e 52% mostraram-se interessados, 
porém 32% desconheciam seu oferecimento na cidade. 70% têm interesse nesses por 
estarem atentos às necessidades do mercado e articularem teoria e prática; 68% dos 
sujeitos identificaram-se como os primeiros de sua geração a terem interesse em fazer uma 
faculdade. CONSIDERAÇÕES: Perdura ainda uma série de informações equivocadas sobre 
a Educação Tecnológica, pressupostos geradores de perspectivas inadequadas.

TÍTULO: PIBID na escola estadual professora clara tetéo: Criação de uma coleção 
ficológica de macroalgas marinhas como metodologia de ensino da disciplina de 
biologia para turma de 2º ano do ensino médio
Instituição: IFRN - Instituto Federal de Educacão, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte, Campus Macau
Apresentador: Alef Kennedy Rocha da Silva
Autores: Alef Kennedy Rocha da Silva, Francisco Rivaldo da Costa, Maria Aparecida dos 
Santos Ferreira.
Resumo: O presente artigo tem a proposta de promover uma metodologia de ensino através 
da montagem de uma coleção ficológica para alunos de 2º ano do ensino médio, cujo 
conteúdo específico está voltado para as macroalgas, encontrado dentro do reino protista. 
O artigo tem um caráter qualitativo e foi realizado em duas etapas, teve a sua primeira de 
forma teórica, iniciando com uma pesquisa bibliográfica. A segunda etapa se deu de forma 
empírica, tendo início com a coleta dos espécimes de macroalgas, a realização da triagem e 
identificação e por ultimo à fixação em formol a 5% e posteriormente conservadas em álcool 
a 70%. Neste estudo qualitativo foram encontradas seis espécies de macroalgas, sendo três 



verdes (Chlorophyta) e três vermelhas (Rhodophyta). A interação com o assunto se deu 
de forma eficaz produzindo assim uma aprendizagem significativa para os alunos, já que, 
o conteúdo além de ser lecionado de forma teórica também foi aplicado na forma prática.

TÍTULO: Caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos gerados no IFPE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife
Apresentador: Alessanda Lee Barbosa Firmo
Autores: Alessanda Lee Barbosa Firmo, Eduardo Antonio Maia Lins, Aline Gabriela Santos 
Soares da Silva, Lucas José da Silva, Cybelle Gadêlha Brandão de Miranda.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de ações relacionadas 
á temática de gerenciamento de resíduos sólidos, apresenta os dados levantados na 
elaboração de diagnósticos realizados, contribuindo com informações e dados requisitados 
na elaboração do Plano de Logística Sustentável e do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
no IFPE-Campus Recife, conforme os aspectos legais pelo qual o IFPE está regido.

TÍTULO: e agora?
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Alessandra Tozatto
Autores: Alessandra Tozatto
Resumo: Sabendo que o período da adolescência é uma fase de desenvolvimento onde 
predominam as dúvidas, curiosidades, conflitos em todo âmbito social (família, escola, 
etc), necessidade de auto-conhecimento e escolhas, propomos um espaço semanal de 
discussão e troca de experiências entre os alunos.
Os encontros tiveram temas como ética e cidadania, sexualidade, futuro profissional, reli-
gião, comportamento e drogas e contaram com a orientação de estagiários de psicologia 
que deram as coordenadas sobre os temas a serem tratados, os cuidados subjetivos com 
cada participante e a preocupação com o bem estar psíquico de cada indivíduo.
O projeto promoveu a interação entre os jovens, a escola e a comunidade e com um apren-
dizado mútuo, pudemos conhecer e entender como os alunos pensam e trouxe um ganho 
fundamental para a Instituição de Ensino, pois, ao escutarmos as demandas dos discentes, 
obtivemos parâmetros para futuras ações baseados em suas opiniões e necessidades.

TÍTULO: Dessalinizador caseiro
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Alvaro Melo Vieira
Apresentador: Alex Bruno dos Santos Mendes
Autores: Alex Bruno dos Santos Mendes, Tatiana Rezende de Souza, Margarete Correia de 
Araújo, Adriano Pelusio Melgaço.
Resumo: de toda a água do planeta, aproximadamente 97% encontra-se nos mares e 
oceanos, com uma grande quantidade de sal em sua composição. A demanda mundial 



de água doce vem aumentando a um ritmo duas vezes superior à taxa de crescimento 
da população. Recentemente, o suprimento e abastecimento de água potável tornaram-se 
objeto de constante debate, pelo temor de que a água seja um bem escasso no futuro, e 
que seja necessário extrair o precioso líquido dos mares. Esse projeto teve como objetivo 
construir um dessalinizador com materiais de baixo custo para que as pessoas que moram 
em regiões desfavorecidas desse recurso possam retirar o sal da água de maneira fácil e 
utilizem nos seus afazeres domésticos. Utilizou-se cano de PVC com tampas, conexões 
de rosca, mangueira de silicone, tinta, bomba de aquário e cola de silicone para construir 
o equipamento. Testes foram realizados com o equipamento, que funcionou dentro do 
esperado, mostrando que o objetivo do projeto foi alcançado.

TÍTULO: SIARE - Sistema de Identificação de Alunos em Risco de Evasão
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Alex da Silva Temoteo
Autores: Alex da Silva Temoteo, Artur Carvalho Alves, Ricardo Gollner, Clever de Oliveira 
Junior, João Bosco Laudares.
Resumo: Este artigo pretende apresentar a proposta de um sistema de informação 
computadorizado que terá como objetivo principal a identificação de alunos da Educação 
Técnica de Nível Médio da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Minas 
Gerais em risco de evasão e, portanto, contribuir com um possível monitoramento para 
diagnóstico do aluno com propensão à evasão. O protótipo do sistema em desenvolvimento 
foi nomeado como Sistema de Identificação de Alunos em Risco de Evasão (SIARE). 
Este sistema é produto da pesquisa “Educação Técnica de Nível Médio da Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica de Minas Gerais”, patrocinado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes e pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, que contou com participação de 
pesquisadores do CEFET-MG, UFMG e PUC-MG, além de pesquisadores da RIMEPES, onde 
um dos temas abordados foi a evasão escolar na Rede Federal.

TÍTULO: Modelo de oficina acessível M.O.A
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da Boa Vista
Apresentador: Alex Felipe Pujol Zaccarias
Autores: Alex Felipe Pujol Zaccarias, Lucas de Farias Bragagnolo, Everaldo Nassar Moreira, 
Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues.
Resumo: Modelo de Oficina Acessível, basicamente a MOA busca proporcionar um espaço 
onde o desenvolvimento de novos projetos e tecnologias será possível, focando nas adaptações 
de bancadas, armários, ferramentas e maquinários para construir não uma simples oficina de 
projetos, mas sim um Modelo de Oficina acessível onde pessoas com deficiência ultrapassariam 
muitas das dificuldades encontradas em laboratórios e oficinas comuns.



TÍTULO: Avaliação diagnostica: Elemento primordial nas series iniciais do ensino 
fundamental
Instituição: IFTO - Instituto Federal de Educação,Ciências e Técnologias do Tocantins, 
Campus Araguatins
Apresentador: Alex Pereira de Sousa
Autores: Alex Pereira de Sousa, Tatiane Gome Carreiro Rosa, Rogério Pereira de Sousa, 
Vilson Soares de Siqueira.
Resumo: A presente pesquisa discorre sobre a investigação das metodologias utilizadas 
pelos professores em sala de aula e explorar as estratégias de avaliação utilizada pelos 
mesmos nas serieis iniciais do ensino fundamental. Podendo então transparecer a essen-
cial presença desse elemento na metodologia do professor no processo de ensino apren-
dizagem e na relação professor - aluno. A questão da pesquisa parte da premissa que a 
avaliação diagnóstica deve ser adotada pelo professor como uma de suas principais fer-
ramentas de ensino. A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa com objetivo de 
analisar como são realizadas as avaliações diagnostica nas escolas públicas de Araguatins 
- Tocantins. Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas fecha-
das aplicado aos professores escolhidos ao acaso em cada uma das escolas de ensino 
fundamental de primeira fase. Com a pesquisa foi possível comprovar que a avaliação diag-
nostica tem um índice de importância satisfatório para o ensino, isto foi justificado através 
de um levantamento de pontos de sucesso estudados na literatura, sendo organizados e 
depois apresentadas para os professores da escola.

TÍTULO: Contribuições da afetividade no processo de ensino e aprendizagem
Instituição: IF Sertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Alexandra Fonseca da Silva
Autores: Alexandra Fonseca da Silva, Albertina Marília Alves Guedes, Naiane Maria 
Cavalcanti Rodrigues.
Resumo: Esse estudo diz respeito de uma pesquisa de campo que objetivou descrever a 
importância do professor investir na relação professor-aluno e aluno-conteúdo visando 
elevar a afetividade entre o aluno e o conhecimento. Os resultados indicam que para o aluno 
desenvolver uma relação afetiva com o conteúdo o professor busca facilitar o conteúdo 
de maneira democrática e participativa para que todos os alunos tenham as mesmas 
oportunidades de aprendizagem e busca sempre estar disponível ao aluno estimulando-
os para que possam construir vínculos afetivos com os conteúdos estudados em sala. Os 
estudantes destacaram que gostam das aulas do professor e que por isso eles desenvolvem 
uma relação afetiva tanto com o professor como também com o conteúdo ministrado por 
ele. Todos os alunos ressaltaram que tem ótima relação pessoal com o professor e que isso 
reflete no processo de aprendizagem. Assim, concluímos que é importante manter relações 
afetivas entre professores, alunos e conteúdo ministrado.



TÍTULO: SAM - Software de Auxílio ao Motorista
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Alexandre de Cássio Vilarinho Filho
Autores: Alexandre de Cássio Vilarinho Filho, Lucas Leonardo de Freitas, Ricardo de Oliveira 
Muniz Júnior, Getulio de Morais Pereira, Rodrigo Grassi Martins.
Resumo: O Projeto Software de auxílio ao motorista tem como objetivos principais desenvolver 
um programa que: a) auxilie o motorista na manutenção preventiva do carro; b) permita que 
o motorista agende troca de óleo, balanceamento e organize os gastos com o combustível 
do veículo. Além disso, o projeto justifica-se pela tentativa de consolidar junto aos alunos 
conceitos estudados nas unidades curriculares de programação criando um ambiente mais 
próximo de sua realidade do que, por exemplo, softwares de fluxo de caixa.

TÍTULO: Compartilhando a química
Instituição: IF Sertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri
Apresentador: Alexandre Gomes Marques de Freitas
Autores: Alexandre Gomes Marques de Freitas, Bárbara Elizabeth Alves de Magalhães, 
Tiago Santos Silva.
Resumo: O método de trabalho em grupo traz muitas contribuições para o processo de 
ensino-aprendizagem, principalmente por atender às diferenças individuais. Por isso, 
foi realizado um seminário interescolar de Química, a cerca do conteúdo de polímeros. 
Este trabalho foi proposto para discentes do 3º ano do Ensino Médio, de duas escolas: 
Intelectual Colégio e Curso (Bodocó-PE) e Colégio e Curso Alternativo (Ouricuri-PE). Antes 
do seminário foram ministradas aulas expositivas (com recursos multimídia) e dialogadas 
a cerca do conteúdo. Organizados em grupos, os alunos apresentaram um tipo de polímero 
e suas aplicações e, no momento de diálogo, os impactos ambientais envolvidos. O 
seminário foi realizado no IF Sertão Campus Ouricuri, para oportunizar aos alunos uma 
visita ao laboratório de Química, haja vista que as escolas envolvidas não dispõem de 
laboratório. Concluiu-se que o trabalho contribuiu positivamente para o processo de 
ensino-aprendizagem e para o exercício da criticidade dos alunos.

TÍTULO: Uma proposta no ensino de eletromagnetismo com ênfase nas instalações 
residenciais
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Alexandre Nascimento Barros
Autores: Alexandre Nascimento Barros, Caio Graco Medeiros de Lima, Flavio Urbano da 
Silva, Jacques Cousteau da Silva Borges, Manoel Leonel de Oliveira Neto.
Resumo: Atualmente há uma carência em produtos que auxiliem significativamente 
o corpo discente, um curso completo que mostre como ensinar, porque ensinar, quais 
resultados alcançados, quais sugestões podemos utilizar etc. Nesse contexto, criar um 



curso de eletricidade residencial que possa trazer mais significado aos discentes e docentes 
pode ser uma alternativa válida que minimize assim muitos dos problemas encontrados 
neste nível de aprendizagem. A proposta consiste em aplicar nosso produto em uma 
turma do ensino médio e em outra turma, da mesma série, ministraremos o curso de 
modo tradicional. Com práticas experimentais bem orientadas, uma proposta de projeto 
de instalações através de maquetes produzidas pelos alunos e um acompanhamento 
docente dedicado pretende-se dar um suporte e trazer um material rico em informações 
norteadoras para que o ensino-aprendizagem de eletricidade no ensino médio se torne 
mais significativo e produtivo. No presente momento estamos aplicando algumas aulas 
experimentais, orientando a montagem das maquetes elétricas residenciais e coletando 
os resultados dos testes e questionários aplicados ao longo das aulas. Pretendemos 
observar e registrar os resultados obtidos com a expectativa de que esta proposta traga 
uma metodologia significativa para o ensino de eletricidade, bem como facilite e faça dessa 
ciência um instrumento que modifique as concepções do nosso corpo docente e discente. 
Até o momento, percebe-se que os resultados tem sido satisfatórios e que a aplicabilidade 
de nosso produto, quando pronto, será de grande utilidade. O ensino aprendizagem com o 
auxílio de práticas experimentais bem conduzidas se faz indispensável e muito significativo.

TÍTULO: I Jornada de eventos da FATEC Itú - Um novo olhar ao mundo de eventos
Instituição: FATEC - Faculdade de Tecnologia de Itu, Dom Amaury Castanho
Apresentador: Alexsandra da Silva Abbehausen
Autores: Alexsandra da Silva Abbehausen, Adriana Martins Araujo.
Resumo: A pesquisa se desenvolveu durante a construção do Projeto Integrador no 2º semestre 
do Curso Superior de Tecnologia em Eventos e teve como finalidade promover uma discussão 
crítica e analítica sobre a área de eventos de forma a fortalecer a identidade do profissional da 
área, através do diálogo entre estudiosos e profissionais da área de eventos. O problema de 
pesquisa foi: a Jornada de Eventos é “um espaço para fortalecer a identidade do profissional da 
área, através do diálogo entre estudiosos e profissionais da área de eventos”? Como metodologia 
optou-se por aplicar questionários com perguntas fechadas e abertas, para se obter o ponto de 
vista dos participantes sobre a dinâmica proposta para o evento. Já com a tabulação e análise dos 
dados coletados em campo o que se espera como resultado final é desenvolver planejamento, 
organização e execução de um evento real. Conclui-se que foi uma oportunidade de exercitar a 
interdisciplinaridade tanto para professores como alunos.

TÍTULO: Sustentabilidade: Faça sua parte!
Instituição: Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins
Apresentador: Alexsandro Silva de Andrade
Autores: Alexsandro Silva de Andrade, Gabriel Araújo de Mesquita, Renata Dayanne Xavier 
da Silva, Sérgio Eduardo Miguel Ramos Andrade.
Resumo: Diante do crescimento desenfreado do consumo de matérias primas, do desma-



tamento, da poluição e de outros impactos ambientais, surge a preocupação da sociedade, 
referente a preservação ambiental. Desta forma, levantar questões que proporcionem a 
reflexão referente ao meio ambiente e a sustentabilidade é um desafio que tem como fi-
nalidade estimular os cidadãos a tornarem-se agentes preservacionistas, uma vez que a 
preservação ambiental é dever de todas as pessoas

TÍTULO: Avaliação da utilização de seminários como metodologia de ensino na formação 
dos acadêmicos de um curso de agronomia
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Aliane Medeiros Carvalho
Autores: Aliane Medeiros Carvalho, Laila Maia Rodrigues, Mayane Rôse Gomes da Silva, 
Kátia Paulino de Sousa.
Resumo: O seminário é uma metodologia de ensino essencial para o docente trabalhar 
o aluno na investigação aprofundada de um tema e na socialização dos conhecimentos, 
tendo como premissa o envolvimento de todos os alunos no processo. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar de forma quali-quantitativa a metodologia de ensino Seminário exercida 
pelos Docentes junto aos discentes do Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins, 
no curso de Bacharelado em Agronomia, analisando do ponto de vista do educando a 
forma como ocorre esta metodologia de ensino. A pesquisa realizada foi do tipo descritiva, 
com abordagem quali-quantitativa, onde foram entrevistados 43 acadêmicos, sendo que 
88% deles acreditam que o Seminário contribui na sua formação acadêmica e profissional 
melhorando a postura e comunicação em público ajudando-os a expor suas ideias de forma 
clara e trazendo informações atualizadas.

TÍTULO: Métodos de estocagem adotados pelas farmácias da região metropolitana de Natal
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Alice de Oliveira Xavier
Autores: Alice de Oliveira Xavier, Érika Lorena Guedes de Medeiros, Higor Oliveira de Queiroz.
Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo analisar os métodos de estocagem 
adotados pelas farmácias da região metropolitana de Natal, que utilizam, em sua maioria, o 
método PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai). O trabalho inicia-se com uma revisão 
da literatura sobre a área de estoque, seus tipos e métodos. em seguida, foram visitadas 
algumas farmácias para a obtenção dos dados, através de uma entrevista. Com a obtenção 
dos dados pode-se concluir que a maioria das farmácias visitadas, mesmo utilizando o 
método PVPS, ainda possuem problemas no controle de estoque. A pesquisa caracteriza-
se como qualitativa e quantitativa.

TÍTULO: A elaboração de manual de experimentos de química como material didático 
para aulas no ensino médio (prática pedagógica – licenciatura em química).
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba



Apresentador: Alice Prudente Borges
Autores: Alice Prudente Borges, Helena Maria de Almeida Mattos Martins dos Santos Ali, 
Thiago Lúcio Ribeiro, Eliana Aparecida dos Santos, Mariana Aprecida Camilo Correia.
Resumo: A prática pedagógica tem o objetivo de estimular a formação geral de docentes 
nos cursos de licenciatura. em 2012, no curso de Licenciatura em Química do Campus 
Uberaba do IFTM foi promovido um seminário abordando-se as concepções de Piaget 
acerca da importância da prática e da experiência para a aprendizagem.
A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova 
e, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. Esta adaptação refere-se 
ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. Desta forma, os indivíduos se desen-
volvem intelectualmente a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio que os 
cercam. (RAMOZZI-CHIAROTTINO apud CHIABAI, 1990, p. 3).
Ocorreram debates sobre a possibilidade de utilização de experimentos no aprendizado dos 
alunos, especificamente na disciplina de Química, ministrada no curso de Ensino Médio. 
Partindo desses pressupostos, foi proposto que os alunos da Licenciatura elaborassem um 
manual de experimentos, sugeridos para cada série do Ensino Médio, utilizando-se mate-
riais alternativos e outros. A ideia surgiu como possível alternativa didática, tendo em vista 
que ainda há muitas escolas de educação básica em todo o país desprovidas de laboratório 
convencional de Química. Sendo também que o experimento é um importante método que 
facilita a aprendizagem.
Há dificuldade na execução de práticas pela falta de materiais e reagentes na escola. Contu-
do, este manual soluciona este problema por apresentar materiais alternativos.
Foi gratificante a experimentação com os alunos e o manual contribuiu para que isto ocor-
resse. Este manual tem o propósito de auxiliar o trabalho docente nos temas curriculares 
dados em cada série do Ensino Médio especificamente, realizando experimentos para de-
terminados assuntos. Sendo assim, é possível abranger o ensino da Química de forma 
mais clara, facilitando o trabalho docente e conciliando a diversidade. Na área de Química, 
destacadamente, percebe-se que os estudantes apresentam grandes dificuldades de assi-
milação dos conteúdos.

TÍTULO: Gestão democrática no Instituto Federal de Alagoas: Limites e possibilidades
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Aline Alves e Silva
Autores: Aline Alves e Silva, Renalvo Cavalcante Silva, Alana Jéssica Vilela Messias.
Resumo: A gestão na educação durante muito tempo foi influenciada pelas teorias da 
administração. A busca de uma prática gerencial que considerasse não apenas os anseios 
mercadológicos, como também a criticidade e a cidadania responsável dos alunos, levou 
a necessidade de se pensar na gestão democrática dentro do ambiente escolar. Pois, 
apenas através da participação efetiva da comunidade acadêmica, a escola será capaz de 



cumprir seu papel de emancipação humana e de transformação social. Essa forma de gerir 
foi institucionalizada a partir de meados da década de 80, no entanto ainda não houve 
um consenso sobre sua aplicação e esse tampouco se tornou um assunto ultrapassado. 
A educação pública é parte da sociedade e estabelecem entre si uma relação dialética. 
Assim, objetiva-se com este artigo compreender como se realiza a gestão democrática 
no Instituto Federal de Alagoas, levando-se em consideração o contexto social no qual o 
mesmo está inserido. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que teve como 
principais contribuições teóricas: Lück (2000); Paro (2008) e Carvalho (2012). Observou-
se que, a condução da gestão do IFAL, é semelhante à praticada pelo governo e apesar 
de tentativas de democratização, esta se torna um tanto utópica, principalmente porque a 
escola invariavelmente acaba por adquirir concepções sociais dominantes, e assim uma 
gestão capitalista dominante.

TÍTULO: O sistema de cotas para negros no IFSP
Instituição: IFSP - Instituto Federal São Paulo, Campus Araraquara
Apresentador: Aline Botelho Rodrigues
Autores: Aline Botelho Rodrigues, Josilda Maria Belther.
Resumo: Este trabalho apresenta análise sobre a temática das cotas para negros no IFSP. 
Trata-se de um tema que está presente em diversas discussões relacionadas às políticas 
educacionais que contribuem para reduzir as desigualdades sociais existentes no Brasil.
Este trabalho tem como objetivo expor resultados de análises feitas sobre a escravidão 
no Brasil e as desigualdades educacionais e sociais dela decorrentes; o ideário do mito da 
democracia racial no Brasil e a sua influência nos meios educacionais Brasileiros. Além 
de indicar argumentos favoráveis e contrários as políticas de cotas e algumas políticas de 
ações afirmativas em curso no Brasil. Através de análises de artigos realizados por pes-
quisadores já registrados, obtivemos estes resultados, além disso, este trabalho aponta os 
resultados da implantação do sistema de cotas no IFSP e uma pesquisa com os alunos do 
IFSP, Campus Araraquara, sobre o que sabem e a posição dos alunos sobre o tema.
A ausência de políticas sociais de inclusão do negro nos processos educacionais e so-
ciais após a Abolição da Escravatura, fez com que o negro fosse marginalizado além de 
perpetuar o preconceito racial devido a ideologias como o Mito da Democracia Racial e 
Branqueamento e como consequência disso o negro encontra-se em diversas situações de 
desigualdade racial e social.
As cotas para negros ingressarem na Universidade é um dos instrumentos que pode rever-
ter esta situação de desigualdade racial e social gradativamente. Os argumentos contrários 
as cotas notamos são conservadores e estratégicos, pois tentam impedir a construção de 
uma sociedade mais justa.
As cotas tanto as especificas para negros quanto a para alunos que estudaram em escola 
pública tem contribuído para diversos alunos ingressarem na Universidade, principalmente 
no IFSP, Campus Araraquara onde nota-se uma grande diversidade de alunos.



TÍTULO: Análises físico-químicas e microbiológicas da água em bairros do município 
de COARI - AM
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Aline Carvalho de Freitas
Autores: Aline Carvalho de Freitas, Aliane Carvalho de Freitas, Arlisson de Jesus Rocha, 
Lucas Gabriel da Silva Lima.
Resumo: A água é a principal componente de nossas células, faz manutenção no nosso 
corpo, regula a nossa temperatura e elimina as toxinas do nosso corpo através da urina e 
do suor. Nem toda água é potável, porém existem muitos métodos de tratamento usando 
reagentes químicos que eliminam as bactérias e parasitas. Neste trabalho, utilizou-se o kit 
de potabilidade da Alfakit para quantificar amônia, cloretos, dureza, oxigênio e pH. Assim 
analisou-se a qualidade da água consumida pela população de Coari e verificou-se se esses 
parâmetros estavam de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde.

TÍTULO: Reaproveitamento de alimentos com as mães da EBM donato alípio de campos
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Santa Catarina
Apresentador: Aline Chierighini
Autores: Aline Chierighini, Pamela de Almeida, Patricia Lucia da Silva Abreu.
Resumo: A grande preocupação com o desperdício de alimentos que, em sua maioria,po-
dem ser reaproveitados e que fazem bem a saúde foi motivo para promover ummomento 
de formação para as mães dos alunos da Escola Básica Municipal DonatoAlípio de Campos 
em Biguaçu-SC. Escola essa onde o PIBID desenvolve diversasatividades. Com esse tra-
balho, o objetivo é de promover a aproximação das mães com aescola; orientação para o 
cuidado com os alimentos e sua importância para a saúde;incentivar o reaproveitamento 
de alimentos que seriam descartados como talos, folhas ecascas. Esses produtos, frequen-
temente descartados, foram motivo de uma ação ambiental para o uso na alimentação de 
forma saborosa e saudável. Nesse contexto, foi organizado o dia do reaproveitamento de 
alimentos com as mães dos alunos desta unidade escolar, sendo uma atividade que além 
de ser ecológica, abre as portas da escola para a comunidade na busca de uma aproxima-
ção das mães dos alunos com a escola.

TÍTULO: Estudo da eficiência energética do edifício FATEC Fatuapé: Análise do sistema 
de iluminação
Instituição: Fatec Victor Civita, - Tatuapé
Apresentador: Aline de Fátima Baptista de Oliveira
Autores: Aline de Fátima Baptista de Oliveira, Moriellen Moreno Morgado, Marcelus A A Valentim.
Resumo: O termo eficiência energética é muito falado nos dias atuais, pois muitas 
instituições e edifícios estão buscando conquistar o chamado Selo Verde. Neste sentido, 
este estudo buscou avaliar a eficiência luminosa da Fatec Victor Civita - Tatuapé (São Paulo/



SP) e propor alternativa quanto à sua iluminação. A medição da iluminância (400 a 650lux) 
mostrou que os ambientes estão de acordo com os valores estipulados pela norma ABNT 
NBR ISO/CIE 8995-1: 2013. A partir destes valores, chegou-se à proposição da utilização 
de lâmpadas de LED que poderiam promover a redução de 50% no consumo de energia, 
mantendo-se os valores da iluminância indicada na norma, tendo-se um Payback de 2,64 
anos –tarifa de R$ 0,34; de 2,19 anos – tarifa R$ 0,41 e de 1,63 anos – tarifa R$0,55.

TÍTULO: Atividade artesanal com capim dourado do jalapão - TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Estado do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Aline Gomes Santana
Autores: Aline Gomes Santana, Veruska Dutra, Mayele Cristina de Andrade Ferreira, Antonia 
Ribeiro Marinho Rocha.
Resumo: Artesanato é um trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural, sendo 
ele uma manIFEStação da vida comunitária, um trabalho ao qual se orienta no sentido de 
produzir objetos pertencentes á chamada cultura popular. Na região do Jalapão, estado do 
Tocantins, no povoado quilombola da comunidade Mumbuca a 35 km de Mateiros, abriga 
225 pessoas, tem como tradição uma produção artesanal com o uso do capim dourado, 
herança indígena do povo Xerente. O capim dourado é uma planta nativa que cresce apenas 
nas veredas do Jalapão, uma palha dourada que lembra a cor do ouro, ao qual se faz 
diversas peças artesanais: bolsas, brincos, pulseiras, entre outros, que são utilizados na 
comercialização juntamente com o turismo local. A pesquisa teve como objetivo demostrar 
os artesanatos de capim dourado como fonte de renda mumbuquense, sendo essa uma 
pesquisa realizada bibliograficamente que confirma que a comunidade da vida ao artesanato 
de capim dourado sendo este sua principal fonte de renda.

TÍTULO: Efeito da temperatura nas características físico-químicas de mamão papaia 
(carica papaya l.) Durante o armazenamento.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa
Apresentador: Aline Lira Batista
Autores: Aline Lira Batista, Ítalo Felipe Braga da Silva, Patrícia Dias de Oliveira, Bruno 
Alexandre de Araújo Sousa.
Resumo: O Brasil desponta como o maior produtor de mamão no cenário internacional, 
responsável por mais de 45% da produção mundial. Entretanto, ocupa o terceiro lugar entre 
os países exportadores, sendo superado pelo México e pela Malásia. Entre os principais 
problemas que contribuem para este quadro atual está a má utilização de técnicas pós-
colheita, acarretando diretamente na qualidade dos frutos tipo exportação. O mamão possui 
elevado conteúdo de água, taxa respiratória alta, casca fina e sensível e estrutura macia, 
facilmente danificável. A temperatura de armazenamento é o fator mais relevante nos frutos 
para o avanço do seu estágio de maturação. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
influência da temperatura de armazenamento na composição físico-química do mamão 



papaia (Carica papaya L.). Foram estudados três tratamentos, analisando as variáveis de 
tempo e temperatura. Os tratamentos foram: T1 (25°C; 0 dias); T2 (25°C; 7 dias) e T3 (7°C; 7 
dias). Os testes físico-químicos basearam-se na determinação de umidade, sólidos solúveis 
(°Brix), acidez total titulável (ATT), pH e cálculo do ratio. Todas as análises foram realizadas 
em triplicata. Para o parâmetro da umidade, os tratamentos T1 e T3 apresentaram valores 
aproximados, 87,68% e 87,70%, enquanto que o T2 apresentou média igual a 88,85%. Os 
tratamentos T1 e T3 não diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% (p <0,05) de 
probabilidade. No que concerne ao pH, houve aumento no T2, com média 5,9, indicando 
menor acidez e maior avanço da maturação com relação ao tratamento T3, o qual teve valores 
iguais a 5,6, em função da temperatura de armazenamento. Para os tratamentos T1 e T3, o 
teor de SST foi igual a 13° Brix, apresentando pequena queda apenas nos frutos do T2 (12° 
Brix). Para a acidez, T1 mostrou resultados de 2,5 %, já T2 e T3 apresentaram valores iguais 
a 1,7 e 1,8 %, respectivamente. Para os tratamentos T1, T2 e T3, os valores do ratio foram 
5,2; 7,0 e 7,2, respectivamente. Com o estágio de maturação dos frutos avançando, o teor de 
sólidos solúveis foi aumentando e a acidez diminuindo, o que justifica o aumento nos valores 
do ratio até certo momento, tendo em vista que trata-se de uma medida de sabor utilizada 
para muitas frutas. O armazenamento refrigerado aumenta o período de conservação do 
mamão, uma vez que os resultados encontrados para parâmetros como pH, sólidos solúveis 
e acidez provam esse aumento na vida útil do fruto.

TÍTULO: A percepção da população de Araguatins-to, sobre o desperdício de água no 
município
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Aline Magalhães da Cunha
Autores: Aline Magalhães da Cunha, Dayane Brandão Soares, Jéssica Oliveira Borges, 
Thatyla Carla Oliveira de Sousa.
Resumo: A grande parte da população não se mobiliza quanto ao uso racional da água, por 
falta de conhecimento ou fiscalização do poder público. Portanto, é preciso haver ação dualista 
efetivando a política nacional de recursos hídricos, buscando o consumo sustentável deste 
recurso natural. O objetivo do trabalho foi apurar a opinião dos moradores de Araguatins-To, 
sobre a problemática do desperdício de água na cidade e conscientizar sobre a importância 
do consumo racional. Para a coleta de dados foi realizado uma pesquisa de campo por 
meio de aplicação de questionário aos moradores de cinco bairros da cidade, de diferentes 
faixas etárias (16-70 anos), profissões e classes sociais, além de pesquisa bibliográfica. Nos 
resultados obtidos, cerca de 82,76% dos entrevistados, dizem nada fazer para economizar 
água enquanto que 17,24% afirmam que fazem o uso consciente. A pesquisa contribuiu para 
conscientização dos moradores sobre a utilização e preservação dos recursos hídricos.

TÍTULO: Relato de experiência: Oficina de capacitação em informática básica para 
comunidades carentes no município de Itatira – CE
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína



Apresentador: Aline Maiele Nogueira de Andrade
Autores: Aline Maiele Nogueira de Andrade, Tercimara Kalçovik, Pedro Ribeiro Rocha, 
Luciano R. Lanssanova.
Resumo: Este trabalho relata a experiências de alunas do Instituto Federal de Mato Grosso – 
Campus Juína, sobre a importância do conhecimento básico de informática em comunidades 
no âmbito rural e alunos do EJA, durante o projeto Rondon na operação Mandacaru município 
de Itatira – CE, no período de 17 a 31 de Janeiro de 2015, sendo um projeto coordenado pelo 
Ministério da Defesa que busca por meio de ações a integração voluntária dos universitários 
com as comunidades carentes. O objetivo da oficina foi levar a capacitação em informática para 
as comunidades rurais e urbanas mostrando algumas ferramentas essenciais para o uso do 
computador, a fim de facilitar muitas atividades do dia-a-dia, além de possibilitar a ampliação 
dos conhecimentos e comunicação. Desta forma, a informática nos dias atuais ajuda não só no 
trabalho, mas também em casa e até mesmo no exercício da cidadania.

Título: Estudo parcial do comportamento virtual do aluno no ambiente virtual de 
aprendizagem do IFCE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Aline Mariana Bispo de Lima
Autores: Aline Mariana Bispo de Lima
Resumo: Ambientes Virtuais de Aprendizagem estão além de uma simples sala de aula virtual. 
Eles concentram informações valiosas a respeito do comportamento dos alunos e estes 
determinam ou não o bom aproveitamento do modelo de ensino proposto por uma Instituição. 
Através de ferramentas de monitoramento de páginas web, como o Google Analytics, é possível 
identificar não só o comportamento do aluno no AVA, mas como esse comportamento, quando 
identificado e estudado e aplicado ao modelo de ensino, proporciona uma personalização do 
mesmo, eliminando barreiras de aprendizagem.
A pesquisa buscou, através de dados relacionados a métricas de acesso e tempo de permanência, 
fazer um estudo parcial do comportamento virtual do aluno no ambiente virtual de aprendizagem 
do IFCE e suas implicações e possíveis sugestões de modificação do modelo de ensino adotado.

TÍTULO: Mudanças de posição a partir da inserção do programa cultura viva: O caso da 
estação da cultura
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Aline Prazeres Bezerra
Autores: Aline Prazeres Bezerra, Danielle de Araújo Bispo, Elisabeth Cavalcante dos Santos, 
Débora Coutinho Paschoal Dourado.
Resumo: O objetivo deste artigo consiste em analisar de que maneira o Programa Cultura 
Viva reconfigurou a posição de uma organização no campo da cultura, nomeadamente 
a Associação Estação da Cultura, localizada em Arcoverde-PE. Foi adotada a abordagem 



qualitativa de pesquisa, o método de coleta foram entrevistas semi-estruturadas com 
membros da Associação e a análise foi construída por meio da hermenêutica. Pôde-se 
concluir que a posse de capitais adquiridos com o reconhecimento como Ponto de Cultura 
reconfigurou a posição da Associação Estação da Cultura e, por conseguinte, sua forma de 
gestão. A Associação Estação da Cultura é um coletivo de cultura popular cuja dinâmica não 
se enquadra nos formatos organizacionais tradicionais. Ao assinar convênio com do PCV, a 
organização cultural precisou ajustar-se a um formato mais burocrático e formalizado que 
não lhe era próprio. Por essa razão a Estação da Cultura enfrentou estorvos na prestação 
de contas exigida pelo programa, assim como grande parte dos Pontos de Cultura do país, 
haja vista se tratar de um grupo de origem popular e não ter uma formação burocrática. 
Por isso, foi necessária, por exemplo, a contratação de um contador e uma secretária para 
manusear a documentação. A dificuldade presente na prestação de contas trouxe consigo 
efeitos: não foi efetuado o recebimento da última parcela do financiamento. de modo geral, 
percebeu-se que o Programa Cultura Viva reconfigurou a posição da Associação Estação 
da Cultura no campo da cultura. Ao tornar-se Ponto de Cultura, a entidade adquiriu capitais 
(principamente simbólico e econômico) que a possibilitou ocupar uma posição diferente 
da anterior, quando não tinha condições de realizar o que previa o estatuto. A relação por 
editais trouxe consigo uma imposição do habitus dominante no campo – caracterizado 
pelos procedimentos burocráticos – em relação à informalidade inerente ao habitus da 
organização cultural. Tal adaptação é necessária para os projetos serem aprovados, uma 
vez que o governo seleciona os coletivos a partir dos seus próprios critérios. Os resultados 
logrados neste trabalho contribuem para o aquecimento do debate sobre os impactos das 
ações do MinC, mediante o Programa Cultura Viva, no campo da cultura. Observou-se que, 
apesar dos avanços, mesmo nos espaços de contemplação da cultura popular, há uma 
necessidade de adaptação à política dos editais.

TÍTULO: Bombom de erva-mate: O aconchego e a releitura cultural
Instituição: IF Farroupilha - Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Aline Prestes Roque
Autores: Aline Prestes Roque, Camila Nemitz de Oliveira Saraiva, Luciana Maroñas Monks, 
Charles Grazziotin Silva.
Resumo: O presente trabalho relata as atividades realizadas no curso Técnico em Cozinha 
do IF Farroupilha, Campus São Borja, e posteriormente a participação na Feira do Chocolate 
realizada pela Prefeitura Municipal. O foco de estudo foi à cultura indígena, a partir desta 
temática os professores e alunos puderam demonstrar conhecimentos históricos aplicados 
à construção dos hábitos alimentares locais. Resgatou-se os sabores que fazem parte do 
dia a dia do sãoborjense, em destaque o uso da erva- mate. A valorização do produto 
nativo com o uso do chocolate procedeu ao bombom de erva mate, produto diferençado 
que obteve positiva repercussão e aceitação no município. A participação na feira teve 
duração de quatro dias. A instituição ficou responsável por um estande, onde os visitantes 



no primeiro momento conheciam, as técnicas de uso da erva-mate e do chocolate, e no 
segundo momento degustavam o bombom de erva-mate. Por fim, o trabalho, evidenciou 
aos alunos a estreita relação entre as disciplinas do curso e da cultura local, propiciando 
ainda à sociedade o aconchego de sua história calcada no valor da gastronomia como um 
elo para o resgate e releitura cultural.

TÍTULO: Inclusão escolar: Utilização de atividades coletivas e lúdicas na interação 
inclusiva das crianças
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Aline Souza Soares
Autores: Aline Souza Soares, Josiane Correia Vilas Boas, Lucinalva Ferreira.
Resumo: Exercer atividade inclusiva exige esforço e criatividade, pois esta atitude influencia 
o aluno a agir de forma solidária. Este trabalho objetivou-se em contribuir para a inclusão 
escolar, através de atividades coletivas como ferramentas na formação dos conceitos de 
solidariedade e inclusão nos âmbitos físicos e sociais. As atividades desenvolveram-se nas 
turmas de 1º e 2º ano da Escola Municipal Vanor da Costa Parreão, localizada no Município 
de Araguatins – TO, realizadas no espaço da Escola, como também em diversos setores do 
Instituto Federal do Tocantins – Campus Araguatins, nos dias 22 e 26 de setembro de 2014. A 
partir destas atividades, os resultados evidenciaram que houve maior interesse e aprendizado 
dos alunos, além do entendimento do que se constitui a convivência inclusiva e fraterna. 
Conclui-se que as atividades diferenciadas e coletivas atuam na formação de conceitos que 
resultarão numa sociedade mais unida, inclusiva e pacífica.

TÍTULO: Atividade sobre drogas, álcool e educação no trânsito
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus
Apresentador: Alini Altoé
Autores: Alini Altoé
Resumo: O Seminário sobre drogas, álcool e educação no trânsito foi uma atividade letiva 
transversal desenvolvida no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, que 
contou com o apoio da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, Centro Universitário 
Norte do Espírito Santo (Ceunes) e do Sest Senat de São Mateus, numa perspectiva 
interdisciplinar e integrada ao contexto escolar. Com o objetivo de contribuir para a 
compreensão das relações estabelecidas com as substâncias psicoativas e com o trânsito.
O foco do evento foi a sensibilização quanto as vulnerabilidades e riscos sociais, destacan-
do formas de cuidado e o papel das substâncias psicoativas na sociedade. Sobre o tema 
educação no trânsito, o destaque foi a conscientização da comunidade escolar sobre as 
relações que são estabelecidas com o trânsito.
O evento possibilitou a discussão crítica dos temas substâncias psicoativas e trânsito, a 
promoção da saúde e maior divulgação dos serviços das políticas públicas efetivados no 
município de São Mateus. Desta forma, o seminário alcançou seu objetivo principal.



TÍTULO: Determinação do tamanho das partículas de farinha elaborada a partir de algaroba
Instituição: IF Sertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Alinne de Sousa Viana
Autores: Alinne de Sousa Viana, Edigar Mendes de Sa Junior, Edilângela Aquino dos Santos, 
Layane de Souza Santos, Izis Rafaela Alves Silva.
Resumo: A granulometria é a distribuição dos diversos tamanhos de grãos, ou seja, é a 
determinação das dimensões das partículas do agregado e de suas respectivas porcentagens 
de ocorrência. O tamanho de partícula do alimento constitui um fator importante no preparo 
de massas alimentícias, como pão, bolo e macarrão. Uma vez que, uma maior uniformidade 
da granulometria permite a elaboração de um produto final de melhor qualidade sensorial, 
principalmente, textura, sabor e aspecto visual, pois o alimento absorve água de forma 
homogênea resultando consequentemente num cozimento uniforme da massa. Assim, 
o objetivo deste trabalho foi determinar o tamanho médio das partículas da farinha 
elaborada a partir da algaroba para ser destinada a elaboração de produtos alimenticios. 
A algaroba foi obtida na cidade de Petrolina-PE, destinada ao Laboratório Experimental 
de Alimentos (LEA) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina, 
para higienização e posteriormente foi realizada a desidratação do bagaço, em secador 
convencional a 40 ºC por um período de 18 horas. Por fim, triturou-o em liquidificador 
e, para determinar a granulometria, pesou-se aproximadamente 100g do triturado e foi 
destinado a um agitador de peneiras da marca A Bronzinox modelo AG 37/13 na frequência 
de 15 hertz por 30 minutos. As peneiras possuíam os seguintes mesh: 10, 16, 20, 28, 48 e 
60. Após isto, pesou-se a farinha em cada peneira e através do Teste de Tyler determinou-
se a granulometria das farinhas das peneiras. A peneira com 10 e 16 mesh apresentou 
a maior porção que ficou retida (53,1%), porém estas peneiras possuíam uma farinha 
mais grosseira que pode ser destinada a um reprocessamento. O tamanho médio da 
partícula da farinha de algaroba, considerando todas as porções, de 0,415mm. Como o 
tamanho das partículas é maior em mesh menores, obteve-se uma farinha grossa, pois 
sua retenção corresponde a mais de 30% em peneiras de 10 mesh (2 mm). O tamanho 
das partículas influencia no processamento de alimentos, principalmente aqueles que 
precisam passar pela fermentação. Partículas menores oferecem maior área superficial 
ao ataque microbiano e tendem a compactar-se facilmente, dificultando a respiração e 
aeração do sistema. Já partículas maiores promovem mais espaço entre as partículas, 
porém prejudicam a absorção dos nutrientes por parte do microrganismo. Além disso, o 
tamanho das partículas interfere no consumo de energia elétrica dos equipamentos para 
obter um determinado alimento, ou seja, quanto maior o tamanho das partículas, maior 
será o consumo de energia para obter esse alimento. Diante do exposto, pode-se constatar 
que, para esta farinha, há uma diminuição do volume das partículas a medida que o mesh 
da peneira aumenta, pois observa-se uma distribuição maior das partículas da farinha do 
bagaço de uva para a peneira de 10 mesh, seguida pela peneira de 16 mesh. Assim, pode-
se afirmar que, devido a quantidade de farinha retida na peneira de 10 mesh, obteve-se uma 
farinha grossa para a farinha obtida a partir de algaroba.



TÍTULO: Estratégia de integração cultural: Gincana “Piauí em destaque”
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Álisson Santos Rocha
Autores: Álisson Santos Rocha, Joana D’arc Lima de Abreu, Thaynna Gislayne Pereira de 
Carvalho, Lorena Gomes Farias, Mariane Silva Oliveira.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo mostrar ao público um relato de experiência 
sobre uma estratégia de integração cultural feita com alunos do Campus Teresina Central 
do Instituto Federal do Piauí através da realização de uma gincana cultural com o tema 
“Piauí em destaque”. O evento foi uma estratégia educativa lúdica que serviu como espaço 
de promoção e resgate da cultura do estado através de uma atividade de cunho educativo, 
esportivo e social que buscou estimular a integração e o trabalho em equipe dos estudantes.

TÍTULO: Smaphoro: Semáforo inteligente - Relato de experiência da aplicação da 
robótica educacional no curso técnico de informática
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da 
Informação Régis Pacheco
Apresentador: Alisson Silva Santos
Autores: Alisson Silva Santos, Geovane Almeida Meira, Pedro Henrique Pinheiro Lemos.
Resumo: O trabalho objetiva relatar a experiência da aplicação da robótica educacional 
no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação 
Régis Pacheco (CEEPGTI) de Jequié (BA). Compreendendo que a utilização de conceitos 
de programação de computadores e robótica exerce um importante e fundamental papel 
no processo de ensino aprendizagem, foi proposto um projeto baseado na construção 
do semáforo inteligente a partir de 3 etapas; aulas expositivas, experimentos e sua 
apresentação. A partir da experiência foi possível evidenciar que a robótica educacional, 
é um fator importante no processo de ensino-aprendizagem, sendo um instrumento 
fundamental para a formação profissional dos futuros técnicos em informática.

TÍTULO: Ensino da ead nas disciplinas de exata: Dispositivos de inserção para aumentar 
a interação no moodle
Instituição: UAB/IFAL - Universidade Aberta do Brasil, Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Allan Gomes dos Santos
Autores: Allan Gomes dos Santos, Luís Paulo Leopoldo Mercado.
Resumo: Este trabalho retrata a combinação de propostas que procuram melhorar e 
aumentar as interações de aprendizagem na ferramenta fórum do ambiente virtual de 
aprendizagem na plataforma Moodle. Matemática e outras disciplinas ciencias exatas em 
Ead exigir melhores mecanismos de comunicação e interação para melhorar o processo 
de aprendizagem. Portanto, propõe-se que o fórum não ser usado apenas como uma 



ferramenta de texto, oferecendo um suporte de voz, bem, conjugando as mensagens de 
texto e voz para promover a comunicação na relação ensino-aprendizagem. Além disso, 
esta composição de mídia estará disponível em dispositivos móveis, em aplicativos para 
recepção e transições de SMS, trazendo celeridade, melhoria e qualidade de interatividade, 
através de um produto da contribuição de aprendizagem mais significativa por estudantes 
que têm uma dificuldade profunda na disciplina de cálculo.

TÍTULO: Extração de características em imagens radiográficas do tórax
Instituição: IF Goiano - Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Allan Kardec Lopes
Autores: Allan Kardec Lopes, Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares, Leandro 
Luís Galdino de Oliveira, Lais Cândido Rodrigues da Silva Lopes.
Resumo: A pneumonia, especialmente em países em desenvolvimento, é a causa da morte de 
aproximadamente dois milhões de crianças todos os anos. Devido a baixa sensitividade dos tes-
tes microbiológicos e a baixa especificidade dos sintomas clínicos, o diagnóstico em crianças é 
difícil. Com objetivo de auxiliar o diagnóstico, é comum a utilização de imagens radiográficas do 
tórax. No entanto, a presença de outras enfermidades na imagem podem ser confundidas com 
a presença de pneumonia e levar a um diagnóstico errado. Este trabalho pretende dar mais uma 
contribuição ao reconhecimento de padrões em imagens radiográficas do tórax, usadas para 
auxiliar o diagnóstico de presença ou ausência de pneumonia na infância. Assim, pretende-se 
estudar e comparar técnicas de extração de características para construção dos vetores que 
amarzenam informações a serem usadas na classificação de tais imagens.

TÍTULO: Uma solução android para acompanhamento acadêmico no IFRN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Allan Rubens Ferreira da Silva
Autores: Allan Rubens Ferreira da Silva, Elaine Thaíze Motta Diniz.
Resumo: Tendo em vista a grande dificuldade dos alunos do IFRN Campus São Gonçalo 
do Amarante, o trabalho objetiva fornecer à comunidade acadêmica do IFRN uma forma de 
maior e mais fácil apropriação de todas as informações relacionadas à vida acadêmica no 
Instituto. Nesse sentido, um aplicativo para celular pode ser uma ferramenta bem útil, de 
fácil manuseio e com potencial de grande alcance na comunidade.
O objetivo final é desenvolver uma ferramenta que proporcione maior integração do corpo 
discente do IFRN com o sistema QAcadêmico. Essa ferramenta possibilitará uma maior 
aproximação dos alunos com a instituição e os manterá mais informados em relação as 
últimas atualizações ocorridas relacionadas a sua vida acadêmica.
A solução a ser desenvolvida será para dispositivos que utilizam o sistema operacional 
Android, já que os alunos estão cada vez mais conectados através de dispositivos móveis, 
principalmente os que fazem uso dessa plataforma.



TÍTULO: Gerenciamento de aplicações com puppetlabs: Um estudo de caso nos 
laboratórios do IF Goiano, Campus Urutaí
Instituição: IF Goiano - Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Állef Kennedy Durães de Souza
Autores: Állef Kennedy Durães de Souza, Thaís Santos Pereira, William Roberto da Silva.
Resumo: Os laboratórios do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí utilizam um processo 
100% manual para gerenciar suas aplicações, onde a instalação de sistemas, softwares 
e atualização dos mesmo é feita pelos técnicos em TI, o que prejudica a agilidade da 
manutenção. Como solução, será utilizada ferramenta Puppet para auxílio e automatização 
e padronização dos processos de instalações e atualizações de softwares nos laboratórios 
para a facilidade da manutenção, aumento da velocidade dos processos, diminuindo 
a probabilidade de falha humana, permitindo que os computadores estejam sempre 
atualizados, liberando a equipe para outras atividades, possibilitando maior enfoque nos 
diversos problemas diários.

TÍTULO: As tecnologias de informação e comunicação no universo infantil
Instituição: IFTM - Instituo Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Apresentador: Altair Paula de Almeida Júnior
Autores: Altair Paula de Almeida Júnior, Daniel Carlos de Freitas, Gustavo Henrique Ferreira 
Costa, Lara Brenda Campos Teixeira Kuhn.
Resumo: Este presente trabalho, surge a partir de um contexto social contemporâneo, no 
qual duas gerações, nativos e migrantes digitais (PRENSKY, 2011), coincidem vivendo em 
um mesmo cenário, onde as atividades do dia a dia estão fortemente relacionadas com as 
interação do indivíduo com as Tecnologias da Comunicação e Informação.
A realidade de muitas crianças dedicarem considerável quantidade de tempo do dia para 
estarem em contato com as TIC, em ocasiões podem provocar desconforto a pais e respon-
sáveis, ocasionando dessa forma uma divergência quanto ao uso das TIC, podendo ser um 
limite a mais, não discutido por Prensky, que separam os nativos dos imigrantes digitais.
Pensamos que ambos os grupos podem ser beneficiados com o uso das TIC, pois, se pais 
e responsáveis tiverem conhecimento desses benefícios, podem ajudar as crianças no uso 
consciente das TIC. Cremos que as brincadeiras “tecnológicas” podem transformar-se em 
atividades benéficas, se bem orientadas.

TÍTULO: Uso da gamificação em AVAS: Uma maneira de se conseguir ensino adaptativo.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Álvaro Alves de Oliveira
Autores: Álvaro Alves de Oliveira, Francisca Jamires da Costa, Danne Makleyston Gomes 
Pereira, Flaviano Gonçalves de Brito.



Resumo: As relações sociais cada vez mais têm sido intermediadas pela tecnologia devido 
ao avanço da ciência. Assim, faz-se interessante, a aplicação do meio tecnológico na área 
educacional, provendo inovações nos métodos de ensino e proporcionando um melhor 
relacionamento professor-aluno. Este projeto visa desenvolver um protótipo de sistema 
web e mobile, no qual será empregado objetos de aprendizagem para fornecer subsídios 
aos discentes, como também, a utilização da gamificação para estimular e integrar o 
educando nesta plataforma educacional de forma adaptativa, ou seja, o aluno entrará em 
contato com um ambiente de aprendizagem de acordo com o seu perfil. A plataforma gerará 
para o educador relatórios apresentando os déficits de cada discente, afim de auxiliá-lo nos 
objetivos de ensino e apresentará para o educando a sua evolução nesta plataforma por 
meio de rankings. As aplicações ainda, permitirá a integração entre os discentes instigando 
a troca de conhecimentos.

TÍTULO: Modificação da coloração de quartzos naturais procedentes de parelhas (RN) 
para fins gemológicos
Instituição: FASA - Faculdades Santo Agostinho
Apresentador: Álvaro Barbosa de Carvalho Júnior
Autores: Álvaro Barbosa de Carvalho Júnior, Leonardo Bruno Ferreia de Souza.
Resumo: Esse trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a modificação da 
coloração de quartzos hialino e esfumaçado, por meio da exposição à altas doses de 
radiação gama e tratamentos térmicos, visando à utilização desses cristais no mercado 
joalheiro. Os cristais utilizados são procedentes do município de Parelhas, no estado do Rio 
Grande do Norte. Amostras de quartzos hialino e esfumaçado foram irradiadas com doses 
entre 0,1 e 20 kGy, utilizando raios gama de uma fonte de cobalto (60Co). em seguida, o 
espectro de emissão termoluminescente (TL) associado ao centro de cor [AlO4]0 foi obtido 
na faixa entre 200 e 800 nm. Como resultado, foi observado que o centro [AlO4]0 cresce 
para doses compreendidas entre 0,5 e 5 kGy. Para doses maiores que 5 kGy, uma queda 
acentuada na emissão TL foi observada. Para o quartzo esfumaçado, o escurecimento das 
amostras foi observado para uma dose de 20 kGy, sendo esses cristais mais indicados para 
a obtenção de gemas de coloração negra.

TÍTULO: Educação a distância, dificuldades e qualificação profissional: Uma análise inicial 
da primeira turma do curso técnico em serviços públicos na modalidade a distância, pela 
rede E-Tech, do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Polo Arraial do Cabo.
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Álvaro Gonçalves de Barros
Autores: Álvaro Gonçalves de Barros, Carlos Antônio Dias Alves, Risiberg Ferreira Teixeira.
Resumo: A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade que possui características de 
ensino sem a necessidade de se frequentar presencialmente a clássica sala de aula, permitindo 
que o aluno estude em tempos e lugares diferentes, assessorados pelo professor e, muitas 



vezes, pela figura de um tutor que o acompanhará no desenvolvimento das atividades. O 
próprio Governo Federal enxerga na EaD uma oportunidade de alcançar objetivos de levar 
educação e qualificação profissional para aqueles que não tem condições de frequentar a 
escola e, também, como um mecanismo de inclusão social. Programas de Governo, como a 
Rede E-tech, do Ministério da Educação, permitem aos Institutos Federais oferecer educação 
profissional de qualidade, na modalidade a distância, para a capacitação e desenvolvimento 
educacional da sociedade e daqueles, muitas vezes, considerados excluídos do processo 
pedagógico. O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) aderiu ao Programa E-tech e diversos 
Polos foram abertos, dentre eles, o IFRJ Campus Arraial do Cabo se tornou Polo da Rede 
E-tech do IFRJ no segundo semestre letivo de 2014. Este estudo buscou realizar uma análise 
inicial da primeira turma a ingressar no curso Técnico em Serviços Públicos, modalidade a 
distância pela Rede E-tech do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Arraial do Cabo 
(Polo IFRJ Arraial do Cabo). Inicialmente foram oferecidas 30 vagas para o curso Técnico 
em Serviços Públicos em seu primeiro processo seletivo. Durante o primeiro trimestre do 
curso, foi feito um acompanhamento no sentido de buscar identificar dificuldades por parte 
dos alunos, assim como, o seu perfil, problemas que surgiram e que poderiam atrapalhar 
o andamento dos processos pedagógicos e evasão, além da eficiência do Programa como 
ferramenta de inclusão social. Na medida em que tais pontos que impactavam o andamento 
dos alunos em seus estudos foram detectados, buscou-se, apontar possíveis soluções que 
poderiam amenizar os problemas e melhorar os processos de ensino e aprendizagem dos 
discentes. Para o levantamento foi aplicada uma pesquisa aos alunos, em formulário impresso 
com perguntas objetivas e um campo para livre escrita sobre o curso e os estudos, no dia 
da primeira prova presencial. Ao final, concluiu-se a questão da EaD como uma ferramenta 
de inclusão social real, porém, com diversos pontos que impactam os estudos por parte dos 
alunos, problemas pontuais do próprio Polo IFRJ Arraial do Cabo e algumas ações foram 
traçadas para buscar a solução ou minimização dos problemas. Também ficou determinado 
que este estudo inicial deve passar a ser contínuo no processo de acompanhamento dos 
alunos EaD na Rede E-tech do Polo IFRJ Arraial do Cabo para permitir um constante processo 
de melhoria e aumento das possibilidades em auxiliar os alunos nos seus processos de 
ensino e aprendizagem a distância.

TÍTULO: Gestão escolar: Inovação e dinâmica de ação no ensino da química
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Alvaro Itauna Schalcher Pereira
Autores: Alvaro Itauna Schalcher Pereira, Paulo Chaves Jansen, Aldemir da Guia Schalcher 
Pereira, Oswaldo Palma Lopes Sobrinho, Erika de Kassia Pereira Cantanhede.
Resumo: O conceito de gestão escolar é algo abrangente, pois tem a função de realizar os 
objetivos da instituição, atrelado também ao processo dessa gestão os aspectos financeiros, 
administrativos, pedagógicos e o sistema educativo. O caos que está perpetuando no sistema 
gestor das escolas está repercutindo no sistema educacional, pois se verifica a falta de inovação 



e democracia por parte de tal gestão. Além disso, o declínio da gestão começa quando não há 
um projeto político-pedagógico voltado para a comunidade escolar que inclua o educador, os 
pais e os alunos; ou seja, gerar a escola de forma democrática. Diante da realidade caótica em 
que se encontra o sistema de gestão das escolas, este estudo teve a finalidade de propor um 
modelo de gestão democrática e inovadora para a escola, visando mais qualidade no Ensino 
da Química. Dessa forma, o modelo de gestão inovador e democrático, proposto a escola, foi 
aceito e praticado com êxito, onde foi perceptível sua dinâmica de ação.

TÍTULO: Os novoos formatos da política educacional: Apontamentos e dilemas cotidianos 
sobre o PRONATEC
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Alyne Campelo da Silva
Autores: Alyne Campelo da Silva, Ana Larissa da Silveira, Cynara Tércia Martins Borges, 
Débora Suzane de Araújo Faria, Sandra Régia Ferreira.
Resumo: A política de educação no Brasil tem ao longo do tempo sofrido várias reformulações, 
sendo marcada por avanços e retrocessos. Na conjuntura atual, momento de aprofundamento 
da crise do capital, a educação inserida no rol das políticas de cunho social acaba sendo umas 
das mais afetadas pelas estratégias de desmonte promovidas pelas reformas neoliberais e o 
Estado tende a direcionar suas ações e políticas para atender os apelos do capital.
Vivencia-se hoje, a materialização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC), um novo mecanismo de oferta de educação profissional que 
atende basicamente a necessidade de massificação da formação e beneficiamento da 
iniciativa privada.
Portanto, é na análise aprofundada do conjunto de circunstâncias que se inscrevem este 
programa, com todos os seus desdobramentos que se debruça este projeto de pesquisa.

TÍTULO: A importância dos jogos digitais na vida e na aprendizagem escolar dos jovens 
na educação fundamental básica
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Amadeu de Sousa Castro Júnior
Autores: Amadeu de Sousa Castro Júnior, Rogério Pereira de Souza, Vilson Soares de Siqueira.
Resumo: Os jogos digitais são atualmente uma das ferramentas mais interessantes para 
o uso na aprendizagem das crianças e jovens. Com o objetivo educacional, os jogos 
atraem à atenção e os estimulam nas atividades, seja na parte intelectual ou física. 
Numa sociedade cada vez mais tecnológica o incentivo ao uso de jogos educativos se 
faz necessário, uma vez utilizados na aprendizagem individual ou coletiva em casa ou 
na escola. Nesse contexto os jogos digitais entram de forma interdisciplinar simulando 
o conteúdo repassado em sala de aula, demonstrando as vantagens e ganhos no 
rendimento escolar e na vida de modo geral.



TÍTULO: Análise de bacias hidrográficas
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Amanda Alencar Vieira
Autores: Amanda Alencar Vieira, Endria Virginia Silva, Marina Rodrigues de Oliveira, 
Michelle Cardoso Silva.
Resumo: As características da água podem ser refletidas em análises feitas com a intenção 
de saber se a mesma está propicia ao consumo humano. Tais fatores como influência do pH, 
condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido e temperatura das amostras coletadas 
em cinco pontos com quatro repetições a cada cinco metros de distância ao longo do 
Córrego foram levados em conta. Foram apresentados resultados satisfatórios, sendo que 
em apenas alguns pontos foram obtidos resultados fora dos padrões. Podendo, portanto ser 
utilizada para fins humanos após passar pela Estação de Tratamento de Água (ETA).

TÍTULO: Análise do nagios: Aplicação para monitoramento de redes de computadores
Instituição: IFMT - Instituto Federal do de Mato Grosso, Campus Pontes e Lacerda
Apresentador: Amanda Benites Viescinski
Autores: Amanda Benites Viescinski, Jair Hotts Teixeira, José Wilson Vieira Flauzino, Muriel 
Vieira Teixeira, Pedro Clarindo da Silva Neto.
Resumo: Este artigo científico apresenta a pesquisa e execução de um trabalho prático 
que foi desenvolvido por alunos do quarto semestre do curso de Redes de Computadores 
do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Fronteira Oeste, com o objetivo de conhecer 
e testar, de maneira prática, softwares e soluções para a administração e monitoramento 
de grandes redes de computadores. Ao longo do trabalho apresentaremos a conclusão e a 
análise do Nagios, software utilizado para monitoramento de redes de computadores.

TÍTULO: O professor e a matemática do ensino médio
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves
Apresentador: Amanda Cristina Siqueira
Autores: Amanda Cristina Siqueira, Tatiane Maria Romio, Fernanda Zorzi.
Resumo: O presente trabalho relata a proposta da formação de um grupo de discussão e 
reflexão, do qual fazem parte professores de Matemática do Ensino Médio Técnico do IFRS 
– Campus Bento Gonçalves e licenciandos em Matemática, bolsistas do PET Matemática 
da mesma Instituição, em que se busca conhecer como os conceitos matemáticos são 
abordados no Ensino Médio Técnico do IFRS – Campus Bento Gonçalves e a partir disso 
elaborar novas estratégias para o ensino dessa disciplina. Propõe-se para a sala de aula 
uma Matemática contextualizada, relacionando-a com a área de formação técnica de cada 
curso ao qual se está lecionando, afinal o conhecimento não é algo que se pode dividir 
e habilidades e conhecimentos matemáticos se farão necessários nas situações reais de 
trabalho.



TÍTULO: Impactos sócioeconômicos do uso de cisternas de produção por agricultores 
familiares do município de Várzea da Roça – BA
Instituição: Colégio Estadual Governador Antonio Carlos Magalhães
Apresentador: Amanda da Silva Rios
Autores: Amanda da Silva Rios, Naiane Rios Cardoso.
Resumo: O projeto cisternas de produção faz parte do programa água para todos que 
foi concebido pelo governo federal, com objetivo de beneficiar famílias em situação de 
extrema pobreza e ampliar a renda familiar dos produtores rurais. O município de Várzea 
da roça também foi contemplado com essas cisternas de produção e, atualmente, já foram 
construídas 175 cisternas, sendo que mais 100 serão construídas até o final de 2015. O 
presente projeto teve como objetivo avaliar os impactos do uso de cisternas de produção 
pelos agricultores familiares do município de Várzea da Roça - BA, numa perspectiva so-
cioeconômica. Buscou-se analisar e sistematizar dados a cerca da produção, consumo e 
escoamento dos produtos produzidos pelos referidos agricultores, bem como os benefí-
cios que esse tipo de armazenamento de água trouxe para a produção dos agricultores 
familiares da região.

TÍTULO: Projeto cidadania ativa – cativa: O movimento continuado do acesso ao 
conhecimento e à construção coletiva.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ribeirão das Neves
Apresentador: Amanda de Arruda Santos
Autores: Amanda de Arruda Santos, Agnaldo Afonso de Sousa, Kelly Cristina Valadares Mendes.
Resumo: Projeto Cidadania Ativa – CAtiva: O movimento continuado do
Acesso ao conhecimento e à construção coletiva.
Autor (a): Amanda de Arruda Santos - E-mail: amandasantos1948@gmail.com / amanda-
santos1948@hotmail.com
Co-autores: Agnaldo Afonso de Sousa - E-mail: agnaldo.sousa@IFMG.edu.br
Kelly Cristina Valadares Mendes - E-mail: maria-delfina@bol.com.br
O Projeto Cidadania Ativa: o movimento continuado do acesso ao conhecimento e à cons-
trução coletiva, também conhecido como o Cativa, é uma atividade de Extensão do IFMG 
– Campus Ribeirão das Neves, composto por servidores do Campus (técnicos e docentes) 
e estudantes bolsistas.
O Projeto teve inicio em 2013, com o objetivo de desenvolver com a população os meios e 
espaços de cidadania e de fortalecimento nos acessos aos equipamentos públicos e a vida 
em uma sociedade com sua diversidade social, econômica e cultural. Teve como objetivos 
específicos: Gerar um banco de dados para pesquisa; proporcionar a inclusão, acesso e 
utilização das mídias digitais; aproximar a comunidade nevense do IFMG Campus Ribeirão 
das Neves; fomentar o conhecimento jurídico com o intuito de promover a emancipação 



social; e discutir aspectos relacionados as relações raciais na sociedade Brasileira.
De acordo com dados estatísticos do IBGE de 2012, o Brasil tem apresentado evolução 
positiva na educação nos últimos anos, apesar desse crescimento o que se vê em Ribeirão 
das Neves – MG é uma população sedenta por conhecimento e experiências, porém não 
têm, em sua maioria, o respaldo das entidades públicas e/ou privadas para informação e 
incentivo das mesmas, ou seja, muitas pessoas concluem o ensino médio e não conse-
guem visualizar além, sem expectativas futuras, ficando estagnados, prejudicando assim, 
também a economia local. Por esse motivo foi pensado, planejado e executado o Projeto Ci-
dadania Ativa na cidade, como forma inicial de tentativa de mitigar esses problemas locais.
A proposição do projeto amparou-se em dados sobre a realidade do serviço público no 
Brasil. A constatação é que o serviço público não tem sido prestado de maneira satisfató-
ria. Segundo o Instituto suíço IMD, após analisar governos de 59 países, a prestação dos 
serviços públicos do Brasil não é satisfatória, classificando a eficiência da gestão pública 
nacional em 55.º lugar. em síntese o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos piores 
serviços governamentais analisados, à frente apenas de Grécia (56.º), Argentina (57.º), 
Ucrânia (58.º) e Venezuela (59.º).
Este projeto parte do pressuposto que os cidadãos devem participar da vida política e so-
cial, reivindicando, participando das decisões, usufruindo tanto dos espaços públicos e dos 
serviços públicos, que devem ser prestados de forma integral e com qualidade.
No plano metodológico o projeto seguiu as seguintes etapas: levantamentos, por meio de 
questionários e reuniões com grupos de associações de moradores e coletivos de refe-
rência da cidade (conselhos, escolas, etc.), das principais necessidades e demandas da 
população de Neves; análise dos dados levantados, posterior seleção das necessidades 
possíveis de enfrentamento com o projeto de extensão e elaboração das propostas de 
ações; embasamento teórico, em reuniões ordinárias, para que houvesse uma compreen-
são da realidade por todos da equipe; desenvolvimento de ações de extensão de acordo 
com as demandas percebidas, respeitando-se a especifidade da Instituição (oferta de curso 
– Formação para Lidernaças e Informática básica).
Com base nos trabalhos realizados com a população e os líderes comunitários, podemos 
inferir que houve um fomento de multiplicadores de conhecimento e informações perti-
nentes a população em geral. Fortalecimento das ações interdisciplinares no IFMG. Maior 
Conhecimento do IFMG e seu trabalho na cidade de Ribeirão das Neves. Contributo para a 
inserção ao mundo digital através do curso de informática básica.
Por isso, acreditamos que o projeto Cativa contribuiu, dentro da sua especificidade que é 
a educação, na

TÍTULO: Utilização da farinha de palma (opuntia sp. miller) como alimento não 
convencional: Uma proposta de intervenção nutricional
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Amanda de Oliveira Santana



Autores: Amanda de Oliveira Santana, Débora Xavier de Souza, Nereide Serafim Timóteo 
dos Santos.
Resumo: A alimentação alternativa tem sido uma prática bastante disseminada no Brasil, 
principalmente em grupos considerados socialmente vulneráveis e tem como proposta 
promover na dieta Brasileira o uso de alimentos convencionais e não-convencionais, ricos 
em nutrientes, acessíveis a toda população¹. No entanto, esta proposta enfrenta resistência 
de aceitabilidade dos consumidores, além de discussões científicas referentes à segurança 
alimentar e nutricional². No sertão nordestino; fatores como a estiagem prolongada e o 
índice de pobreza alarmante, interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, 
afetando de maneira crítica a saúde dos mais vulneráveis, como crianças e idosos, levando 
muitas vezes à desnutrição, entre outras carências. A palma é um alimento não convencio-
nal, resistente à seca e disponível por longo período de tempo nessa região, culturalmente 
utilizada na culinária sertaneja para consumo humano e na alimentação de animais. Visan-
do essa realidade, o estudo tem como objetivo principal, a utilização da farinha de palma 
como ingrediente complementar de fonte nutricional em diferentes preparos alimentícios. 
Para tanto; o material botânico foi coletado no município de Brejolândia e beneficiado para 
a elaboração da farinha³, Na recepção coletou-se a palma e retiramos com água potável to-
das as sujidades presentes a embalamos e colocamos as mesmas em caixas de isopor com 
gelo, para que não se tenha contaminação e perdas da matéria prima. Posteriormente em 
laboratório com as vestimentas adequadas e de acordo com as boas praticas de fabricação 
começou-se o processamento da farinha. A limpeza da palma foi feita com água potável e 
detergente liquido, colocadas em água hipoclórada (para cada 1litro de água uma colher 
de hipoclorito de sódio) e logo em seguida a descascamos, retiramos os espinhos e sub-
metemos ao corte em cubos. A palma cortada foi pesada antes da operação de secagem, a 
quantidade de palma utilizada foi 6,104 kg. Então acondicionamos a palma em badejas de 
aço inox e destinamo-las a estufa para que seja feito o processo de secagem. Nesse proce-
dimento foi colocado em bandeja um conteúdo de 3,222 kg. de palma in natura, dispostas 
em uma única camada. A mesma ficou durante 6 horas á uma temperatura de 65°C.A 
matéria seca foi triturada em liquidificador para ficar com formato de farinha e em seguida 
a mesma foi acondicionada em sacos de polietileno posteriormente foram realizados os 
testes de umidade e cinzas no Instituto Federal da Bahia, o produto final foi armazenado e 
conservado. Após a aprovação da farinha para o consumo humano, foram desenvolvidos 
produtos alimentícios, como quibe e barra de cereal, sujeitos ao teste de análise sensorial, 
realizado no Laboratório 511, do IFBA. Como resultados percebeu-se que a umidade da 
farinha se mostrou aceitável, uma vez que a palma possui um alto teor de água. A matéria 
inorgânica (cinzas) apresentou valores de: 67,21%+3,19, a análise sensorial foi realizada 
com 51 pessoas e obteve um resultado satisfatório, se enquadrando na categoria entre 
“gostei muito e gostei muitíssimo”. Entretanto, a intenção de compra apresentou um valor 
que se enquadrou na categoria “talvez comprasse/talvez não comprasse”. Por fim, conclui-
se que a incorporação da farinha de palma em diferentes preparos alimentícios é uma alter-
nativa para aumentar o teor nutricional dos alimentos. No entanto, o papel desempenhado 



pela alimentação alternativa se presta a inúmeros interrogantes, dependentes de novos 
avanços científicos na compreensão da tecnologia do processamento dos farelos, dos re-
querimentos nutricionais do homem, de estudos bioquímicos, clínicos e das inter-relações 
dos nutrientes.

TÍTULO: Disponibilidade e utilização de recursos didáticos em ciências das escolas 
públicas no município de juína - MT
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: Amanda Dutra Sanábria
Autores: Amanda Dutra Sanábria, Anielli Catia Calauro, Miguel Julio Zadoreski Junior.
Resumo: A dificuldade no ensino de ciências está na ausência de recursos didáticos ou 
na falta de utilização dos mesmos? A fim de quantificar a disponibilidade e a utilização 
dos diversos tipos de recursos didáticos presentes em cinco escolas estaduais de ensino 
fundamental no município de Juína-MT e as dificuldades encontradas por professores 
de ciências em preparar aulas dinâmicas, uma pesquisa foi realizada através de um 
questionário objetivo-discursivo com apenas um professor de ciências de cada escola. 
Pôde-se observar que 100% das escolas ainda contam apenas com recursos didáticos 
mais básicos (livros, computadores e datashow). O livro didático ainda é tido como 
principal ferramenta de ensino, tendo em vista que nenhuma das escolas pesquisadas 
possui laboratório para a realização de aulas práticas nesta área. Os professores apontam 
que a ausência de recursos e tempo são os principais fatores que dificultam a preparação 
de aulas dinâmicas e interativas, tornando-as pouco frequentes.

TÍTULO: Desenvolvimento de equipamento, técnica de separação e regeneração de 
resinas de troca iônica para purificação de água
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari
Apresentador: Amanda Miwa Ogasawara Hamada
Autores: Amanda Miwa Ogasawara Hamada, Aderbal Almeida Rocha.
Resumo: Atualmente, nos laboratórios de química do IFSP Campus Capivari, não existe 
sistema adequado e eficiente para a purificação de água que atenda a demanda dos mesmos, 
existindo apenas um destilador de baixa capacidade e eficiência. Outro agravante é o alto 
consumo de energia elétrica e água para operacionalização do mesmo. Nesse contexto, 
o projeto visa desenvolver, fabricar e testar um equipamento para purificar, separar e 
regenerar resinas de troca iônica saturadas. Assim, está em desenvolvimento um sistema 
de purificação de água de baixo custo, com a utilização de resinas de troca iônica e matérias 
primas de baixo custo, a serem estudadas e testadas em relação à efetividade das mesmas. 
O equipamento será construído no formato cilíndrico com saídas laterais e de fundo, para 
facilitar a drenagem das resinas separadas e o acoplamento de barriletes com soluções 
regenerantes. Para tanto será utilizado um modelo tradicional de deionizador já existente 
no laboratório; para separação das resinas será utilizada solução de NaCl comercial; para 



regeneração das resinas catiônicas será utilizado ácido clorídrico e; para as aniônicas 
hidróxido de sódio ou outros reagentes que reduza o tempo de regeneração e apresentem 
resultados adequados, ou seja, com condutividade elétrica abaixo de 2 μS cm-1

TÍTULO: Sistema automático para redução do volume das latas de alumínio em um 
processo de reciclagem
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Amanda Ramos de Amorim
Autores: Amanda Ramos de Amorim, Amanda Guerra de Araujo Cruz.
Resumo: O trabalho aqui apresentado fundamenta-se no desenvolvimento de uma prensa 
eletropneumática que faz uso de atuadores para compressão e redução do volume inicial 
de latas de alumínio, amassando-as, para que possam ser introduzidas em processos de 
reciclagem. A escolha do tema foi motivada por permitir o incentivo à sustentabilidade e 
contribuir para uma área que só tende a crescer no mercado, a eletropneumática. A pes-
quisa terá como base trabalhos com objetivos afins, utilizando a pneumática, por exem-
plo, comparando-os e apresentando suas vantagens. Ao analisar referências bibliográficas, 
executar simulações no software FluidSim e práticas na bancada de treinamento da Festo, 
disponibilizada no laboratório de Automação/Mecânica da instituição de ensino, será pos-
sível validar o projeto. Espera-se que o mesmo obtenha resultados positivos, servindo de 
base para trabalhos futuros, dentro e fora da instituição.

TÍTULO: Quarto de despejo: Uma leitura da realidade do afro-Brasileiro
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Inhumas
Apresentador: Amanda Silva Borges
Autores: Amanda Silva Borges, Liliane de Paula Munhoz, Gustavo Augusto Assis Faustino.
Resumo: Este trabalho tem como proposta analisar temas referentes à vida e práticas 
discriminatórias em relação ao povo negro na sociedade Brasileira, a partir da leitura de 
Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina de Jesus. O diário faz uma denúncia 
áspera do preconceito racial e social, vivenciado pela autora e seus filhos no Canindé, em 
São Paulo, no início e meados do século XX. O texto transita entre a literatura e a autobio-
grafia e faz uma representação da vida do negro, de forma que as vozes sociais mostrem 
a realidade do afro-Brasileiro nesse período. Como fundamentação teórica, nos apoiamos 
nas reflexões de Carlos Rodrigues Brandão, em Clara cor da noite escura: escritos e ima-
gens de mulheres e homens negros de Goiás e Minas Gerais, e de Marilene da Silva e Uene 
José Gomes, em África, Afrodescendência e educação.

TÍTULO: Ler para formar cidadãos críticos
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Amanda Silva Braga da Costa



Autores: Amanda Silva Braga da Costa, André Ricardo Coelho, Adriane da Silva Rocha.
Resumo: “Ler é melhor que estudar”, já dizia Ziraldo. Concordando ou não com esta 
frase o fato é que a maior parte da escolarização Brasileira não leva à formação de leitores 
e produtores de textos e ler continua sendo hábito de poucos, geralmente das classes 
economicamente privilegiadas. Isso acontece porque as práticas didáticas de leitura estão 
voltadas para o desenvolvimento de uma parte das capacidades de letramento, a saber: 
àquelas que interessam à leitura para o estudo na escola, repetição, reprodução de falas 
e textos que devem ser entendidos e memorizados. Ser crítico e letrado é ir além dessas 
práticas didáticas orientadas para a dependência de pensamento e raciocínio, assim, ser 
letrado e ter autonomia cidadã é imprescindível para escapar da literalidade dos textos e 
desenvolver a capacidade de interpretação.
Dessa forma, a proposta “Ler para formar cidadãos críticos” contribui para desenvolver ca-
pacidades perceptuais, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas e linguísticas, colaborando 
com o desempenho acadêmico dos alunos em todas as disciplinas, além de estimular a 
avaliação didático-pedagógica dos professores do Campus que tem a oportunidade de re-
fletir sobre a relação ensino-aprendizagem e diagnosticar as potencialidades e debilidades 
a serem trabalhadas com os estudantes.

TÍTULO: Pluviômetro de básculas de baixo custo.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Amanda Sousa de Medeiros
Autores: Amanda Sousa de Medeiros, Juscelino Araújo Pereira, Max Miller da Silveira, 
Moisés Cirilo de Brito Souto, Bruno Augusto Ferreira Vitorino.
Resumo: A água é um elemento muito importante para a manutenção da vida humana 
e para o desenvolvimento socioeconômico dos indivíduos. Apresenta-se como um 
recurso autóctone do planeta Terra, renovável, e que pode entrar em escassez devido ao 
crescimento populacional, industrial e de todas as atividades relacionadas à agricultura e 
à pecuária. Para a região do seridó, as pessoas que necessitam dos dados hídricos para 
realizar mais corretamente suas atividades enfrentam problemas por não possuírem total 
acesso aos equipamentos que se fazem necessários para o monitoramento da pluviometria 
de um determinado local. Levando em consideração essas afirmativas, será desenvolvido 
um pluviômetro de básculas de baixo custo, um objeto capaz de medir a pluviometria de 
determinada região, através do CCSL (centro de competências em software livre), e que, 
por possuir um custo de fabricação reduzido, será mais acessível a todas as pessoas.

TÍTULO: Letramento em lógica da programação: Liame curricular nos cursos técnicos 
em informática
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Americo Jose da Cruz Junior
Autores: Americo Jose da Cruz Junior, Robson Bastos Roen.



Resumo: Ofertado pelo Instituto Federal de Brasília IFB -, Campus Brasília desde o primeiro 
semestre de 2011, o curso Técnico em Informática, subsequente ao Ensino Médio sempre 
foi um dos cursos mais procurados do IFB, mas com um índice muito alto de evasão, em 
média de 60% por semestre, e maior índice de retenção, em torno de 70%, em Lógica 
da Programação, componente curricular do módulo 1. Esse fato despertou a atenção do 
Observatório do Mundo do Trabalho- OMT-, grupo de pesquisa do IFB, certificado pelo 
CNPq, que, na linha de Educação Profissionalizante, inicia pesquisa sobre Letramento em 
Lógica da Programação em Cursos Técnicos em Informática.

TÍTULO: Intervenção lúdica no hospital da restauração de Pernambuco como proposta 
pedagógica hospitalar
Instituição: FAFIRE - PE
Apresentador: Amurya Mychaella Santos Domingues
Autores: Amurya Mychaella Santos Domingues, Fabíola Viana de Melo, Maria Karoline 
Soares da Silva, Maynne Miranda de Espíndola Batista.
Resumo: A Educação básica no Brasil foi por muitos anos associada quase que 
exclusivamente as instituições de ensino público e privado. Porém nas últimas décadas, 
a legislação Brasileira vem garantindo o direito à educação da criança e adolescente 
hospitalizado. Entre as alternativas para assegurar esta conquista está a implantação de 
brinquedotecas hospitalares e formação lúdica de pedagogos. O objetivo principal da 
pesquisa foi o de desenvolver uma intervenção lúdica que contribuísse com o processo de 
ensino aprendizagem no espaço hospitalar. O relato de experiência foi realizado no 4º andar 
da ala pediátrica do Hospital da Restauração de Pernambuco. Essa instituição apresentou-
se solícita a intervenção proposta pelos alunos do Curso de Especialização em Educação 
e Ludicidade da FAFIRE, apresentou sua brinquedoteca aos visitantes e afirmou utilizar a 
ludicidade para amenizar o sofrimento de seus pacientes. A intervenção lúdica apresentou 
contação de histórias, brincadeiras, música e fantasias. Tal ação contemplou: a diversidade 
enfatizando a filosofia humanística, a cidadania defendendo o direito de toda criança e 
adolescente hospitalizado de ter oportunidades iguais aos demais e a inovação construída 
a partir da educação lúdica proporcionando momentos mais alegres e prazerosos tanto 
no processo de ensino-aprendizagem quanto no internamento. Além disso, permitiu 
a interação entre familiares que acompanham os pequenos pacientes e funcionários do 
hospital. Portanto, considerando o ambiente hospitalar um local que envolve diversos tipos 
de sentimentos e sensações dolorosas, é possível sim amenizar essa situação utilizando o 
lúdico como transcendência nesse processo.

TÍTULO: A arte da consolidação do (novo) institucionalismo da oferta federal de ensino 
técnico e tecnológico no Brasil.
Instituição: IFCE/UFRJ - Instituto Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Ana Carênina de Albuquerque Ximenes



Autores: Ana Carênina de Albuquerque Ximenes, Janaína Nobre de Sousa, Renata Lèbre 
de La Rovere.
Resumo: O trabalho tem por objetivo discutir alguns parâmetros qualitativos acerca da 
institucionalidade da política pública de criação e expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil – REPT, onde se destaca o papel dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFS e seus respectivos campi 
como agente de governança do desenvolvimento territorial. Para tanto, far-se-á do uso 
de estudo multicaso (Ceará, Rio de Janeiro e Paraná) que forneça elementos suficientes 
para averiguação de como os IFS de fato se aderem à nova institucionalidade imposta pela 
Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 que os criou. Busca-se assim compreender 
como esta organização tem executado os objetivos propostos da nova institucionalidade, 
considerando os fatores críticos e os desafios da mudança institucional na oferta federal 
do ensino técnico e tecnológico.

TÍTULO: A influência do Enem - exame nacional do ensino médio na prática pedagógica dos 
professores da educação profissional técnica do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES.
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Ana Carla Gujanwski Ferreira
Autores: Ana Carla Gujanwski Ferreira, Nadia Maria Pereira de Souza.
Resumo: Vinculado à linha de pesquisa Educação e Gestão no Ensino Agrícola, do Programa 
de Pós-Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), este trabalho será desenvolvido numa perspectiva qualitativa tendo 
como objetivos investigar a influência dos conteúdos da matriz de referência do Exame 
Nacional do Ensino Médio - Enem na prática pedagógica dos professores da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, analisar os impactos do Enem para o ensino médio no 
Brasil identificando pontos positivos e negativos desta política educacional.

TÍTULO: Qualidade ambiental e saúde no perímetro de vazadouro público inativo na 
cidade de Corrente- PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Ana Carla Ribeiro Maciel
Autores: Ana Carla Ribeiro Maciel, Mila Ohana Maciel Cesar, Emilia da Cunha Xavier, Delane 
Alves da Silva, Bruna de Freitas Iwata.
Resumo: A política de resíduos sólidos estabelece estratégias que buscam aumentar 
qualidade de vida dos ambientes urbanos e rurais pela regularização do gerenciamento 
de resíduos sólidos, desde aos processos de recolhimento à recuperação de áreas de 
destinação final após inativação. Diante disso, o estudo objetivou verificar a percepção 
da população quanto a qualidade ambiental com foco na saúde humana no perímetro do 
vazadouro público inativo do município de Corrente. O Trabalho foi realizado no perímetro 
do vazadouro desativado em 2012 (dezembro), aplicando questionários à população 



residente no local em raio de 500 m de proximidade, para avaliação da qualidade ambiental 
com foco na saúde humana. Com base na percepção da população verificou-se transtornos 
quanto a presença de insetos e qualidade do ar, associados pelos entrevistados à problemas 
respiratórios ocorridos frequentemente na população local, logo, inferindo também sobre 
a inexistência de um plano de recuperação do local.

TÍTULO: Influência da rede social na formação acadêmica de um curso de enfermagem 
do agreste Pernambucano.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Ana Carla Silva Alexandre
Autores: Ana Carla Silva Alexandre, Deborah Cybelly Tavares Pinangé, Lucicleide Naildes da 
Silva, Maria Camila dos Santos Magalhães, Luana Eugênia de Andrade Siqueira.
Resumo: As tecnologias da informação e da comunicação (TIC), bem como as redes 
sociais são caracterizadas por processos de transmissão de dados através de dispositivos 
eletrônicos e recursos óticos. Ao serem incorporadas ao ensino, permitem amplificar 
o acesso à informação por meio da integração da rede mundial de computadores, 
possibilitando o avanço e o desenvolvimento de um processo educacional interativo, que 
integra a teoria com a prática a um desenvolvimento profissional contínuo (ALMEIDA, 
2003). Este estudo buscou caracterizar as interações de uma rede social para viabilização 
de expansões do conhecimento e suas influências no campo da aprendizagem do curso de 
enfermagem de uma faculdade do agreste pernambucano.

TÍTULO: O ensino médio integrado ao profissional na rede estadual do Ceará
Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ana Carolina Veras do Nascimento
Autores: Ana Carolina Veras do Nascimento, Edilza Alves Damascena.
Resumo: O Ceará foi um dos primeiros Estados Brasileiros a aderir ao projeto de integração 
do ensino profissional com o médio. Observamos, a partir dos dados disponibilizados pela 
Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, que desde o ano de 2008 essa modalidade de 
ensino vem crescendo. Assim, o presente artigo tem por objetivo compreender a proposta 
desse tipo de ensino que vem sendo implementado no Estado do Ceará. O método de 
pesquisa utilizado para melhor analisar tal proposta foi a abordagem qualitativa, respaldada 
pelo materialismo histórico dialético. Para alcançar esse objetivo, primeiramente analisamos 
o que a legislação Brasileira e cearense determina sobre o ensino médio integrado ao 
profissional, apontando de forma crítica a sua relação com os organismos multilaterais 
do capital; posteriormente, analisarmos os documentos norteadores de tal proposta, que 
refletem no “chão da escola”. de forma geral, os resultados constatados foram que o 
Ensino Médio Integrado a educação Profissional visa claramente a formação de “um novo 
tipo de trabalhador”, ou seja, a formação de um individuo empreendedor e habilitado para 
o mercado de trabalho.



TÍTULO: O cenário dos resíduos sólidos da região do vale do Açu: A realidade dos lixões 
e a demanda do aterro sanitário
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ana Carolina Vieira da Silva
Autores: Ana Carolina Vieira da Silva, Renato Dantas Rocha da Silva, João Paulo Morais 
Medeiros Dias, Maria Leonora da Costa Vieira.
Resumo: A disposição inadequada dos resíduos sólidos representa um dos principais 
causadores de problemas socioeconômicos e ambientais, no mundo inteiro. No estado 
do RN, o cenário investigado por esse estudo destacou que mais de 98% dos municípios 
do RN apresentam como medida de disposição dos seus resíduos os lixões a céu aberto 
e, em pequena escala, aterros controlados. Existem no estado apenas 2 aterros sanitários 
em operação de forma adequada, os demais municípios descartam os seus resíduos 
sólidos urbanos em ambientes frágeis e com severos impactos ao solo, água, fauna e 
vegetação. de acordo com a Lei nº. 12.305/10, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), municípios estão adequando seus planos de descarte de resíduos para um modelo 
mais adequado, aterros sanitários. Na região do Assu, 24 municípios estão em discussão 
para estabelecerem um consórcio responsável pelo gerenciamento de aterro sanitário a 
ser instalado no município de Assu. O estudo destacou ainda que, além de deficiências de 
infraestrutura, a região sofre com baixos índices de conscientização e pouca preocupação 
com as questões ambientais. Evidência dessa postura, é que mais de 75% dos municípios 
não apresentam programas de coleta seletiva. Contudo, o estudo revela o grave e negativo 
cenário dos resíduos sólidos da região do Vale do Açu-RN. Os altos índices de disposição 
inadequada dos RSUs na região confronta com as metas do PNRS, estabelecidas pelo 
governo federal e medidas urgentes do poder público precisam ser adotadas para 
transformar esse cenário e a participação da sociedade é fundamental nessa etapa.

TÍTULO: Formação de professores no contexto do desenvolvimento profissional docente
Instituição: IFTO
Apresentador: Ana Claudia Ferreira Rosa
Autores: Ana Claudia Ferreira Rosa, Candice Cristiane Barros Santana Novaes, Maiara 
Sobral Silva.
Resumo: O artigo apresenta a formação permanente de professores como parte 
constitutiva do desenvolvimento profissional docente enfatizando elementos motivadores 
dessa formação, tais como: a consciência do inacabamento do sujeito que o impulsiona ao 
querer ser mais, sabendo que este percurso se faz permanente; valorização profissional; 
compromisso ético do profissional com a atualização de seus conhecimentos evitando 
tornar-se obsoleto e repetitivo em suas atividades docentes; reconhecimento do aspecto 
estético de que a docência requer uma práxis pedagógica amorosa e bela, que corresponda 
às expectativas dos discentes que buscam aprender porque consideram a beleza do 
conhecimento como resultado da interação apaixonada entre o sujeito que aprende e o 



saber ou objeto de sua aprendizagem. O estudo pauta-se pelo objetivo de contextualizar 
a formação de professores em um âmbito maior que é o desenvolvimento profissional. A 
pesquisa bibliográfica foi utilizada como metodologia adotada.

TÍTULO: Júri simulado empirismo x racionalismo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Ana Clésia dos Santos Silva
Autores: Ana Clésia dos Santos Silva, Larissa de Oliveira Bezerra, Enderson Jose de Melo, 
Ronaldo Taveira dos Santos, Francisco Givaldo Pereira.
Resumo: Durante os estudos na disciplina de introdução as ciências no curso de licen-
ciatura em matemática, foi estudado duas escolas filosóficas, a escola EMPIRISTA e a 
RACIONALISTA, devido aos bons estudos, debates e discussões em sala, foi lançando uma 
proposta de um júri simulado, no qual foi formando por duas equipes de turmas diferentes; 
Integrado em Eletrotécnica sexto semestre e Licenciatura em Matemática primeiro semes-
tre, onde cada uma iria defender uma escola apresentando as melhores ideias e teorias. 
No decorrer da atividade que foi dividida em três blocos para defesa e argumentação de 
ambas as equipes, sendo avaliado por um júri técnico e popular que ali estavam para avaliar 
a execução do trabalho. A interatividade das equipes quanto a sua escola era de bastante 
domínio e ampliação de conhecimentos entre todos os presentes. Foi um espetáculo de ar-
gumentação dos dois lados, e a ansiedade pelo resultado do debate tomou conta de todos.

TÍTULO: Educação do campo: Foco nas escolas agrícola de Codó - MA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Ana Cristina Barbosa da Silva
Autores: Ana Cristina Barbosa da Silva, Nássera Kely Silva de Sousa, Daniel Nascimento 
Pereira Filho, Tais Tatiane Silva Teixeira, Cristiane da Costa Lima.
Resumo: A educação do campo é o resultado de vários movimentos sociais promovidos 
pelo homem do campo e pelos profissionais da educação na década de 80 e nos dias 
atuais. O direito universal a educação tem sido um árduo processo, tanto para o corpo 
docente da escola quanto para os alunos. O objetivo do presente artigo é compreender a 
realidade vivenciada pelos alunos de duas escolas agrícolas localizadas no município de 
Codó-MA e identificar o papel das escolas para a permaneça da família dos educandos no 
meio rural e nas lutas por terras. A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, mediante 
entrevistas com questões em aberto, iniciada após o consentimento da escola e dos pais. 
Foram entrevistados 10 alunos e suas respectivas famílias. Os entrevistados mostraram 
que a escola não apresenta estrutura física, docente para a realização de aulas práticas 
e para o próprio cumprimento do ano letivo. Apesar da precariedade, os professores são 
organizados de tal forma que os conteúdos programáticos são explanados não deixando de 
lado as aulas práticas que contribuem para as suas formações técnicas, que são voltadas 
para as suas realidades que contribuem para a utilização de práticas agrícolas renováveis e 
estimulando a agricultura familiar.



TÍTULO: A exposição ao material particulado e as internações por doenças respiratórias 
em idosos em Piracicaba - SP
Instituição: IFSP - Instituto Federal São Paulo, Campus Bragança Paulista
Apresentador: Ana Cristina Gobbo César
Autores: Ana Cristina Gobbo César, João Andrade de Carvalho Júnior, Luiz Fernando Costa 
Nascimento.
Resumo: Este estudo objetivou investigar a associação entre a exposição ao PM2.5 e as 
internações por doenças respiratórias em idosos, residentes em Piracicaba, SP. Trata-se 
de estudo de séries temporais, de 01/08/2011 a 31/07/2013, usando internações diárias 
por doenças respiratórias (CID10:J12-J18.9, J40-J44, J45-J45.1, J45.8-J46), obtidas do 
DATASUS. Os níveis diários estimados de poluentes (PM2.5, CO, NOx, O3) foram obtidos 
do modelo CATT-BRAMS (CPTEC-INPE) e a temperatura e umidade do ar, para cálculo 
da temperatura aparente, obtidas do portal ESALQ-USP. Empregando-se estrutura de 
defasagem de 0 a 5 dias foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson e 
regressão de Poisson. A média diária de internações foi 1,06 (dp=1,12). A exposição ao 
PM2.5 esteve associada às internações, em lag 3 (RR=1.007;IC95%=1.003-1.009) e lag 
5 (RR=1.009;IC95%=1.001-1.013). O aumento de 10μg/m³ PM2.5 elevou em 6-9 pontos 
percentuais no risco de internações. Mesmo com a diminuição gradativa na queima da palha 
da cana, a exposição ao PM2.5 permanece contribuindo com o aumento nas internações 
por doenças respiratórias em idosos de Piracicaba, município produtor de cana.

TÍTULO: A plataforma schoology como ferramenta nas aulas de língua inglesa
Instituição: IFSP - Instituto Federal São Paulo, Campus Cubatão
Apresentador: Ana Elisa Sobral Caetano da Silva Ferreira
Autores: Ana Elisa Sobral Caetano da Silva Ferreira
Resumo: O seguinte trabalho apresenta os resultados obtidos com a utilização da plataforma 
Schoology no segundo semestre de 2014, na área de Língua Inglesa, com alunos de 1o 
e 3o do Ensino Médio Técnico Integrado de uma escola pública do estado de São Paulo. 
Relata as impressões do corpo discente, feita por meio de pesquisa de campo após a 
conclusão do semestre, visa apresentar a plataforma como maneira complementar de 
apoio ao professor na interação com seus alunos e como um modo prático e eficiente para 
uma avaliação contínua dos alunos. Questiona, também, o reflexo da prática pedagógica 
em ambientes virtuais.

TÍTULO: Logística reversa pós-consumo no setor pneumático Natalense: Uma análise 
sob a ótica dos consumidores
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ana Elizabeth Bonato Asato
Autores: Ana Elizabeth Bonato Asato, Robson Garcia da Silva, Isa Louise Silva Bezerra, 
Ruth Trigueiro Bezerril.



Resumo: A Grande Natal, metrópole formada pela capital do Rio Grande do Norte, somada 
a dez municípios, apresenta pouca produtividade ambiental no âmbito da logística reversa 
de pneus. Caracterizados pela pouca plasticidade, pelo grande volume, pelo alto poder 
de poluição e por serem um risco sanitário, a quantidade de pneus usados e inservíveis 
destinados inadequadamente aumenta a cada dia. Além disso, são poucos os pontos 
de coleta cadastrados pelo Ministério do Meio Ambiente em relação a quantidade de 
carros rodando na metrópole diariamente, e os pontos que existem não são conhecidos 
pela população. A fim de analisar a logística reversa pós -consumo no setor pneumático 
Natalense sob a ótica dos consumidores, foi realizado, inicialmente, um levantamento 
bibliográfico sobre o tema proposto, com a maior parte das fontes obtidas via web. 
em seguida, foi aplicado um questionário online feito pela ferramenta “Google Docs” e 
divulgado pelo Facebook, através do perfil pessoal das próprias autoras. O questionário 
aplicado foi respondido por 41 consumidores, moradores da Grande Natal, RN, e teve 
como base as perguntas elaboradas por Goto (2007).
Constatou-se a falta de conhecimento da população sobre o processo reverso da cadeia 
produtiva e, portanto, pouca conscientização em relação aos danos ambientais causados 
pelo resíduo pneumático. Para a possível remediação desses problemas, foram feitas pro-
posições para melhorar este sistema, passando pelo campo de estudo da Biologia e indo 
até o campo das Artes.

TÍTULO: A importância das cerâmicas no Vale do Assu.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ana Emilia Tavares Terceiro de Vasconcelos
Autores: Ana Emilia Tavares Terceiro de Vasconcelos, Amyna Karilia Mendonça Tavares.
Resumo: “É notável a presença de uma grande quantidade de cerâmicas por todo o Vale 
do Assu já conhecido por essa prática industrial, que por sua vez traz para a população 
tanto malefícios como também benefícios. Por exemplo: a questão socioeconômica, como 
a movimentação da economia local (positivo) e o impacto ambiental, entre os casos a 
poluição do ar (negativo).  Essa pesquisa tem como objetivo expor a opinião de algumas 
pessoas (100) da Comunidade das Pedrinhas, em Ipanguaçu. Entre os entrevistados estão 
os estudantes da escola municipal Francisco Soares da Costa, além de alguns moradores 
da comunidade.Durante toda a pesquisa, foi perceptível a falta de informações por grande 
parte dos entrevistados. Segundo os dados obtidos, através de um questionário com três 
perguntas: 1ª - Você acha importante as Cerâmicas aqui no Vale? Com alternativas de sim 
ou não, onde a maioria foi que não achavam importante. 2ª - Qual o maior maleficio que 
as cerâmicas causam, na sua opinião? Existiam 4 opções, a que mais se destacou foi a 
poluição do ar. 3ª - Qual o maior benefício das cerâmicas, na sua opinião? Também com 
4 opções, onde a mais citada foi a geração de empregos.  Ao concluirmos a pesquisa, 
vimos que apesar de sabermos da importância das cerâmicas de modo geral,para algumas 
pessoas que convivem diariamente com a presença dos pós, e dos contras acarretados 
por essa atividade, observasse que é levado por eles bem mais em consideração as coisas 
ruins, como foram os relatos que declaram isto.”



TÍTULO: Aplicação de jogo didático em biologia como instrumento facilitador do 
processo de ensino aprendizagem nos anos iniciais do ensino médio
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Ana Flávia Avelino Sousa
Autores: Ana Flávia Avelino Sousa, Celiane Reis Oliveira, Cleidiane Bispo Gomes, Lucas 
Silva de Menezes, Janaína Costa e Silva.
Resumo: A educação Brasileira é marcada por um modelo de ensino tradicional, o qual na 
maioria das vezes faz com que os alunos percam o interesse pelas disciplinas. Segundo 
Silva e colaboradores (2012), estudiosos vêm buscando meios para facilitar e auxiliar 
o professor nas aulas, buscando assim superar as dificuldades deixadas pelo ensino 
tradicional, valorizando a utilização de recursos didáticos, os quais são instrumentos de 
grande importância nesse processo. Os jogos didáticos apresentam se como grandes 
promissores da aprendizagem, uma vez que, possibilitam a explicação e revisão do 
conteúdo abordado de uma forma mais atrativa. Diante dessa realidade o presente trabalho 
teve como objetivo mostrar a importância e contribuição do uso de diferentes metodologias 
para o ensino de Biologia, com enfoque nos Jogos Didáticos, facilitando assim, o processo 
de ensino aprendizagem em séries iniciais do ensino médio. Para isso fez se necessário à 
criação de jogos e o desenvolvimento destes nas aulas.

TÍTULO: A inter-relação entre as variáveis sociais e a incidência de dengue no estado 
do Tocantins (2010)
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Ana Flávia de Morais Oliveira
Autores: Ana Flávia de Morais Oliveira, Pablo Martins Castro, Diogo Mourão de Almeida 
Pereira, Keily Cristiny Azevedo Leite, Cristina Sousa da Silva.
Resumo: O estudo teve como objetivo analisar a taxa de incidência de dengue, analfabetismo, 
renda média domiciliar per capita e quantitativo populacional. Realizou-se um estudo descritivo, 
analítico e retrospectivo, no período de 2010, utilizando dados secundários do IBGE (dados 
demográficos e sociais) e DATASUS (dados de morbidade). O estudo demonstrou que a 
renda domiciliar média per capita dos tocantinenses foi menor que 500,00R$ em 89,2% dos 
municípios. A taxa de analfabetismos foi considerada alarmante, onde 42 (30,2%) municípios 
apresentaram taxa de analfabetismo maior que 20%. Cerca de 74 (53,2%) municípios tinham 
população menor que 5mil habitantes. Cerca de 81 (58,1%) municípios apresentaram 
taxa de incidência que os configuram como área de alta e média incidência. O registro de 
casos de dengue foi maior em 4 municípios, que agrupam 36,1% da populaçuão do estado. 
Houve correlação significativa entre a taxa de incidência de dengue e o número de casos de 
dengue, taxa de analfabetismo (p< 0,0009), renda domiciliar média per capita (p< 0,0001) e 
quantitativo populacional dos municípios (p<0,0001).



TÍTULO: O estudo das plantas e a reutilização dos materiais como alternativa para 
redução de danos ambientais
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Ana Flávia dos Santos Silva
Autores: Ana Flávia dos Santos Silva, Andrea de Lima Cabral, Rosa Maria Benezar.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo identificar alternativas para reutilização 
e reciclagem de garrafas pet e pneus, e cultivar plantas ornamentais em recipientes 
reutilizáveis de forma a contribuir para redução dos danos ao meio ambiente.
A parti desse ponto foi feito uma pesquisa sobre materiais e reciclagem de produtos manu-
faturados, onde foi possível observar um espaço no IFRR sem utilidade. Com isso foi criado 
um jardim com flores e plantas, utilizando esses matérias para servi de jarros e bases. 
Tornando o ambiente acadêmico mais bonito e agradável com a presença das flores, de-
monstrando formas de reutilizar o lixo seco, evitando assim a poluição no meio ambiente.
Para desenvolver esse trabalho foi coletada garrafas pet de 1/5 litro e pneus, que Foi insta-
lado em uma parede da instituição. Mostrando para todos, maneiras de reutilizar materiais, 
diminuindo os impactos ambientais com atitudes sustentáveis. Os resultados apontam as 
frequente visitas dos discentes curiosos pela inovação na área do instituto, as flores não so-
freram impactos pela mudança, ao contrario ficaram mais viçosas a base de compostagem.
O espaço também pode servi para aulas de campo na área de biologia para os cursos de 
níveis médio e superior da instituição. Concluímos através de pesquisas sobre as garrafas pet 
e pneus que suas características e durabilidade serviria de tal importância para várias formas 
de reutilização desses materiais, pensando nisso resolvemos criar o jardim do IFRR, visando 
despertar nos discentes e docente a conscientização com relação ao meio ambiente.
Ao reutilização dos materiais que foram usados neste trabalho são alguns dos exemplos que 
podem ser seguidos para reduzir os impactos nos meio ambiente. Ações como esta associa-
dos a beleza das plantas contribui melhorando para qualidade de vida das pessoas que visto, 
que é comprovado cientificamente que as plantas atuam na umidade do ar, temperatura entre 
outros benefícios.

TÍTULO: A marca do trabalho informal na produção de confecções em Caruaru
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Ana Gabriela Soares de Sousa
Autores: Ana Gabriela Soares de Sousa, Mariana Scussel Zanatta.
Resumo: Este projeto trata-se sobre o trabalho no Polo de Confecções do Agreste 
com ênfase em Caruaru. Sabendo-se que as relações de trabalho que permeiam o Polo 
são marcadas de forma única pela presença do trabalho informal, temos por objetivo 
compreender como manIFESta-se o fenômeno da informalidade diante desta realidade 
específica, correlacionando as consequências da reestruturação produtiva e a flexibilização 
do trabalho. A pesquisa foi desenvolvida através de estudos bibliográficos e pelo trabalho 



de campo, realizado por meio de entrevistas semiestruturada, com os trabalhadores de 
facções e fabricos/fábricas. Logo, temos como grande finalidade, perceber como ocorre a 
relação do trabalho formal e informal, levantando questionamentos a cerca dos benefícios 
e dificuldades na vida daqueles que vivenciam a informalidade. Almejamos, também, 
identificar as mudanças que este conceito passa, diante das intensas metamorfoses que o 
mundo do trabalho sofre a todo instante.

TÍTULO: A implantação do método de irradiação no Brasil: Possibilidade no tratamento 
das espécies de pescado da região norte
Instituição: Instituo Federal de Educaçao, Ciencia e Tecnologia do Amapa
Apresentador: Ana Guilhermina Taborda do Nasimento Figueira
Autores: Ana Guilhermina Taborda do Nasimento Figueira, Byatriz Karinna Alves Volp 
Bandeira, Leticia Homobono Martins, Jorge Emilio Henriques Gomes.
Resumo: A fim de criar um produto utilizando frutos da Amazônia iniciou-se este projeto 
de pesquisa por alunas do curso técnico em alimentos do Instituto Federal do Amapá. 
Foram utilizados o Murici, um fruto cujas suas propriedades organolépticas marcantes 
o tornam pouco consumido pela população da região Norte, e também a Castanha do 
Brasil que e um produto resultante da economia extrativista e encontrado na floresta 
Amazônica. Foi proposto o desenvolvimento de um produto visando à agregação de valor 
a esses frutos, levando em consideração os benefícios conferidos pelos mesmos, ou seja, 
as propriedades nutricionais, funcionais e terapêuticas oferecidas ao consumidor. Então, a 
preparação de doce de leite mesclado com esses dois ingredientes, com posterior análise 
sensorial, demonstrou qualitativa e quantitativamente as vantagens desse processamento e 
seu potencial de aplicação no mercado regional e até mesmo em nível nacional.

TÍTULO: Efeito alelopático do extrato aquoso de jatropha gossypiifolia l. na germinação 
de lactuca sativa l.
Instituição: IF Sertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri
Apresentador: Ana Iere Severo da Silva
Autores: Ana Iere Severo da Silva, Paulo Alvacely Alves Ribeiro Júnior, Alcidênio Soares 
Pessoa, Rafael Santos de Aquino.
Resumo: A nossa proposta foi analisar as propriedades alelopáticos de extratos aquosos 
de “Pinhão roxo” ( Jatropha gossypiifolia L.) na germinação de sementes de alface. O 
extrato aquoso de J. gossypiifolia foi preparado a partir das folhas pinhão roxo em água 
destilada a faixa de 1:5 (w / v), tendo em vista que a extrato aquoso de J. gossypiifolia mais 
concentrada (100%). Depois disso, o extrato aquoso 100% foi diluído com água destilada 
de modo a obter outras soluções com concentrações mais baixas (v / v): extrato 25%, 
50% e 75%. Determinou-se quatro tratamentos com concentração de extrato diferente 
e o grupo controle consistia de água destilada. As placas de Petri foram preparadas com 
papel de filtro (substrato) e semeado com 25 sementes de alface e, em seguida, todos 



receberam 3 mL da concentração de extrato aquoso de J. gossypiifolia correspondente 
ou água destilada de acordo com o seu grupo determinado. Realizou-se a contagem das 
sementes germinadas por um período de sete dias. Estes experimentos foram conduzidos 
em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições por tratamento. 
A comparação das médias de germinação foi feita através teste de Tukey a 5% de 
probabilidade no programa Assistat 7.5 Beta. O extrato aquoso de J. gossypiifolia mostrou 
potencial alelopático inibitório da germinação e desenvolvimento das mudas de alface nas 
concentrações de 50, 75 e 100%.

TÍTULO: Economia solidária e tecnologias sociais: a trajetória e contribuição da 
cooperativa de alunos do centro territorial de educação profissional de Irecê – 
COOPCETEP na inserção dos jovens no mundo do trabalho
Instituição: UNEB - Universidade do Estado da Bahia
Apresentador: Ana Karine Loula Torres Rocha
Autores: Ana Karine Loula Torres Rocha, Mácio Nunes Manchado, Gilma Flávia Souza 
Ferreira, Osias Hermes das Neves Neto, Lucas Lopes Martins.
Resumo: Os espaços e práticas de trabalho constituem espaços de formação e aprendizagem 
onde consideramos que o trabalho pode ter em si o princípio educativo; assim a partir 
desta análise definimos enquanto objetivo para a pesquisa realizada analisar a experiência 
e contribuição da Cooperativa de alunos do Centro Territorial de Educação Profissional 
de Irecê - COOPCETEP na inserção das juventudes no mundo do trabalho, além de 
discutir a educação profissional como política pública estratégica para o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental dos territórios de identidade, refletindo a função social, 
política, formativa e científica da Universidade Pública na construção e socialização de 
conhecimentos, uma vez que seu compromisso está atrelado também com a redução das 
desigualdades sociais e superação dos desafios e demandas contemporâneas por meio 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para responder a estes objetivos 
optamos pelo estudo de caso, de abordagem qualitativa e método dedutivo. Os principais 
autores que dialogamos foram Frigotto, Saviani, Manfredi, Ramos e Ciavatta. Com este 
estudo refletimos a possibilidade da construção de uma educação profissional que possa 
contribuir para a inserção do sujeito no mundo do trabalho quando estabelecemos uma 
política que considere o trabalho como princípio educativo e das tecnologias sociais como 
alternativa as demandas sociais e uma resposta a favor da inclusão; apontamos ainda que 
o espaço de ação estudantil oportunizou aos seus cooperados a possibilidade concreta de 
ensaio e experimentação de exercícios de tomada de decisão e responsabilidades sócio-
administrativas, levando-os a representatividade e cobrança por resultados nos espaços 
específicos e também em suas respectivas comunidades, instituições de trabalho e 
militância política. Esta pesquisa é financiada pelo Programa de Estudos do Trabalho – 
PROET / UNEB (edital nº 037/2012) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 
– FAPESB / Iniciação Científica - IC (edital nº 028/2013)



TÍTULO: Delineamento das ações pedagógicas no IFCE: Uma proposta em permanente 
construção
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Ana Leila Freitas Maciel
Autores: Ana Leila Freitas Maciel, Ana Cláudia Uchôa de Araújo, Armênia Chaves Fernandes 
Vieira, Hobson Almeida Cruz, Jarbiani Sucupira Alves de Castro.
Resumo: As instâncias pedagógicas devem ser permeadas pelo diálogo horizontalizado, 
como condição para a manutenção da gestão de natureza democrática. Nesse sentido, o 
fórum, enquanto expressão máxima da coletividade e de seus anseios, ao mesmo tempo em 
que promove a fala e a escuta, oportuniza a participação dos sujeitos diretamente envolvidos 
com uma dada realidade, servindo como um instrumento eficaz para a gestão. e no caso 
do fórum de natureza pedagógica, este se reveste de suma importância nas instituições 
de ensino, pelo aprendizado que oportuniza aos entes participantes, contribuindo para a 
oxigenização das instâncias decisórias. Assim, nesse trabalho, apresentamos o fórum de 
ensino, como um instrumento de apoio à gestão, tendo por base os preceitos da gestão 
democrática expressos na LDB nº 9.394/96, entre outros materiais consultados, bem como 
os dados coletados na pesquisa de campo desenvolvida no IFCE. A pesquisa desenvolvida 
é qualitativa, do tipo estudo de caso, baseada em Bell (1989), dada à especificidade do 
objeto pesquisado. A este respeito, o autor citado compreende o estudo de caso como um 
termo abrangente que contempla uma diversidade de métodos de pesquisa cuja finalidade 
investigativa se centra no estudo da relação entre fatores e eventos. Constitui-se, então, de 
uma fase de levantamento bibliográfico e documental, seguida de uma pesquisa de campo. 
Para a coleta de dados foram aplicados questionários semi-estruturados junto aos sujeitos 
participantes do fórum, bem como foram realizadas leitura e análise dos documentos 
produzidos na instituição por ocasião do encontro e nos aportes legal e bibliográfico que 
fundamentam os princípios da gestão democrática, de modo a investigar as confluências 
e as divergências entre o estudado e o vivenciado. Para Dourado (2001, pág.18), “a 
democracia supõe, além da livre escolha dos governantes, das decisões por maiorias, a 
convivência e o diálogo entre pessoas que pensam de modo diferente e querem coisas 
distintas”. Dessa forma, é possível, a partir dessa convivência e diálogo com diferentes 
atores extrair diretrizes que norteiem o melhor caminho a seguir, munidos de instrumentos 
adequados para enfrentarem os desafios na vida educacional. Partindo disso, o IV Fórum 
de Ensino realizado pelo IFCE pautou-se na resposta dos participantes aos questionários 
aplicados visando buscar melhorias para as ações da instituição no âmbito pedagógico. dos 
participantes que responderam ao questionário de avaliação do evento, 24% consideraram 
o fórum EXCELENTE; 66%, ÓTIMO e 10%, BOM. Não houve quem considerasse REGULAR. 
Além desse termômetro qualitativo, as perguntas também foram abertas de forma que 
justificassem sua escolha e expusessem melhorias, além de sugestões de temáticas para 
os próximos eventos. Diante dos dados, é possível perceber que a expectativa criada pelos 
participantes em torno do evento foi exitosa, tendo em vista que demonstraram que se 



sentiram ouvidos, que perceberam que as discussões se embasaram na prática diária de 
todos, que houve proposição de sugestões de melhorias exequíveis a serem aplicadas 
no desenvolvimento das atividades. Diante do exposto, pode-se compreender que estas 
ações corroboram para a existência no IFCE de uma gestão democrática e participativa. 
Além disso, propicia um ambiente de trabalho produtivo e com qualidade, favorável para o 
despertar de ideias e a construção de saberes coletivos e compartilhados.

TÍTULO: Estudo prévio de aplicação da ACV para painéis obtidos a partir da casca de 
coco verde
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Ana Lúcia Feitoza Freire
Autores: Ana Lúcia Feitoza Freire, Maria Cléa Brito de Figueiredo, Celso Pires de Araújo Júnior.
Resumo: A produção de painéis de madeira reconstituída no Brasil é feita principalmente 
a partir de madeira reflorestada de pinus e eucalipto. Nos últimos anos, painéis a partir de 
resíduos agroindustriais estão sendo desenvolvidos, dentre eles a casca de coco verde. 
No entanto, o desenvolvimento de novos produtos requer a avaliação do seu desempenho 
ambiental para que se possa atuar na redução de possíveis problemas ambientais. O 
método de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) vem sendo amplamente utilizado na avaliação 
do impacto de produtos, processos e serviços. Esse método permite identificar os impactos 
ambientais potenciais relacionados ao ciclo de vida de vida do painel de casca de coco 
e compará-lo com painéis similares já consolidados no mercado nacional. Silva (2006) 
apud Silva (2012) define a ACV como um conjunto de fases necessárias para que um 
produto exerça sua função, iniciando na aquisição dos recursos naturais utilizados na sua 
manufatura até a sua disposição final, após cumprir a sua função.
Portanto, este trabalho tem como objetivo fornecer informações preliminares sobre a me-
todologia de ACV, mostrando as etapas que se seguem, e mostrando um mapeamento 
prévio do processo de fabricação do painel de casca de coco verde, visando um estudo 
completo de avaliação do ciclo de vida deste produto.

TÍTULO: Fracasso escolar: A culpa é de quem?
Instituição: IFG - Instituto Federal Goiás, Campus Morrinhos
Apresentador: Ana Lúcia Ribeiro do Nascimento
Autores: Ana Lúcia Ribeiro do Nascimento, Suellem Ferreira do Amaral, Luciana Gonçalves 
Teixeira.
Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa sobre o fracasso escolar, na tentativa de 
identificar as origens deste fracasso e as consequências sociais do mesmo. Desde os primórdios 
da educação Brasileira, a mesma passou a ser vista como a salvação do Brasil mestiço. Era preciso 
instruir os nativos que aqui viviam, para que os mesmos pudessem vir a se tornar civilizados. 
Com o passar dos tempos, os métodos de ensino e as escolas foram se transformando. Surge 
então um dualismo que se reproduz e mantém as desigualdades sociais, caracterizada como 



escola do conhecimento para os ricos e escola do acolhimento social para os pobres. Porém, 
não devemos tomar como causa do fracasso escolar apenas, fatores sociais como: a questão 
da pobreza e a questão racial. Esta crença social, não pode ser responsabilizada totalmente pelo 
insucesso escolar. Causas de ordem biológica, familiares, culturais, emocionais podem existir 
tendo consequências irreversíveis afetando negativamente o indivíduo. O fracasso escolar não 
pode ser um problema que se encerra no aluno, este deve ser compreendido num contexto maior 
da estrutura social como produto da história.

TÍTULO: Aprendizagem criativa no ensino de física
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Ana Luiza de Souza Rolim
Autores: Ana Luiza de Souza Rolim
Resumo: Dentro dos processos de ensino e aprendizagem criativa tem-se, segundo Fleith 
(2008, 2011) como clima de sala de aula favorável a criatividade: o comportamento do 
professor, as estratégias de ensino e os objetivos das atividades realizadas.
O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma experiência em que a sala de aula possui 
clima favorável à criatividade nas aulas de Física no 1º ano do Ensino Médio Integrado da 
turma de Agroindústria do IFPE no Campus Belo Jardim.
O método de abordagem para o Ensino de Física neste relato teve foco em abordagem ex-
ploratória ou investigatória utilização de efeitos da Natureza (sol e sombra) nas medições. 
A sala de aula tornou-se um espaço para divulgação de hipóteses escolhidas em grupos 
e construção do pensar coletivo e individual, de acordo com a sequência de atividades 
mediadas pela professora.
Este relato de experiência nos mostra que oportunizar um espaço para o estudante ter clima 
favorável a criatividade, torna a aula mais prazerosa e com todos os estudantes envolvidos 
no processo de ensino e aprendizagem.

TÍTULO: Materiais didáticos de química no processo de ensino-aprendizagem de surdos 
e ouvintes
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí
Apresentador: Ana Luiza Fernandes da Costa
Autores: Ana Luiza Fernandes da Costa, Luciana Pereira Marques, Thiago Cardoso Aguiar.
Resumo: Numa turma inclusiva de ensino médio, composta por alunos surdos e 
ouvintes, não observava diversos recursos didáticos juntamente com a comunicação na 
tentativa de facilitar a aprendizagem. A cultura surda reconhece que a principal forma 
de comunicação é a visual através da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma língua 
espaço-visual. Percebeu-se a importância de recursos visuais para o Ensino de Química 
dos surdos. Elaborou-se um material didático intitulado Tabela Periódica Interativa (TPI) 
que contemplou recursos visuais, LIBRAS e a Língua Portuguesa para abordagem dos 



conceitos. A pesquisa participante foi aplicada com alunos surdos e ouvintes do ensino 
médio. Com o uso do material didático e dos recursos visuais os alunos puderam consultar 
e ter um complemento na transmissão dos conceitos. Assim, é relevante a sensibilidade e 
reflexão do professor em busca de metodologias de ensino com surdos e ouvintes, pois a 
aprendizagem é um processo para todos os envolvidos na educação.

TÍTULO: Reutilização das águas desperdiçadas pelos equipamentos do IFPB, Campus 
João Pessoa, na perspectiva de uma nova sustentabilidade institucional.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Ana Maria Ferreira Cosme
Autores: Ana Maria Ferreira Cosme, Camylla Rebeca Melo da Cunha, Matheus David Silva 
de Oliveira, Maria Deise das Dores Costa Duarte.
Resumo: Analisando a realidade das diversas instituições governamentais públicas, 
observa-se que existe uma quantidade significativa de órgãos e estabelecimentos que 
requerem uma grande demanda de água, seja no consumo diário ou em suas instalações 
e equipamentos. e que, na sua grande maioria, estas instituições não investem em 
programas para a uma gestão sustentável, dos recursos naturais utilizados. Diante desse 
contexto, o trabalho propôs diagnosticar o desperdício de água por alguns equipamentos 
do IFPB/ Campus João Pessoa, para assim implementar, formas mais sustentáveis de 
reaproveitamento desse recurso, tomando por referência as condições atuais existentes e 
os indicativos de melhorias nas formas de consumo. No IFPB possuímos 4 destiladores, 
no qual cada um desperdiça 500 litros de água, para se obter 6 litros de água destilada, 
estes 500 litros são desperdiçados. e através deste trabalho foi possível traçar metas para 
reutilização deste recurso antes desperdiçado, com isso transformar o IFPB, Campus João 
Pessoa, em um espaço autossustentável.

TÍTULO: Qualidade do leite pasteurizado consumido região do vale do médio Araguaia
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins
Apresentador: Ana Maria Silva Rezende
Autores: Ana Maria Silva Rezende, Sérgio Luis Melo Viroli, Isis Padro Meireles de Castro, 
Joyce Thalita Francelino Vieira, Fernando Morais Rodrigues.
Resumo: Foram realizadas analises em 10 amostras de leite pasteurizado produzido em 
um laticínio na Região do Vale do Médio Araguaia no Estado do Tocantins. O estudo 
avaliou densidade a 15ºC, gordura, estrato seco, estrato desengordurado, acidez, índice 
crioscópico, impurezas, fosfatase e peroxidase. Com a finalidade de garantir a qualidade 
e o comercio legal dos produtos de origem animal, torna-se fundamental a verificação 
sistemática do atendimento aos requisitos estabelecidos nos regulamentos específicos, 
por parte das indústrias e dos órgãos fiscalizadores. As amostras foram analisadas de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo LANARA. Os resultados demonstraram que as 
amostras apresentaram-se dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa nº. 51.



TÍTULO: A reciclagem de papel na construção de cidadania ambiental.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Ana Nirla da Silva Sampaio
Autores: Ana Nirla da Silva Sampaio, Rosa Oliveira Marins Azevedo, Joab Souza dos Santos.
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido durante o Estágio Supervisionado numa Escola 
pública de Manaus, em cinco turmas de Ensino Fundamental, de 7º e 8º anos. Para minorar 
a situação ambiental precária da escola, foram realizadas práticas ambientais com os 
alunos, objetivando a importância da prática de reciclagem de papel no cotidiano para 
construção de lixeiras. Para isto, o trabalho foi desenvolvido em três partes: aulas teóricas, 
práticas e avaliação. A construção das lixeiras se deu em: destacar as páginas de revistas, 
ou cortar as folhas de jornais ao meio e enrolar as páginas, no sentido horizontal da folha, 
formando “canudos” finos; enrolar os canudos, formando espirais de papel; colar os 
espirais menores uns aos outros, formando a lixeira em si. Percebeu-se uma mudança 
atitudinal dos estudantes dentro e fora da sala de aula. Portanto, o trabalho propiciou 
conhecimento significativo aos alunos, em que se relacionou conteúdo e realidade num 
ambiente de trabalho colaborativo.

TÍTULO: A condição juvenil no colégio militar do Recife: O discurso dos estudantes do 
ensino médio
Instituição: Colégio Militar do Recife
Apresentador: Ana Patricia Santana Rosa de Lima
Autores: Ana Patricia Santana Rosa de Lima, Renan Luiz de Freitas.
Resumo: O objetivo da pesquisa foi analisar a relevância da opinião do jovem para o 
direcionamento das questões educacionais: currículo, metodologia. Para isso, utilizamos um 
questionário com 28 perguntas abertas, que exploraram a condição juvenil em um ambiente 
escolar militarizado, respondido por três estudantes do 3º ano do ensino médio.
Essas questões, abordaram desde o relacionamento do jovem no ambiente escolar a relevância 
da opinião dele para a tomada de decisões no espaço escolar, tais como currículo e metodologia.
Em síntese, os jovens estudantes entrevistados gostariam de ser ouvidos pela instituição. Mas, 
ouvidos verdadeiramente, ou seja, levados em consideração.
Criticam o autoritarismo de alguns comandantes e não se colocam contra as regras, mas ques-
tionam o sentido delas para o percurso educacional deles.
Reconhecem que a instituição oferta um ensino de qualidade, mas criticam o gerenciamento das 
ações educacionais e a postura de alguns profissionais da instituição.

TÍTULO: Educação ambiental em unidades de conservação: Um potencial ainda pouco 
explorado.
Instituição: IFTO -Instituto Federal do Tocantins



Apresentador: Ana Paula Arruda Souza
Autores: Ana Paula Arruda Souza, Kelly Cristina Rocha Azarias, Lyon Cardoso de Sousa, 
Ademil Domingos do Nascimento.
Resumo: Para que haja a devida proteção, respeito e preservação do meio ambiente é 
necessário porém, uma mudança de mentalidade da sociedade atual. As Unidades de 
Conservação (UC’s) apresentam-se importantes não somente para a proposta de recuperação 
de áreas degradadas como também para a educação ambiental (EA). Estas, representam 
uma alternativa interativa, prazerosa, eficiente e dinâmica para o melhor aprendizado e 
sensibilização dos alunos à preservação ambiental, pois permite o contato direto com a 
ideia de sustentabilidade. Segundo o ICMBio, tem ocorrido um aumento gradual no número 
de visitantes nas UC’s Brasileiras nos últimos anos, chegando a 6,3 milhões em 2013. Nos 
EUA, o número de visitantes passa dos 280 milhões anuais No estado do Tocantins há 27 
UC’s, incluindo 2 parques nacionais, 3 parques estaduais e dois monumentos naturais. 
Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial estimado para visitações 
e atividades de EA ofertadas ao público do Parque Estadual do Lajeado (PEL). Buscou-se 
também verificar a dinâmica de visitação e atividades de EA de algumas UC’s nacionais. 
Foram verificados artigos, publicações e relatórios das UC’s Brasileiras disponíveis nos 
órgãos ambientais para a devida discussão do tema e apresentação dos resultados de 
maneira comparativa. observou-se que a visitação nesta UC ainda é pouco efetivada, visto 
que consta em seu plano de manejo uma visitação permitida de 10 a 15 pessoas nas 
atrações, o que poderia significar em torno de 4000 visitantes anuais. Isso pode estar 
ocorrendo por diversas questões como pouca divulgação do atrativo ecoturístico, estrutura 
ainda inadequada e parcerias intermunicipais com escolas e instituições de ensino, falta 
da regulamentação para uso público ou ainda carência de estudos de viabilidade para 
atividades de EA nas UC’s, além das dificuldades com o transporte até a UC. Outro fator 
importante que aparece nos relatórios de gestão das UC’s é a carência de recursos humanos 
capacitados para EA, o que vem sendo sanado gradativamente pelo governo estadual. Com 
relação às UC’s nacionais, observa-se que grande quantidade da população faz ecoturismo 
sem necessariamente ser sensibilizada para os princípios da sustentabilidade e para as 
questões ambientais através da EA, pois muitas vezes os mesmos não são acompanhados 
por um guia. As UC’s têm excelente potencial para realizar ações de sensibilização ambiental 
através da EA nas diversas regiões em que se localizam, mas apesar de haver planejamento 
para atividades deste tipo, muitas vezes isso ainda não é plenamente efetivado.

TÍTULO: Políticas públicas de desenvolvimento territorial rural nos sertões de Canindé: 
Inclusão produtiva
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Ana Paula Bezerra de Araújo
Autores: Ana Paula Bezerra de Araújo, Ívian Ferreira Viana, Nalita Almeida, Antônio Sérgio 
Barbosa da Silva, Solonildo Almeida da Silva.
Resumo: INTRODUÇÃO: O eixo de inclusão produtiva tem como objetivo incentivar a 



capacidade produtiva, o acesso à renda e à produção de forma sustentável para agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária, artesãos, mulheres produtoras e comunidades 
rurais dos Sertões de Canindé.
A pesquisa está incluída na Chamada Pública CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014 que tem 
por objetivo contribuir para a consolidação da abordagem territorial como estratégia de 
desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural, com especial atenção à superação das 
desigualdades de renda e gênero.
Visa contribuir para a consolidação do processo de inclusão produtiva e assessorar os 
colegiados territoriais rurais fortalecendo as ações já em processo e coordenadas pelas as 
instâncias do Colegiado.
O presente projeto é realizado por meio da articulação institucional e operacional do Instituto 
Federal do Ceará (IFCE)-Campus Canindé através de estratégias planejadas metodológica e 
democraticamente pelos membros técnicos da equipe
Metodologia: Desenvolvido no Território Sertões de Canindé envolvendo seis municípios: 
Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti. São utilizadas tanto aborda-
gens quantitativas quanto qualitativas, por meio de:
• Realização de levantamento de dados e informações, além de questionários estruturados para 
pesquisas e entrevistas;
• Assessoria técnica, acompanhamento e monitoramento das ações em curso no Programa Ter-
ritórios da Cidadania, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável 
e Economia Solidária e do Plano Nacional de Políticas para as mulheres;
• Produção de dados, informações e conhecimentos com vistas à avaliação de políticas públicas 
voltadas à produção agroecológica inclusiva na região;
• Análises dos avanços e obstáculos na melhoria das condições de vida e do desenvolvimento 
dos produtores rurais envolvidos no projeto;

RESULTADOS ESPERADOS
Ao término do projeto:
• Espera-se consolidar a abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento sustentável 
da região, com especial atenção à superação das desigualdades de renda e gênero;
• Estabeleceimento de mecanismos e metodologias de acompanhamento e avaliação da imple-
mentação de projetos de inclusão produtiva nos municípios pertencentes ao Território Sertões 
de Canindé;
• Haja um aumento significativo das produções agroecológicas das principais atividades produ-
tivas da região;
• Melhor articulação e distribuição da comercialização da agricultura familiar no Território;
• Existência de produção programada,compra e comercialização coletiva de insumos e produtos, 
possibilitando a venda dos produtos agrícolas diretamente ao consumidor final;



CONCLUSÃO: A presente pesquisa favorece a inclusão produtiva da agricultura familiar e a diver-
sidade e dinamização econômica, colaborando de forma concreta e sistemática para o progresso 
geral dos Sertões de Canindé, contemplando a sustentabilidade de forma inclusiva.
Visando a viabilidade e continuidade das ações junto aos produtores agrícolas, os princi-
pais arranjos escolhidos envolvem a criação de pequenos animais e o cultivo de lavouras 
que se adaptam bem ao sertão, por serem mais resistentes à escassez de água e alimentos 
e também pelo papel importante para a segurança alimentar e a garantia de renda: porque 
pode vender e comer, como também, o incentivo e apoio ao fomento de criação de hortas, 
quintais produtivos e artesanato local.
Dessa forma, a inclusão produtiva no meio rural, é um dos mecanismos para a geração de 
emprego e renda, melhoria na qualidade de vida das pessoas que vivem no campo e aces-
so às melhores formas de trabalho e produção mediante uma abordagem sócioambiental 
orientada e voltada à pesquisa e participação do meio científico.
BIBLIOGRAFIA
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TÍTULO: Produção de maquete como elemento de ensino multidisciplinar no colégio 
militar do Recife
Instituição: Colégio Militar do Recife
Apresentador: Ana Paula Costa de Abreu e Melo
Autores: Ana Paula Costa de Abreu e Melo, Maria Goretti Cabral de Lima, Silvânia Gomes 
de Sá, Maria Eduarda de Melo Silva.
Resumo: O Clube de História e Geografia, do Colégio Militar do Recife- CMR, visando 
incrementar o conhecimento e o interesse de seus alunos pelo projeto “Várzea do Capibaribe: 
Engenhos do Recife”, resolveu orientar seus alunos do 1º e 2º ano do ensino médio na 
elaboração de maquetes com o tema.
Como o CMR já trabalha a interdisciplinaridade, a atividade se tornou uma excelente oportu-
nidade de trabalhar a geografia associando-a à história, à matemática, à literatura e às artes.
A utilização de maquetes como recurso didático vem sendo amplamente utilizada nas es-
colas, pois permitem que os alunos entendam com maior facilidade o espaço geográfico e 
observem o abstrato no concreto.
A curiosidade gerada pela atividade foi tão expressiva que alunos de outras séries visitavam 
o Clube para conhecer o projeto e participar como voluntários.

TÍTULO: Desempenho comparativo de alunos em diferentes esferas: Um desafio para a 
educação profissional
Instituição: IF Sertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano



Apresentador: Ana Paula de Freitas Silva
Autores: Ana Paula de Freitas Silva, Rafael Santos de Aquino, Tiago Santos Silva.
Resumo: O desempenho dos alunos em química nas escolas públicas e privadas vem 
sendo alvo de questionamento para tais desempenhos satisfatórios ou não, descritos 
pela qualidade educacional presente no âmbito nacional e nesta pesquisa no município de 
Ouricuri-PE. A pesquisa é motivada na obtenção de notas dos alunos do 1º ao 3º ano do 
ensino médio em Química, distribuídas em escolas públicas: estadual e federal, e da rede 
privada. Posterior à coleta de notas, foram realizadas as análises das planilhas traçando o 
perfil comparativo entre escolas públicas por zona e por rede de ensino. Foram recolhidas 
as notas de 79 turmas distribuídas em 15 colégios entre as zonas urbana e rural. Não 
houve diferença estatística entre as escolas P. Estadual, P. Rural e E. Privada com nível de 
significância (Pr<0.001), diferente da P. Federal que apresentou significância estatística 
de (Pr>0.001). Então é possível finalizar a pesquisa de análise das médias de Química em 
Ouricuri-PE, propondo uma flexibilidade curricular dos cursos concomitantes ao ensino 
médio que os prepara profissionalmente para uma área especifica, diferente do médio 
normal que está atrelado à formação geral do aluno.

TÍTULO: Prática alimentar e condição nutricional dos docentes do IFPE, Campus 
Pesqueira - PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Ana Raquel Ferreira Galindo
Autores: Ana Raquel Ferreira Galindo, Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos, José Romero 
Diniz, Luciana Ferreira da Silva, Maria do Socorro de Oliveira Costa.
Resumo: Introdução: O profissional Docente, esta envolvido em rotinas com múltiplos 
empregos, jornadas e horários irregulares em sua profissão. Essa rotina acaba por refletir 
em sua alimentação, propiciando os maus hábitos alimentares. Objetivos: Identificar os 
hábitos alimentares e o estado nutricional dos Docentes do IFPE-Campus Pesqueira-PE. 
Metodologia: A população do estudo é constituída pelos Docentes pertencentes a essa 
comunidade. Os dados serão coletados através de entrevista individual, utilizando-se um 
questionário semiestruturado. Resultados: A partir dos dados coletados percebeu-se que 
os Docentes encontram-se 75% em sobrepeso ou obesidade e 25% estão eutróficos. Os 
resultados encontrados também apontam algumas fragilidades nos hábitos e práticas 
alimentares dos professores. Conclusão: Observa-se a importância de promover ações 
educativas de orientação nutricional aos Docentes no sentido de incentivar mudanças e 
que se adote um estilo de vida mais ativo.

TÍTULO: Impactos do exercício físico na saúde física e psicológica de mulheres na 
cidade de Princesa Isabel - PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Ana Rayonara de Sousa Albuquerque



Autores: Ana Rayonara de Sousa Albuquerque, Luzia Ferreira de Sousa, Gêlda Karla da 
Silva Marques.
Resumo: A promoção de saúde é um tema bastante abordado nos dias atuais. e o exercício 
físico é o meio pelo qual os objetivos para prevenção de doenças podem ser alcançados. Este 
trabalho teve como objetivo possibilitar à comunidade de Princesa Isabel um espaço onde 
pudessem realizar atividades físicas de forma planejada e orientada e, com isso, favorecer 
a melhoria nos indicadores de saúde física e psicológica. Foram desenvolvidas atividades 
práticas e informativas sobre exercícios físicos, enfatizando a importância da prática de 
exercício na melhoria da saúde. Participaram deste trabalho 40 mulheres com idades entre 
18 e 65 anos. Inicialmente foi realizada uma anamnese para identificar as condições de 
saúde das participantes. Foram determinados o peso e a altura, a circunferência do quadril 
e da cintura e a partir dos dados obtidos foi calculado o índice de massa corporal (IMC) 
e a razão cintura-quadril (RCQ). As atividades práticas eram realizadas na praça Coronel 
Pereira Lima na cidade de Princesa Isabel-PB. Os resultados alcançados com a prática dos 
exercícios foram: melhoria na condição física geral, na redução de peso corporal, melhoria 
nas valências físicas como resistência, flexibilidade e força, redução da frequência cardíaca 
de repouso e melhoria nos aspectos psicológicos como auto-estima e socialização.

TÍTULO: Programa de formação de docentes para a educação básica e profissional no 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Sertão: Relato de uma inserção à 
docência em um universo profissional e tecnológico
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão
Apresentador: Ana Sara Castaman
Autores: Ana Sara Castaman, Karina de Almeida Rigo.
Resumo: A educação profissional ainda carece de políticas consistentes, uma vez que, ao 
serem constatadas as experiências desta modalidade de ensino desde os primeiros cursos 
técnicos no início do século passado, verificam-se poucas iniciativas governamentais 
para a qualificação profissional docente. Ainda, observa-se, recorrentemente, em escolas 
de ensino básico profissional a formação leiga entre os professores, visto que não há 
uma regulamentação até o momento que exija uma formação específica para atuar nesta 
modalidade de ensino. Esse panorama tem fomentado reflexões e pesquisas acerca de 
propostas de formação docente para a educação profissional, tanto inicial quanto continuada.
No Brasil, em 2007, houve uma expansão da rede federal com a ampliação de oferta de 
vagas e de novos cursos e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Sertão, inte-
grado a este movimento, preocupou-se com a oferta de uma formação que habilitasse os 
bacharéis à licenciatura. Como resultado da implementação de uma das demandas identifi-
cadas conforme audiência pública com participação das comunidades regionais, estabele-
ceu-se no Plano de Desenvolvimento do Instituto, o projeto de um curso para formação de 
docentes. em 2010, portanto, iniciou-se, em Sertão, uma pequena cidade do interior do Rio 
Grande do Sul, o Programa de Docentes para a Educação Básica e Profissional.



O Curso de Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Básica e Profissional, no 
IFRS – Campus Sertão amparou-se, inicialmente, no parecer do CNE/CEB nº 02/97 e, hoje, 
também na Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012 que define Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
O Programa destina-se aos alunos que já possuem diploma em cursos superiores, mas 
que necessitam uma complementação de sua graduação com as abordagens pedagógicas, 
de modo que estejam aptos às mediações do trabalho educativo tanto na dimensão teórica 
quanto na prática. O turno de funcionamento do curso é em regime integral, com aulas nas 
sextas-feiras no turno noturno e sábados nos turnos matutino e vespertino.
O ingresso para o curso é anual, sendo que, todo ano, são ofertadas 40 vagas. Por meio de 
apontamentos da recentemente atualizada terceira versão do Projeto Pedagógico do curso, 
sabe-se que a organização curricular do programa é articulada em três núcleos: contextual, 
estrutural e integrador, além da prática pedagógica nele desenvolvida.
O núcleo contextual diz respeito à compreensão do processo de ensino-aprendizagem rela-
cionado à prática escolar (disciplinas estabelecidas: Antropologia das Sociedades Indígenas 
e Afrodescendentes no Brasil, Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da 
Educação, História da Educação Profissional, Legislação da Educação Profissional e Estágio I).
O núcleo estrutural aborda a organização dos conteúdos, a avaliação e a integração do conte-
údo com as demais disciplinas do currículo (disciplinas que constituem o núcleo: Teorias do 
Currículo, Educação Inclusiva, Educação de Jovens e Adultos, Didática, Libras e Estágio II).
Por fim, o núcleo integrador representa a tarefa de estabelecer a reorganização do trabalho 
escolar a fim de que se construam projetos multidisciplinares com a participação articulada 
de professores de disciplinas distintas (são as disciplinas: Gestão da Educação, Tecnologia da 
Informação e Comunicação, Metodologia do Ensino da Educação Profissional, Educação em 
Direitos Humanos, Estágio III – com relatório – e atividades complementares).
A base metodológica para este estudo corresponde a uma pesquisa bibliográfica a qual aborda 
autores que se ocupam do estudo da temática. Além disso, observações das leis que regem a 
educação Brasileira e uma análise da parte documental do curso estudado (projeto pedagógi-
co, planos de ensino dos componentes curriculares e dados acadêmicos atualizados) fizeram 
parte do conteúdo deste relato de experiência.
De acordo com o levantamento de informações document

TÍTULO: Dislexia: Uma atenção especial no IFTO, Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Ana Terra Roos Mendes
Autores: Ana Terra Roos Mendes, Camila Rosa Fonseca, Áyzik Macedo Silva, Paulo 
Alexandre Rodrigues Pereira.
Resumo: Este trabalho aborda dislexia: dificuldade de aprendizado da linguagem, o 
qual contempla uma pesquisa de caráter exploratório no âmbito do Instituto Federal do 



Tocantins – Campus Gurupi. As primeiras referências sobre dislexia foram feitas por um 
cirurgião oftalmologista o qual expõe a doença como um transtorno de origem congênita, 
que também denominaram de cegueira verbal. Com os passar dos anos foram realizadas 
estudos sobre tal doença que a explicita como um distúrbio específico de aprendizagem, no 
qual o indivíduo demonstra dificuldades na leitura e escrita. Esta doença ainda é considerada 
causa ignorada nos espaços escolares, que, no entanto pode ser um dos motivos de 
evasão, fracasso escolar e uma das causas do analfabetismo funcional. Nesse sentido, 
faz-se importante realizar um pré-diagnóstico para se evidenciar alunos que sofram com 
tal doença, com intuito de auxiliar na elaboração e execução nos procedimentos didáticos 
pedagógicos.

TÍTULO: Proposta de utilização do google drive como extensão da sala de aula nas 
escolas públicas de ensino médio
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Ana Welyca de Freitas Brito
Autores: Ana Welyca de Freitas Brito, Jéssica Mara da Cruz Lobo, Rayça Aparecida 
Cavalcante Sampaio, Antonio Emannuel Martins Silva, Álisson Gomes Linhares.
Resumo: O presente artigo versa sobre uma análise do nível de discernimento e utilização 
da internet pelos professores, em especial a utilização a ferramenta Google drive, 
conhecimento e uso. Para tanto houve coleta de dados por meio de questionários, que 
foram aplicados nos dois maiores colégios de ensino médio da cidade de Canindé-Ce, afim 
de analisar o nível de conhecimento e utilização da internet pelos professores. Com os 
resultados obtidos concluiu-se que a falta de incentivo por parte do núcleo pedagógico da 
escola B torna o acesso à ferramentas como o Google Drive ausente para o dinamismo das 
informações compartilhadas entre alunos e professores, em contrapartida na escola A, os 
professores já utilizam a ferramenta como auxílio pedagógico, proporcionando uma maior 
praticidade e dinamismo fora e dentro da sala de aula.

TÍTULO: Avaliação por pares em cursos online de grande escala
Instituição: FPS - Faculdade Pernambucana de Saúde
Apresentador: Analice de Oliveira Bastos
Autores: Analice de Oliveira Bastos
Resumo: Os cursos do MOOC, apresentam a proposta de cursos globais de alta qualidade, 
aberto à qualquer público, com acesso gratuito. Para que haja controle da qualidade das 
avaliações realizadas como requisitos para obtenção dos certificados desses cursos, 
viu-se a necessidade da realização de mais pesquisas sobre o tema. Foi realizada uma 
revisão da literatura encontrada nas bases de dados do Google Acadêmico e BIREME, onde 
foram utilizados como descritores “avaliação colaborativa”, “peer grading” e “MOOC”. 
Uma solução para que a avaliação da grande massa de estudantes nesses cursos não seja 
prejudicada, é a utilização da avaliação por pares, onde os estudantes avaliam uns aos 



outros. O método de avaliação por pares é importante e eficaz, apesar das limitações, para 
a avaliação dos estudantes de plataformas de cursos online de abrangência global, bem 
como para o desenvolvimento da auto-regulação e auto-crítica desses alunos.

TÍTULO: Recorte fotográfico em sala de aula
Instituição: UNIR - Universidade Federal de Rondônia
Apresentador: Analton Alves da Silva
Autores: Analton Alves da Silva
Resumo: O trabalho insere-se nas atividades didático-pedagógicas do “Laboratório de 
Multimídia” (Unir), fazendo uso de imagens fotográficas, e traduz-se em instrumento 
metodológico para o aprimoramento e dinamização de aulas de produção de textos em 
língua portuguesa.

TÍTULO: A linguagem html a serviço de práticas multiletradas no curso técnico em 
informática do IFMA, Campus Coelho Neto
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Coelho Neto
Apresentador: Ananda Veloso Amorim Oliveira
Autores: Ananda Veloso Amorim Oliveira, Rodrigo Pinho Lopes da Silva.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os resultados de uma 
experiência vivenciada por um aluno do Curso Técnico em Informática, do Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA), Campus Coelho, o qual produziu um Hipertexto fazendo 
uso de linguagem HTML, resultando numa produção textual multiletrada. Pautamo-
nos, principalmente, em Rojo (2009, 2013); Rojo; Moura (2012) quanto às práticas 
multiletradas e em Freeman (2008); Macedo (2004) e Silva (2008) acerca da linguagem 
HTML e Hipertextos. Identificamos que a associação entre teoria e prática no Curso 
Técnico Profissionalizante é essencial para o desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem, bem como estímulo para produtividade do aluno, além disso, o uso das 
TICs no cotidiano dos alunos é uma constante, o que nos remete à reflexão da necessidade 
e relevância de considerar esses recursos de comunicação e informação nas atividades 
pedagógicas em sala de aula, sobretudo, quando viabiliza a autoria desse aluno enquanto 
produtor de conhecimento.

TÍTULO: PIBID: Um relato sobre realidades distintas e uma mesma problematização
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Ananias Félix da Silva
Autores: Ananias Félix da Silva, Evilásio Macedo Félix, Sebastião Wesley Freitas da Silva, 
Francisco José de Lima.
Resumo: O ambiente escolar é construído e constituído de conhecimentos e saberes, bem 
como de culturas que estruturam e fortalecem o processo de formação escolar. As realida-



des identificadas nos espaços educacionais caracterizam as instituições de ensino, assim 
como, os métodos e materiais utilizados pelos docentes como instrumentos capazes de 
facilitar a aprendizagem dos educandos. O objetivo deste trabalho, portanto, é refletir sobre 
as principais dificuldades expressas por alunos (Ensino Médio) em relação a aprendizagem 
de conhecimentos matemáticos em aulas ministradas no âmbito do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus de 
Cedro, desenvolvidas em duas escolas estaduais, situadas em cidades do interior do estado 
do Ceará. Essa realidade tem instigado as escolas a utilizarem diferentes estratégias e me-
todologias na tentativa de resolver seus problemas, os quais, estão ligados especialmente, 
as dificuldades que cercam o processo de ensino e aprendizagem matemática.

TÍTULO: Template de site para divulgação de iniciativas e projetos científicos no estado 
do Amazonas
Instituição: FAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Anderson Almeida da Silva
Autores: Anderson Almeida da Silva, Camila Mirian da Silva Siqueira.
Resumo: O Template de site para divulgação de iniciativas e projetos científicos no estado 
do Amazonas. Nesse Template será possível visualizar projetos ou iniciações cientificas 
cadastrados. Além dos projetos estarem divididos pelas suas respectivas áreas de atuação, 
será mostrado uma possível interação com empresas, instituições e pessoas através de 
uma área de comentários sobre o projeto exposto e estará disponível o contato dos desen-
volvedores do projeto, assim como a instituição responsável.

TÍTULO: Concepção ambiental a partir da utilização de conhecimentos agroecológicas
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas, Campus Centro
Apresentador: Anderson Colares Soares
Autores: Anderson Colares Soares, Jean Dalmo de Oliveira Marques, Lucilene da Silva 
Paes, Rosa Oliveira Marins Azevedo.
Resumo: O projeto aborda a Agroecologia como uma ciência que pretende contribuir para 
o ensino, elaborando, testando, restaurando e aplicando atividades práticas alternativas 
no ensino da Biologia, possibilitando uma maior dinamização no processo de ensino - 
aprendizagem aos estudantes do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia 
do Amazonas/IFAM. A ciência Agroecológica passa a constituir uma matriz disciplinar 
integradora de saberes, conhecimentos e experiências de distintos atores sociais, dando 
suporte à emergência de um novo paradigma de desenvolvimento ao ensino da Biologia 
para caminhar em direção ao desenvolvimento sustentável. O objetivo do presente projeto 
foi relacionar os princípios agroecológicos com conhecimentos básicos da biologia através 
da realização de práticas de laboratório considerando a perspectiva da interdisciplinaridade



TÍTULO: Edgar Morin e o saber pertinente: Uma reflexão sobre as aulas de filosofia no 
curso superior de tecnologia em agronegócio
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Anderson Gomes de Paiva
Autores: Anderson Gomes de Paiva.
Resumo: Este trabalho enseja provocar uma reflexão sobre a presença do pensamento 
filosófico no curso superior de Tecnologia em Agronegócio no Instituto Federal de São 
Paulo (IFSP), Campus Avaré. Dentro do conteúdo programático deste curso verificamos 
a ausência da filosofia enquanto disciplina, no entanto, a mesma se faz presente no 
componente curricular “História da Ciência e Tecnologia”, oferecido no primeiro semestre 
do curso. Muito mais que um percurso panorâmico sobre as principais descobertas e 
acontecimentos científicos ao longo da história e produção do conhecimento humano, essa 
disciplina se propõe a refletir sobre as bases e fundamentos epistemológicos da atividade 
científica e tecnológica, avançando no campo conceitual de uma área fundamental do 
pensamento filosófico, a filosofia das ciências. Posto isto, tendo como referencial teórico 
o filósofo francês Edgar Morin em sua obra “Os sete saberes necessários à educação do 
futuro”, nos propomos a refletir sobre o papel da filosofia (i.e. filosofia das ciências) na 
formação do tecnólogo em Agronegócio, de modo que o mesmo possa compreendê-la 
como um saber pertinente e indispensável.

TÍTULO: Ludicidade no ensino: A importância do lúdico como um auxiliar para o 
processo ensino-aprendizagem no ensino de química
Instituição: IF Baiano - Instituto Federal Baiano
Apresentador: Anderson Jose da Silva Brito
Autores: Anderson Jose da Silva Brito, Patrícia Couto Ventura, Maria Jose Dias Sales, Ale-
xandra Souza de Carvalho.
Resumo: A maneira como o ensino de Química é abordado nas escolas, dentre estas as 
que utilizam a abordagem tradicional, é notório a resistência entre a maioria dos estudantes 
pela disciplina. No entanto, o ensino da mesma, no mundo contemporâneo, é fundamental 
para a formação da cidadania, uma vez que, esta ciência faz parte da sociedade tecnológica 
moderna.Por conseguinte, existe a necessidade de (re) pensar meios que favoreçam uma 
aprendizagem real destes conhecimentos químicos, que são vistos como de difícil entendi-
mento ou sem aplicação prática, assim, possibilitar-se-á um interesse maior pela Química.

TÍTULO: Aulas de karatê e melhoria no desenvolvimento escolar
Instituição: Claretiano Rede de Educação
Apresentador: Anderson Luís Martins Inaba
Autores: Anderson Luís Martins Inaba
Resumo: Esse trabalho surgiu a partir das aulas de Karatê ministradas em uma academia 



de ginástica, buscando transferir conhecimentos de uma arte milenar que visa interagir 
corpo e mente, bem como o desenvolvimento interior do Bushidô. Ao longo dos anos em 
que os alunos iam frequentando as aulas, os pais começaram a comentar o quanto seus 
filhos haviam melhorado de comportamento em casa e na escola, melhorando também na 
atenção e no desenvolvimento escolar como um todo, confirmando-se outra dimensão do 
Karatê: correlação entre desenvolvimento escolar e arte marcial. Assim, foram realizadas 
entrevistas orientadas com cerca de dez pais. Após ouvi-los e percebendo a mudança de 
comportamento dentro das aulas de Karatê, acredita-se que a disciplina, o respeito, a aten-
ção que tanto são importantes para essa luta marcial, tem contribuído e ajudado também, 
para aos alunos melhorarem o aprendizado na escola.

TÍTULO: Robótica educacional: Ferramenta de aprendizagem no ensino médio
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Anderson Vinícius de Souza Silva
Autores: Anderson Vinícius de Souza Silva, Cleyson Luiz Santos Sobral, Alexander Patrick 
Chaves de Sena.
Resumo: O presente artigo se baseia na aplicação construcionista da robótica educacional 
como forma de uma metodologia auxiliar na didática do ensino nos dias atuais, uma vez que 
a robótica consegue engajar várias áreas do conhecimento como a eletrônica, mecânica e 
computação e áreas de conhecimento geral como a física, matemática e história por exemplo. 
O material disponibilizado pelo IFPE Campus Caruaru é o kit LEGO® MINDSTORMS®, por ser 
bastante simples e intuitivo, e ainda apresenta características que facilitam a aprendizagem, 
como por exemplo, a facilidade de montagem e ambiente de programação bastante didática 
permitindo aos estudantes desenvolverem a capacidade de elaborar hipóteses, investigar 
soluções, relacionar conceitos e tirar conclusões. Durante o projeto foi elaborado e aplicado 
um material didático com 16 oficinas a cerca de 200 estudantes do ensino médio de escolas 
públicas de Caruaru, e de fato, percebeu-se que os estudantes reagiram positivamente às 
oficinas e conseguiram assimilar melhor os conteúdos, pois se sentiram estimulados e 
atraídos pelo ambiente de ensino-aprendizagem interdisciplinar.

TÍTULO: Os equipamentos do curso técnico em eletrônica da escola Rosa Perrone 
Scavone – Itatiba – SP: Práticas educativas e profissionais
Instituição: ETEC - Rosa Perrone Scavone, Centro Paula Souza
Apresentador: Anderson Wilker Sanfins
Autores: Anderson Wilker Sanfins, Cristiano Augusto de Oliveira.
Resumo: Esse trabalho busca analisar a história dos equipamentos eletrônicos utilizados 
nas aulas práticas do curso Técnico em Eletrônica, da Escola Técnica Estadual Rosa Perrone 
Scavone, localizada em Itatiba, SP. Com quase 40 anos de funcionamento o curso de 
Eletrônica, passou por todas as transformações da evolução tecnológica dos equipamentos 
com válvulas, sua substituição pelos transistores, até os circuitos integrados, sendo que a 



escola conseguiu preservar alguns desses equipamentos que eram utilizados pelos alunos 
no laboratório de eletrônica. dos equipamentos preservados encontramos: osciloscópios 
e fontes de alimentação valvulados, multímetros analógicos, geradores de função, entres 
outros, em pleno funcionamento, o que garantem um estudo das práticas escolares e 
pedagógicas do ensino profissional do curso Técnico em Eletrônica. Este trabalho conta 
com o apoio e a participação de professores e alunos e tem como objetivo primordial 
recuperar, reunir e manter o acervo técnico, científico e cultural dessa unidade escolar, 
preservando a memória da instituição em seu contexto histórico.

TÍTULO: Semana de extensão EXPOTEC RIO
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: André Alexandre Guimarães Couto
Autores: André Alexandre Guimarães Couto, Maria Alice Caggiano de Lima, Manoel Rui 
Gomes Maravalhas.
Resumo: Este artigo tem por objetivo, apresentar o III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, uma visão do que tem sido e é “A Semana de Extensão do 
Sistema CEFET-RJ”, no período compreendido entre 2011 e 2013, que acontece dentro da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT e de forma mais específica, a exposição 
científica “EXPOTEC RIO”, sendo este, um dos eventos que acontecem dentro da Semana 
de Extensão, realizados pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro 
(CEFET-RJ) nos últimos anos. Apresentando as atividades que fazem parte, assim como 
análise dos resultados obtidos no período, que são gerados pelos dados e registros obtidos 
durante a realização do evento, seguindo-se a metodologia científico-dedutiva.

TÍTULO: Planejamento, “Para um Mundo Melhor”
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: André Breno de Sousa Carvalho
Autores: André Breno de Sousa Carvalho, Mikaelly Ravenna Pinheiro da Silva, Italo Martins 
Cordeiro.
Resumo: Vivemos em um país desorganizado, com vários problemas de infraestrutura, 
temos como política nosso “ jeitinho Brasileiro”, que significa ir pelo caminho mais fácil. 
Esse tipo de pensamento traz péssimas consequências, que já podem ser vistas em 
grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a falta de planejamento faz com que 
essas cidades passem por vários problemas como: trânsito, saneamento básico, moradia e 
etc... Como podemos evitar esses problemas? Qual seria as melhores soluções ?

TÍTULO: Extração de clorofila da farinha de folhas moringa oleifera lam, caracterização da 
composição química e determinação da atividade antioxidantes da farinha pós-extração.
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba
Apresentador: André da Silva Alves



Autores: André da Silva Alves, Geandre de Carvalho Oliveira, Estelamar Maria Borges Teixeira.
Resumo: A Moringa oleifera Lam. (família Moringaceae) é uma leguminosa perene e arbó-
rea originária do continente asiático, a qual vem sendo cultivada no Brasil por apresentar 
baixo custo de produção. Embora algumas populações têm empregado esta planta na ali-
mentação, existem poucas informações sobre suas características químicas e nutricionais. 
O objetivo do trabalho foi caracterizar parcialmente a eficiência de dois tipos de solventes, 
acetona e etanol, para retirada da clorofila da farinha, analisar a composição centesimal e 
verificar a potencialidade antioxidante. A extração da clorofila feita com o solvente álcool 
demonstrou os melhores resultados. As análises físico-químicas apresentaram porcenta-
gens consideráveis, a amostra controle com maiores teores de umidade, lipídeos, carboi-
dratos e valor calórico comparados aos valores de álcool e acetona. Entretanto acetona e 
álcool obtiveram resultados expressivos de cinzas, proteína e fibra total. O extrato metanó-
lico da farinha despigmentada com álcool mostrou uma considerável atividade antioxidante 
frente ao radical DPPH comparada aos padrões: A amostra Controle apresentou o maior 
valor de atividade antioxidante (85,15%), a amostra Álcool apresentou (79,64%), a amostra 
Acetona apresentou o menor valor de atividade antioxidante (1,91%). Observou-se que a 
farinha despigmentada com o solvente acetona e ineficaz para se utilizar, além dos resulta-
dos serem muito baixo ela ainda arrasta as propriedades caroteno, tocoferol e compostos 
fenólicos da amostra dificultando a análise. A farinha despigmentada comprovo ser boa 
alternativa na suplementação alimentar e introduzida em novos produtos.

TÍTULO: Planejamento, políticas públicas e o plano estratégico turístico da praia de 
Barra Grande – Piauí (PI) / Brasil: Um processo sistêmico?
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon
Apresentador: André da Silva Dutra
Autores: André da Silva Dutra, Edvaldo Cesar da Silva Oliveira.
Resumo: Este trabalho analisa o Plano Estratégico de Turismo do município de Barra 
Grande-PI, a partir de um modelo sistêmico, discutindo a relação entre o planejamento 
e a inclusão de políticas públicas do turismo destinadas a complementar o planejamento 
local e territorial estudados. A pesquisa realizada tem um caráter qualitativo adotando 
como estratégia para fins explicativos a pesquisa bibliográfica e documental verificando a 
aplicabilidade deste plano com base nos princípios da sustentabilidade ecológica,econômica 
e social como as variáveis que se integram, interagem e se apresentam como um todo e 
devem ser tratadas de maneira direcionada e complementar. Percebe-se que a praia de 
Barra Grande conta com atrativos turísticos com amplo diferencial competitivo. Entretanto, 
faz-se necessária a realização do planejamento, reordenamento e gestão por meio da 
inclusão de políticas públicas alicerçadas nos princípios da sustentabilidade, visto que o 
seu Plano Estratégico de Turismo não atende às necessidades básicas de um planejamento 
sistêmico que requer uma visão processual, a integração entre as partes envolvidas e o 
comprometimento na sua validação.



TÍTULO: Projeto fic sustentável: Educação para a sustentabilidade na escola estadual 
Professor Francisco Ivo Cavalcanti em Natal/RN
Instituição: IFRN
Apresentador: André Elias de Oliveira Nóbrega
Autores: André Elias de Oliveira Nóbrega, Brenda Luiza Patriota Lima e Silva, Danuzia Lira 
de Sá Cabral, João Batista dos Santos, Maria de Lourdes Penha.
Resumo: O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – de Geografia 
da E. E. Prof. Francisco Ivo, na cidade de Natal/RN, vem desenvolvendo o projeto intitulado 
FIC SUSTENTÁVEL, na tentativa de provocar, através da educação, a percepção ambiental 
como mecanismo de mensuração e de sensibilização para as questões ambientais. Para tal, 
preocupamo-nos em realizar uma série de atividades que mobilizam a comunidade escolar 
para o despertar da questão ambiental, fazendo-os repensar suas práticas cotidianas e 
tornando o ambiente escolar mais propício para a convivência harmoniosa com o meio 
ambiente. A metodologia utilizada neste projeto foi desenvolvida através de procedimentos 
realizados em diferentes etapas. A primeira foi a problematização da situação problema 
a partir da observação da escola campo de atuação, onde se percebeu a necessidade de 
realizar um projeto de educação ambiental; em seguida passamos para aplicação da oficina 
e por último a sistematização e análise dos resultados obtidos com o projeto durante os 
anos de 2014 e 2015.

TÍTULO: Saúde no cotidiano escolar: Uma dialética sobre indicadores importantes para 
a promoção de hábitos saudáveis
Instituição: UPE - Universidade de Pernambuco
Apresentador: André Felipe Gomes do Nascimento
Autores: André Felipe Gomes do Nascimento, Renata Alves de Brito.
Resumo: INTRODUÇÃO: A higiene é feita a partir das necessidades pessoais e habituais, 
está inserida tanto em locais públicos quanto privados. É essencial obter uma arquitetura 
cognitiva de boas informações a respeito da saúde, e o mais importante é pô-las em prática. 
É “através da adoção de hábitos saudáveis não só os indivíduos, mas também suas famílias 
e comunidade se apoderam de um bem, um direito e um recurso aplicável à vida cotidiana.” 
(IRALA e FERNANDEZ, 2001, p. 01).
Pela grande dinâmica de contato com micro-organismos, atividades escolares, guloseimas 
e lanches rápidos, que o público estudantil costuma vivenciar no dia a dia, faz necessário 
um cuidado especial em relação de como está sendo os hábitos higiênicos pessoais, bem 
como expandir o conhecimento dos alunos a respeito de profilaxia de problemas de saúde 
focando as mãos como fator de mediação a contaminação. Além de refletir sobre o rumo 
da saúde pessoal quando não há a adoção de práticas ideais à higiene. Partindo desse 
pressuposto, este trabalho visa relatar uma ação extensionista, em relação à profilaxia. 
Informações de caráter relevante trazem melhoria na forma com que levamos a nossa vida. 



Segundo Clécio Ramires Ribeiro (2010) higiene é a ciência que visa à preservação da saúde 
e à prevenção da doença.
A saúde engloba em seu contexto toda a relação e condição do homem com o meio am-
biente (saúde física, mental, social), significa dizer que, ter saúde não é só está livre de 
doenças, mas está em harmonia com o meio em que ele vive. Ainda de acordo com Ribeiro 
(2010) os hábitos de higiene mental dizem respeito ao bem estar da mente, e os hábitos de 
higiene física tratam-se do bem-estar do nosso próprio corpo. A higiene é feita a partir das 
necessidades pessoais e habituais, é incorporada tanto em locais públicos como privados 
(âmbito social). O essencial para uma excelente qualidade de vida é aceitar a mudança dos 
maus hábitos higiênicos, é promovendo a prevenção de doenças (Profilaxia) que iremos 
está fazendo isso, uma vez que os bons hábitos higiênicos vão funcionar como fatores 
protetores se forem adotados ao longo da vida; caso contrário, o individuo pode vir a apre-
sentar futuras complicações que se manIFEStarão em sua vida. “A prevenção orienta-se 
às ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco de enfermidades, 
sendo o foco a doença e os mecanismos para atacá-la” (BUSS, 2003).
METODOLOGIA: Essa atividade de pesquisa foi realizada em três momentos. O primeiro 
momento a elaboração de um questionário; o segundo momento a aplicação do questio-
nário; o terceiro momento análise dos questionários e a realização de uma palestra para 
abordagem da temática.
No primeiro e segundo momento, utilizamos como recurso metodológico, a elaboração e 
aplicação do questionário contendo dez perguntas, duas abertas e oito fechadas, em uma 
turma de 9° ano do ensino fundamental, com 25 alunos. Realizado no mês de abril de 2014, 
na Escola Estadual Herculano Bandeira, localizada na cidade de Paudalho – PE.
O questionário foi constituído com 10 (dez) perguntas, fechadas e abertas, onde se per-
guntara a respeito das práticas higiênicas dos alunos. Exemplos de algumas questões são: 
como lavar corretamente as mãos, a importância da lavagem das mãos para a saude, prá-
tica de lavagem das mãos antes e ao sair do sanitário e, bem como antes das refeições, 
índice de incidência de doenças tendo como forma de mediação as mãos. Foram perguntas 
relacionadas à higiene pessoal dos alunos.
O terceiro momento, diz respeito à análise dos questionários e realização de uma pales-
tra para abordagem do tema proposto, além da discursão a respeito dos resultados da 
pesquisa feita com os próprios alunos. Para sistematização dos dados, categorizamos as 
respostas, a partir das práticas sustentáveis de higiene sendo elas: higiene em relação ao 
uso do sanitário (antes ou após o uso); higiene antes das refeições.
RESULTADOS e DISCUSSÃO: Os resultados mostraram que nem todos os alunos põe e

TÍTULO: Uma proposta sociométrica para o desenvolvimento do empreendedorismo local
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Andre Fernando Uebe Mansur



Autores: Andre Fernando Uebe Mansur, Angela Kwiatkowski, Sandy Maciel Diamantino de 
Sá, Emerson Guedes de Oliveira.
Resumo: O empreendedorismo é um conceito que está relacionado com a proposição 
de inovações que levem ao desenvolvimento econômico e social. Logo, empreender é 
agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. 
(DORNELAS, 2004, SCHUMPETER, 1967)
Dada a sua importância, o empreendedorismo têm recebido crescente ênfase nos meios acadê-
micos e empresariais, dado seu caráter catalisador da inovação (GEM, 2013, DRUCKER, 1995)
Apesar dos recentes esforços, muito ainda há o que se fazer ao fomento do empreendedo-
rismo no Brasil. e um dos aspectos que merecem destaque refere-se a rede de relaciona-
mentos necessária ao desenvolvimento inovador. (BORGES et al, 2008)
Daí, em conformidade com o projeto apresentado à chamada pública CNPq - SETEC/MEC 
N. 015/2014, pretende-se desenvolver um sistema computacional baseado em redes so-
ciais que atue como instrumento de fortalecimento de laços fracos entre atores sociais, 
para que seja alcançado o desenvolvimento local através de atividades empreendedoras.
Por meio da técnica sociométrica pretende-se estabelecer uma rede de conexões entre os 
usuários, permitindo que laços fracos entre empreendedores significativos sejam alicerça-
dos e consolidados (VAZ, 2006)
Conectando a teoria com a prática, introduzindo a educação para o empreendedorismo por 
meio de atividades extracurriculares, a ferramenta permitirá aos estudantes de graduação e 
aos empreendedores locais a aprendizagem de técnicas específicas de empreendedorismo.

TÍTULO: O uso de recursos didáticos no ensino de geografia: Tecnologias de informação 
e comunicação (TICS) e amostras de rochas e solos
Instituição: UEM - Universidade Estadual de MarIngá
Apresentador: André Jesus Periçato
Autores: André Jesus Periçato, Caio Esteves Riboli Paes, Heitor Petinari Ferrari.
Resumo: Este artigo é parte da reflexão do Estágio Supervisionado em Geografia, disciplina 
do 4º ano do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de MarIngá.O 
trabalho tem como objetivo expor as experiências de aulas práticas do estágio supervisionado 
ocorrido no Colégio de Aplicação Pedagógica (CAP) da Universidade Estadual de MarIngá – 
Paraná. A fim de despertar o interesse dos alunos e estabelecer uma interação maior com 
o professor através do uso de diferentes recursos didáticos utilizamos das Tecnologias de 
Informação e Comunicação e de amostras de rochas e solos durante o desenvolvimento 
de temas relacionados à litosfera terrestre, buscando torná-los parte integral da explicação 
a fim de contribuir com processo de ensino e aprendizagem. O uso de tais recursos foi de 
extrema importância no processo de ensino-aprendizagem dos educandos, ao passo que 
se observou um desempenho positivo dos alunos, tanto em participação no contexto da 
sala de aula, como na realização da avaliação.



Título: A utilização das tecnologias da informação e da comunicação pelos estudantes 
do segundo grau das escolas aracajuanas: Um survey entre os alunos do ensino médio 
público e particular
Instituição: IFS - Instituto Federal de Educação, Tecnológica de Sergipe
Apresentador: André Luis Canuto Duarte Melo
Autores: André Luis Canuto Duarte Melo
Resumo: O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada em três escolas da 
cidade Sergipana de Aracaju. O objetivo de tal investigação foi o mapeamento do uso das 
diferentes tecnologias modernas de comunicação pelos discentes das referidas instituições 
e a sua relação com o tipo de escola (pública/particular) e com a faixa etária dos mesmos. 
Foram consultadas noventa e sete pessoas (uma turma/série por escola) e os resultados 
mostraram que os estudantes dos colégios particulares, por terem maior poder aquisitivo, 
têm acesso as tecnologias mais modernas, mantendo-se em grande vantagem sobre os 
seus pares das escolas públicas estaduais – visto ser pelos meios digitais de comunicação 
que a transmissão e o acesso à informação são rápidos e eficientes. Dessa forma, não basta 
apenas investir maciçamente em programas de inclusão digital, é necessário alfabetizar 
digitalmente os discentes para que tais tecnologias sirvam aos mesmos, também, como 
um instrumento de aprendizagem.

TÍTULO: A qualificação do técnico de imobilizações ortopédicas (TIO) na percepção de 
técnicos e de ortopedistas: Perspectivas profissionais no município do Rio de Janeiro 
a partir de 2010
Instituição: EPSJV/FIOCRUZ - Escola Politécnica de Saúde Joequim Venâncio
Apresentador: André Luís Gonçalves Montillo
Autores: André Luís Gonçalves Montillo
Resumo: O presente trabalho analisou as dimensões da qualificação - segundo Schwartz 
(1995) - e a perspectivas de profissionalização - segundo Ramos (2006) - dos Técnicos 
de Imobilizações Ortopédicas (TIO) inseridos no mercado de trabalho no município do Rio 
de Janeiro a partir de 2010 que atuam em clínicas ortopédicas associadas à ACCOERJ - 
Associação das Clínicas e Consultórios Ortopédicos do Estado do Rio de Janeiro.
Com base em um trabalho de campo pelo qual se obtiveram repostas aos questionários 
direcionados aos Diretores Médicos Ortopedistas e aos Técnicos das clínicas supracitadas 
confirmaram-se as hipóteses iniciais de que há uma dimensão experimental fortalecida 
frente a um enfraquecimento das dimensões conceitual e social da qualificação e uma evi-
dente perspectiva de profissionalização destes técnicos.

TÍTULO: As licenciaturas do Instituto Federal do norte de Minas Gerais: perfil e 
perspectivas dos ingressantes
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária



Apresentador: André Luiz Lacerda de Brito
Autores: André Luiz Lacerda de Brito, Joelma de Fátima Mendes Bandeira, Cláudio Wilson 
dos Santos Pereira.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo conhecer o perfil socioeconômico e as 
expectativas dos ingressantes nos cursos de Licenciatura do IFNMG-Januária. O tipo de 
pesquisa utilizada foi a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa, tendo 
como coleta de dados um questionário do tipo auto administrado contendo questões abertas 
e fechadas aplicados a 60 alunos, onde foi analisado características socioeconômicas e 
expectativas dos acadêmicos. Como resultados, a pesquisa apresentou que, 47% dos 
participantes moram com os pais. em relação à situação socioeconômica 30% trabalham 
e 42% vêm de famílias com renda até um salário mínimo. em relação às expectativas, 
62% afirmaram que o curso atende as necessidades inicias e 47% pretendem atuar como 
professores. em suma a pesquisa concluiu que o perfil dos acadêmicos ingressantes nos 
cursos de licenciaturas do IFNMGsão jovens provenientes de escolas públicas e de famílias 
de baixa renda que se identificam com o curso. Entre os três cursos pesquisados, o perfil 
do aluno do curso de Ciências Biológicas apresenta uma assimetria em relação aos demais.

TÍTULO: Promoção do consumo consciente de água na comunidade do bairro da 
Destilaria (Cabo de Santo Agostinho – PE)
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Andre Luiz Nunes Ferreira
Autores: Andre Luiz Nunes Ferreira, Roseana Florentino da Costa Pereira, Maria Clara Mavia 
de Mendonça, Tarcio Moreno, Romualdo Arthur Ferreira de Lima.
Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar o abastecimento de água e estimular o 
seu uso consciente na no bairro da Destilaria (Cabo de Santo Agostinho-PE-Brasil), uma 
comunidade situada no entorno do IFPE, Campus Cabo. Através da aplicação de questionários 
semiestruturados e de observações no campo detectar as principais fontes de desperdício 
de água, em seguida, em ações de extensão serão promovidas campanhas informativas 
sobre como evitar o desperdício de água, um segundo questionário será feito para avaliar 
as mudanças efetivas e por fim serão propostas maneiras de continuidade do processo. 
Concluindo, o desenvolvimento de projetos na construção da parceria comunidade-escola 
representa impactos significativos no desenvolvimento de ambos. Aliada a problemática da 
oferta hídrica, a ação da escola, permite traçar um caminho sustentável, desenvolvendo a 
consciência ambiental e a preservação do recursos para as futuras gerações.

TÍTULO: Inovar - núcleo estudantil de inovação tecnológica
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: André Monteiro Gomes
Autores: André Monteiro Gomes, Mônica Lanza Padrão.



Resumo: Este trabalho visa apresentar o INOVAR - Núcleo Estudantil de Inovação 
Tecnológica, voltado à pesquisa e disseminação do espírito inovador principalmente junto 
aos alunos Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto, seus egressos e empresas de 
base tecnológica localizadas no Estado de Sergipe em especial as que atuam na região 
centro-sul do estado. Coordenado pela representante do NIT/IFS-Campus Lagarto com a 
participação de um aluno bolsista e dois alunos voluntários. O INOVAR desenvolveu uma 
série de atividades e estudos relacionados ao tema. Através da organização de eventos e 
publicação de artigos buscou disseminar o espírito inovador junto ao seu público alvo.

TÍTULO: A utilização do software redmine como plataforma de ambiente virtual de 
ensino aprendizagem: Um estudo de caso
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense
Apresentador: André Munzlinger
Autores: André Munzlinger, Daniela Aparecida de Albuquerque, Josias Ricardo Hack, Fábio 
Alexandrini.
Resumo: Esta pesquisa constitui-se num estudo de caso que possui o objetivo primordial 
de realizar um teste de usabilidade e avaliar as habilidades do software Redmine como 
interlocutor no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVEA). Para testar os conceitos 
necessários e a aplicação na possibilidade de torna-lo aplicável ao AVEA, os estudantes 
matriculados no curso técnico em Administração, ofertado na modalidade presencial através 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no Instituto 
Federal Catarinense – Campus Rio do Sul foram convidados a participarem da presente 
investigação. A técnica empreendida para verificação da pesquisa e no levantamento de dados 
foi um questionário de múltipla escolha, sendo a última questão aberta. O estudo foi realizado 
entre os 28 estudantes matriculados, que testaram o software. A pesquisa demonstrou, após 
a análise dos questionários, que o mesmo corresponde aos padrões esperados para um 
software destinado ao ambiente virtual, mas deixa lacunas quando avaliado pelos usuários no 
sentido de facilitar a comunicação entre professor/aluno e aluno/professor.

TÍTULO: Uma nova ferramenta de apoio ao aprendizado prático de engenharia de software
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: André Pereira Leite
Autores: André Pereira Leite, Jairo Menezes Ferraz, Guilherme Álvaro Rodrigues Maia 
Esmeraldo, David Wesley Amado Duarte, João Alberto Brito de Abreu.
Resumo: Engenharia de Software é uma disciplina presente em praticamente todo curso de 
TI, sendo necessário experiências práticas para desenvolver seu aprendizado pelos alunos. 
Este trabalho apresenta uma nova ferramenta que permite o gerenciamento integrado de 
informações, de atividades e de projetos de software, além de permitir, ao professor, o 
acompanhamento e a avaliação do desempenho coletivo e individual dos alunos. Para o seu 
desenvolvimento, buscou-se agregar características de diversos tipos de ferramentas, como 



as CASE, de comunicação síncrona e assíncrona e de AVAs. Para sua avaliação, utilizou-se 
um estudo de caso onde alunos de uma turma de engenharia de software utilizaram-na 
para gerenciar os projetos de software houses virtuais. Os resultados mostraram que foi 
possível obter o suporte necessário ao aprendizado prático de gerenciamento de projetos 
e às atividades de desenvolvimento de software, além de permitir ao professor avaliar o 
desempenho de cada aluno e dos grupos.

TÍTULO: Xadrez: Educação, Cultura e Arte
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: André Ricardo Coêlho
Autores: André Ricardo Coêlho, Amanda Silva Braga da Costa, Martinho Correia Barros.
Resumo: O Projeto Xadrez: Educação, Cultura e Arte realizado no IFAM Campus Tefé, com 
a participação de toda a comunidade, tem como objetivo ilustrar como a matemática, longe 
de ser uma ciência fria e inalcançável em sua abstração, pode ser aprendida e aplicada 
rotineiramente, e que o desenvolvimento de habilidades enxadrísticas pode ser um valioso 
auxílio neste processo, pois, mais do que um jogo milenar de tabuleiro, o xadrez vem sendo 
encarado pelas autoridades como um forte aliado na educação: “O xadrez é realmente um 
excelente exercício para o cérebro e exige muito das emoções. A pessoa adquire um senso 
prático de organização, concentração e desenvolve de forma muito especial a memória. 
O xadrez trabalha a imaginação, memorização, planejamento e paciência. Nas escolas 
do primeiro mundo, o xadrez é praticado há décadas, onde os alunos além de todo esse 
desenvolvimento citado melhoram muito sua disciplina, relacionamento com as pessoas, 
respeito às leis, às regras”. Assim a realidade traz consenso sobre a importância de uma 
escola cada vez mais atrativa e, principalmente, integrada com o universo mais amplo de 
conhecimentos

TÍTULO: Avaliação de reservatórios em propriedades rurais do estado do ES e o risco de 
florações de cianobactérias potencialmente tóxicas
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: André Valentin Bonatto
Autores: André Valentin Bonatto, Adriano Goldner Costa, Dulcileia Costa Fernandes.
Resumo: Cianobactérias são microrganismos fotossintetizantes abundantes em florações 
de águas continentais, sendo algumas potencialmente tóxicas. Este trabalho visou avaliar 
a comunidade de cianobactérias e variáveis abióticas em reservatórios de propriedades 
rurais em São Roque do Canaã - ES, levantando riscos à produção agrícola e à saúde 
humana; bem como propor ações junto aos agricultores quanto ao uso racional dos 
recursos hídricos e do solo através da divulgação de conhecimentos científicos. Foram 
determinados: sólidos totais dissolvidos, pH, temperatura da água, oxigênio dissolvido, 
profundidade total, transparência média e zona eufótica. Também foram realizadas 
entrevistas com os agricultores acerca das características dos ecossistemas. As variáveis 



não apresentaram grandes alterações conforme a resolução CONAMA nº 357/2005 para 
águas Classe 3. Todos os reservatórios apresentaram cianobactérias, incluindo gêneros 
potencialmente tóxicos: Oscillatoria, Aphanocapsa, Microcystis e Anabaena. Foi registrado 
o total desconhecimento dos agricultores entrevistados sobre esses organismos, bem 
como sobre os riscos que oferecem ao uso da água.

TÍTULO: Minicurso teórico-prático de polímeros: Uma experiência na XX sematec do IFRJ
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Andrea Barbalho Ribeiro de Freitas
Autores: Andrea Barbalho Ribeiro de Freitas, Barbara de Salles Macena da Cruz, Gleyces 
Ramos de Lima.
Resumo: Objetiva Apresentar Os Resultados do Trabalho Que Foi A Realização do 
Minicurso Teórico-experimental de Polímeros na XX Sematec do IFRJ, Campus Nilópolis. 
Quantitativamente, foram 15 participantes do minicurso, alunos regularmente matriculados 
na instituição – estudantes do Curso Técnico ou do curso superior em Química e se 
desenvolveu em 2 dias (4h/dia); no primeiro dia fez-se a parte teórica e no segundo dia, 
fez-se a parte experimental, onde experimentos poliméricos foram realizados. Ao final 
mediante um questionário respondido pelos participantes, Fez-se uma avaliação e, uma 
análise das respostas, mostra que 100% dos inscritos demonstraram satisfação com 
o evento e sugeriram a realização de outros semelhantes. Outros temas ainda foram 
investigados: erros conceituais acerca da Ciência dos Polímeros, contato com polímeros no 
cotidiano, seleção adequada dos experimentos poliméricos assim como o tempo destinado 
para estes, dúvidas sanadas pelo minicurso/ou não.

TÍTULO: Casa automatizada
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Andrea Cassia Peixoto Bitencourt
Autores: Andrea Cassia Peixoto Bitencourt, Ana Carolina Santos Silva, Hosana Daniele Cruz 
Silva Lima, Lara Pinheiro Silva de Sousa, Vívian Gonçalves de Menezes Barcelos.
Resumo: O projeto “Casa Automatizada” consiste no desenvolvimento de um protótipo que 
apresenta os principais recursos da Automação Residencial (Domótica). No projeto, são 
utilizados sistemas automatizados de controle de refrigeração, luminosidade, segurança 
e acesso; o controle da refrigeração é feito através da medição da temperatura ambiente, 
que a um dado valor ativa o sistema; as luzes da casa podem ser acionadas tanto com um 
sensor de luminosidade (parte externa) quanto com um sensor de presença (parte interna); 
já o controle do sistema de segurança se divide em duas partes: a de incêndio, que detecta 
um aumento exacerbado da temperatura através de um sensor desta variável e aciona um 
alarme, e a parte de prevenção de invasões, que aciona um alarme a partir da detecção de 
um sensor de presença, ligado por meio de um controle remoto; por último, o controle 
de acesso, que através de um teclado permite que o usuário adentre a residência, porém 



somente se a senha digitada estiver correta.

TÍTULO: Entre telas, linhas, miçangas e bordados: Um relato de experiência do 
programa mulheres mil
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Andrea Cristina Zoca
Autores: Andrea Cristina Zoca
Resumo: Entre telas, linhas, miçangas e bordados: Um relato de experiência do programa 
mulheres mil.

TÍTULO: Clube de ciência, cultura e arte na EJA
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Andréa de Moraes Silva
Autores: Andréa de Moraes Silva, Ricardo Rodrigues, Suele Maria de Lima, Angela Maria 
da Costa e Silva Coutinho, Paulo Farias Junior.
Resumo: Com o objetivo de pesquisar e aplicar diferentes metodologias para despertar o 
gosto pelas ciências, pela cultura e pelas artes em crianças e adolescentes, desenvolvemos 
de 2008 a 2012, o projeto Clube de Ciência, Cultura e Arte voltado para alunos do ensino 
fundamental. No projeto de 2015, esta nova pesquisa se dirige a estudantes da EJA de 
Nilópolis buscando, com esses interlocutores, identificar e construir caminhos para uma 
abordagem transdisciplinar em um ambiente não formal de educação, considerando os 
saberes e vivências que este público possui. Os docentes responsáveis pelo projeto buscam 
organizar roteiros de atividades visando à orientação de um trabalho transdisciplinar 
abordando, nesta primeira etapa, o tema central “A COR”. As atividades são desenvolvidas 
através de um encontro mensal, ocorrendo dentro do IFRJ e com uma duração de duas horas. 
A opção metodológica no desenvolvimento do Clube considera que o desenvolvimento 
do ser humano, na perspectiva da cultura contemporânea, acontece mais plenamente se 
dialogamos com os vários saberes, entendendo o ser na sua totalidade, participante da 
história, reconstrutor de significações e valores.

TÍTULO: Educação para as relações etnicorraciais: Basta um click para produzir e 
mobilizar saberes
Instituição: UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Apresentador: Andréa Giordanna Araujo da Silva
Autores: Andréa Giordanna Araujo da Silva
Resumo: O estudo analisa as práticas e os resultados do Curso de Aperfeiçoamento em 
Educação para as Relações Etnicorraciais (ERER), desenvolvido em 2013, na modalidade 
de ensino a distância (EAD), na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com professores 
da educação básica, com o nível médio de formação, e com militantes dos movimentos e 



entidades sociais do Estado de Alagoas. O objetivo do estudo é demonstrar que a formação 
qualificou-se como um lugar de investigação e de criação de saberes no ambiente 
universitário, tendo como ferramentas pedagógicas as tecnologias de comunicação 
disponíveis no universo virtual.

TÍTULO: em cada canto, um conto: Um resgate da literatura oral na área de abrangência 
do IFF Campus Macaé
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense, Campus Macaé
Apresentador: Andrea Gomes Barbosa
Autores: Andrea Gomes Barbosa, Érika Gomes Freitas, Caroline de Matos Nunes.
Resumo: O projeto “Em cada canto, um conto” tem por objetivo resgatar a literatura oral 
na área de abrangência do IFF Campus Macaé. Inicialmente, é proposto aos alunos que 
realizem pesquisas relacionadas à literatura oral em suas comunidades, levem o resultado 
à escola, estudem junto à equipe de professores e funcionários a melhor maneira de fazer a 
transposição do código oral para o escrito, retornando a produção final a sua comunidade, 
proporcionando, dessa forma, a interação entre tradição e ensino acadêmico. A composição 
final compreenderá o registro de coletânea de narrativas através de revistas, livros, cd ou dvd. 
Como possível desdobramento, poderá ser formado um grupo de contadores de histórias que 
ficará responsável pelas sessões de modo a traduzir artisticamente o produto final alcançado.

TÍTULO: Os instrumentos de avaliação utilizados no Instituto Federal – Campus Maracanã
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Andrea Lima Pereira Mourão
Autores: Andrea Lima Pereira Mourão, Michelle de Cássia Barros Nascimento, Ruth Maria 
Moraes Oliveira Prado, Cledes Fernanda Carneiro Castro, Jacqueline Martins Moura Seguins.
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a relevância da avaliação educacional, 
considerando-a um instrumento necessário e indispensável na busca da qualidade do 
processo ensino-aprendizagem. Analisa-se a operacionalização do processo de avaliação 
efetivado numa instituição de educação básica, tendo Instituto Federal do Maranhão – 
Campus Maracanã como locus de observação. Faz-se necessário um estudo com um olhar 
crítico-reflexivo baseando em leis e resolução que orientam a utilização de tal instrumento. 
Para isso, realizou-se uma pesquisa de cunho exploratório – descritivo, contando com 
recursos técnicos bibliográficos, documentais e de estudo de campo com referencial 
teórico dos trabalhos de estudiosos da temática, entre eles, Dalben (2005), Hoffman 
(2009), Luckesi (2010), Vasconcellos (2008), além da consulta de documentos internos 
da própria instituição de ensino. A conclusão deste estudo nos permite romper com uma 
visão de avaliação educacional apenas como uma ferramenta burocrática, classificatória e 
punitiva, e sim, como um caminho para se corrigir e ressignificar ações ainda durante o 
processo de aprendizagem, dando ênfase à natureza educativa da avaliação.



TÍTULO: Análise socioeducacional da ação “família na escola” promovida pela 
Secretaria Municipal de Educação – SME – em uma escola de tempo integral da 
periferia de Fortaleza.
Instituição: UFC - Universidade Federal do Ceará
Apresentador: Andrea Paula Araujo Sabino
Autores: Andrea Paula Araujo Sabino, Sinara Socorro Duarte Rocha, Rodrigo Paiva de Lucena.
Resumo: A pesquisa cujo título é “A Análise Socioeducacional da Ação “Família na escola” 
promovida pela Secretaria Municipal de Educação – SME em uma Escola de Tempo Integral 
da periferia de Fortaleza” teve como justificativa o fato de pensarmos qual o papel da família 
na escola? Será somente o de participar de reuniões? A questão norteadora que embasou 
nosso estudo foi: Quais os benefícios que esta ação promoveu no âmbito da escola 
contemplada? de que forma uma ação planejada como esta pode contribuir para aproximar 
a família da escola sob a ótica dos principais envolvidos? Logo, a SME, através da Célula 
de Controle Social iniciou no ano de 2014 a Ação “Família na Escola” com o objetivo de 
promover atividades intersetoriais lúdicas, esportivas, atrativas e sociais (por meio das 
parcerias das Assessorias de Esportes e Cultura da SME, SETRA, ONG Visão Mundial, por 
exemplo) na escola, junto aos filhose/ou parentes. A ação apresentou como Objetivo Geral 
ode analisar a Implantação de caráter experimental no ano de 2014 da ação “Família na 
Escola”, em uma Escola de Tempo Integral Municipal de Fortaleza, medindo qualitativamente 
o impacto do Plano de Trabalho Intersetorial com a ocupação do espaço escolar em 
horários não letivos. A metodologia do estudo da aplicação da Ação em questão foi por 
meio de uma Pesquisa Qualitativa – Análise teórica e pesquisa de campo mensalmente, nos 
fins de semana, durante o ano de 2014. O Universo e amostra foram adotados na Escola de 
Tempo Integral na periferia da área do Distrito VI. Amostra: 8 responsáveis pelos alunos.O 
Instrumento de coleta de dados: Diário de observação da ação na Escola com registro 
fotográfico e aplicação de questionário com os familiares e gestores. Assim, o objetivo 
principal deste estudo foi investigar a aplicação da “Ação Família na Escola” em uma das 
escolas contempladas sob a ótica da comunidade. de forma específica, objetivou-se: a) 
analisar o papel da família, b) descrever a ação Família na Escola, c) elencar os elementos 
positivos e possíveis negativos da ação envolvida. O resultado foi mais positivo do que 
negativo, visto que dos 8 parentes analisados por meio do questionário, todos elogiaram 
a Ação, sentiram-se mais próximos aos filhos, mais motivados e a freqüência só não foi 
maior, porque algumas vezes a ação foi promovida aos sábados pela manhã, fato que 
muitas mães são donas de casa e não puderam ir, mas sim às sextas-feiras no turno da 
noite, onde a adesão foi maior, participando com efetividade e afetividade.

TÍTULO: Conhecer para preservar: Uma estratégia para o ensino de biologia
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Parnamirim
Apresentador: Andréa Pereira da Silva
Autores: Andréa Pereira da Silva, Damiana Rayssa Campos Freire, Larissa Medeiros de 



Sousa, Ticiana P. da S. C. Coutinho, Thayse Azevedo da Silva Araújo.
Resumo: As aulas práticas têm como objetivo trazer os conteúdos teóricos desenvolvidos 
em sala para o dia a dia, aguçando a curiosidade dos aprendizes. O objetivo deste projeto 
extensionista foi desenvolver uma estratégia de ensino estimulante de parte dos conteúdos 
de Biologia. O início do projeto foi direcionado à escolha da escola externa participante. A 
E.M. Luiz Maranhão Filho (Parnamirim-RN) foi escolhida e em seguida feita a seleção dos 
alunos participantes das duas instituições. Foi desenvolvida uma apostila, para ser utilizada 
nas aulas teóricas e também foi necessária a estruturação do Laboratório de Biologia do 
IFRN/Parnamirim, com a aquisição de materiais fundamentais para as atividades práticas. 
Parte do material foi levado até a escola, onde os alunos utilizaram os equipamentos e 
visualizaram alguns espécimes de invertebrados. Nessas atividades houve participação 
dos alunos das duas instituições, proporcionando um privilegiado momento de troca e 
aprendizagem entre eles. Ao final deste projeto foi observada uma maior motivação e 
entusiasmo por parte dos alunos, que puderam trocar experiências e vivências durante a 
realização das atividades.

TÍTULO: O reconhecimento da importância do exame citológico no pré-Natal de 
baixo risco
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Andreane Nathalia Pereira de Almeida Monteiro
Autores: Andreane Nathalia Pereira de Almeida Monteiro, José Romero Diniz, Maria Amanda 
Lima Batista, Soraia de Oliveira Pequeno, Milena Emylle Torres dos Santos.
Resumo: INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino consiste hoje na segunda maior causa 
de mortalidade. Contudo, apenas 3% dos casos de câncer são diagnosticados durante a 
gravidez, o que consiste em metade das neoplasias diagnosticadas durante esse período 
(GONÇALVES et al., 2009).
Evidências atuais indicam que as gestantes apresentam três vezes maiores chances para 
serem diagnosticadas como portadoras de lesões em estágio inicial do câncer de colo ute-
rino, do que os controles, visto que nesse período os exames vaginais são mais frequentes. 
Como a maioria dessas lesões é assintomática, seu diagnóstico quase sempre ocorre em 
consultas de controle, mais frequentes durante o pré-Natal (GONÇALVES et al., 2009).
Portanto, deve ser enfatizada a importância da conscientização das mulheres a realizar 
periodicamente o exame Papanicolau, com o intuito de tornar precoce o rastreamento do 
câncer uterino (SANTOS; LEÃO, 2011).
Trata-se de uma revisão bibliográfica, tendo como base estudos, pesquisas e artigos já 
existentes acerca da citologia nas gestantes.
METODOLOGIA: Revisão feita através de materiais teóricos, coletados por meios biblio-
gráficos. A presente pesquisa teve como sites de base exploratória a Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS) e Scientific Electronic (SCIELO), servindo de base para elaboração do artigo.



Os descritores utilizados foram: câncer de colo do útero; citologia e gestantes. Utilizando 
os filtros: artigos Brasileiros, produzidos a partir de 2009, na língua portuguesa e área 
temática Enfermagem.
RESULTADOS: Após filtro dos descritores na Scielo, identificamos 11 artigos sobre câncer 
de colo do útero, 4 citologia e 74 gestantes. Na BVS encontramos 147 artigos sobre câncer 
de colo do útero, 33 citologia e 230 gestantes.
Identificamos que maioria dos artigos afirmam quanto à crescente ampliação da realização 
dos exames, embora não haja procura das gestantes à esses serviços, devido aos mitos 
acerca dos exames cito patológicos no período gestacional.
São comuns aos artigos citações reafirmando o supracitado “este câncer é o mais comum 
dentre os cânceres associados à gravidez, uma vez que a gestação gera um desequilíbrio 
na flora vaginal, favorecendo o desenvolvimento tanto do HPV, quanto de outros agentes 
infecciosos, porém a incidência não é alterada pela gestação. Ocorre que este câncer tem 
altas chances de detecção na gravidez, devido à procura destas mulheres aos serviços de 
saúde para a realização do pré – Natal, embora ocorra resistência quantos as gestantes 
(NOVAIS; LAGANÁ, 2009).
CONCLUSÃO: A revisão permite apontar que maior parcela das gestantes não dão à devida 
importância ao exame citológico no período gestacional, favorecendo assim, uma maior 
probabilidade no agravamento de câncer uterino, devido a não detecção precoce, ocorren-
do uma diminuição nas chances de cura.
Diante do pressuposto é necessário que seja realizado maiores aprofundamentos nas pes-
quisas sobre metodologias que aumentem a perspectiva da necessidade da relação dos 
exames gestacionais por parte das gestantes, garantindo assim uma maior cobertura de 
identificação e rastreamento de patologias como por exemplo o câncer uterino e aumentan-
do as chances de cura pela detecção precoce.
REFERÊNCIAS:
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durante o pré-Natal. Rio de Janeiro, V.16, N.5, P.2501 – 2510.2011.
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TÍTULO: A interpretação textual aplicada à lógica de programação: Relato de experiência 
na educação à distância
Instituição: IF Sertão - Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Andréia da Conceição Santos
Autores: Andréia da Conceição Santos, Breno Silva Almeida.



Resumo: Nos cursos onde há o ensino da computação, nos deparamos com a dificuldade 
em compreender e aplicar certos conceitos abstratos de programação. Neste ponto 
encontramos duas questões: onde estaria a fonte do problema? Será que a aprovação na 
disciplina por meio de nota garante que o estudante entendeu os conceitos e sabe utilizá-
los? A lógica de programação é, antes de tudo, interpretação, para então a programação 
acontecer em uma linguagem. Foi realizada uma investigação no curso de Licenciatura 
em Computação do IF Sertão-PE, Campus Petrolina. Aplicando uma possível solução 
durante a execução de um curso da linguagem Ruby na modalidade de ensino EAD. Os 
resultados mostram que os entrevistados afirmaram onde sua interpretação de texto era 
demasiadamente falha. O material didático trazia questões de lógica abordadas de uma 
maneira unicamente interpretativa, sem utilizar sintaxe de linguagem de programação 
alguma. Como feedback dos alunos em relação ao curso foi perceptível à dificuldade em 
programação se prolonga por outras disciplinas e também demonstra tendências de que 
simplesmente uma aprovação por nota não significa um aprendizado satisfatório.

TÍTULO: Cursos de administração à distância e indicadores de qualidade
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Andréia Matos Brito Pereira
Autores: Andréia Matos Brito Pereira, Rodrigo José Pires Ferreira.
Resumo: A classificação das Instituições de Ensino superior com relação ao nível de 
qualidade dos cursos oferecidos se dá por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC), 
que é calculado no ano seguinte ao da realização do ENADE de cada área, isso ocorre a 
cada três anos para cada um dos cursos avaliados através do ENADE e pode variar entre os 
conceitos 1 e 5. A pesquisa objetivou analisar a qualificação dos cursos de administração 
na modalidade de ensino de Educação a Distância no Brasil, através do CPC. O presente 
trabalho consistiu de pesquisa bibliográfica e documental e da base de dados do e-MEC 
para o levantamento dos cursos. de acordo com os resultados, em 2009, dos 31 cursos 
de graduação a distância na área de Administração que compuseram a amostra, apenas 
cerca de 6,5% apresentaram qualidade inteiramente satisfatória (CPC 5). em 2012 uma 
única instituição foi classificada como sem conceito (SC), e duas apresentaram qualidade 
não satisfatória, com nível 2. Foram dez as instituições (32,25%) com CPC 4, nível máximo 
atingido pela amostra analisada e dezoito apresentaram conceito 3, considerado o nível 
mínimo para certificação de qualidade.

TÍTULO: Ensino de pré-qualificação em agropecuária em escola agrícola da rede 
municipal de Joinville
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinens, Campus Araquari
Apresentador: Andreia Regina Lampugnani
Autores: Andreia Regina Lampugnani, Überson Boaretto Rossa, Elder Bianco, Karla Iara da 
Silva Bastos, Ildefonso Gapski Junior.



Resumo: A Escola Agrícola M. Carlos Heins Funke foi criada em 1989 pelo Decreto Nº 
6168/89 da Secretaria de Educação do Estado e pelo parecer 452/89. Iniciando suas 
primeiras aulas em 15 de fevereiro de 1990. É administrada pela Sec. de Educação Mun, 
em parceria com a Fundação Mun. de Desenvolvimento Rural 25 de Julho. Atende em 
média 320 alunos oriundos de todo o município, dando preferência a filhos de produtores 
rurais. Aprender a fazer, fazendo. Ao concluir o curso poderá atuar junto a sua propriedade 
rural levando melhorias e novas técnicas de produção, de acordo com os conceitos do 
desenvolvimento sustentável e despertando o interesse pela permanência no campo, 
e os que não provem destas áreas, podem descobrir na agropecuária uma profissão. A 
Escola Agrícola torna-se para o aluno e para a comunidade, uma referência pelo trabalho 
diferenciado, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável, para a formação 
social do indivíduo, buscando despertar o interesse pela vida no campo.

TÍTULO: Análise das políticas públicas voltadas para a formação profissional das 
mulheres em Uberaba.
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Andréia Rosa de Carvalho
Autores: Geraldo Gonçalves de Lima
Resumo: O projeto aborda a necessidade de identificar a insuficiência de programas e 
políticas públicas voltadas à formação profissional das mulheres. A temática “formação 
profissional das mulheres” precisa ser discutida e analisada em vários âmbitos da 
sociedade. A importância acadêmica do tema é a conscientização dos organismos 
executores das políticas para as mulheres, de forma que a ação do Estado tenha uma 
incidência efetiva na diminuição da desigualdade entre mulheres e homens na sociedade 
Brasileira. Reconhecimento da responsabilidade do Estado na implementação de políticas 
que incidam na divisão social e sexual do trabalho. O tema trata dos conceitos de gêneros 
ao longo da história. A deficiência das políticas públicas propostas pelo governo em 
benefício à formação profissional de mulheres é significativa. É necessário se tratar essa 
temática nos organismos executores das políticas para as mulheres de forma que a ação 
dos governos seja efetivada, a fim de que a sociedade tenha consciência e que se combata 
a discriminação e a promova democratização do espaço profissionalizante.

TÍTULO: Mundos virtuais 3D: Interconexão de um agente inteligente
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Andreia Solange Bos
Autores: Andreia Solange Bos, Karel Miranda, Mariano Nicolao.
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de organização de ambientes imersivos 
para ensejar atividades de aprendizagem ativa utilizando artefatos virtuais e com o apoio 
de agentes. O ambiente utilizado foi o OpenSim, e nele, além dos artefatos que exibem 
comportamento simulando experimentos reais, foram implantados agentes. Para ampliar a 



flexibilidade das interações entre o estudante, através de seu avatar, e o NPC, foi estabelecida 
uma conexão deste com um chatterbot, cuja base de conhecimento foi preparada para 
oferecer respostas relevantes ao contexto do experimento realizado. O agente também 
realiza o rastreamento das atividades do estudante no mundo virtual, exportando os dados 
coletados para sistemas externos.

TÍTULO: O uso de práticas como ferramenta didática: Produção de mudas Cítricas no 
Centro Quilombola de Formação por Alternância Ana Moreira (CEQFAAM)
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Andreia Teixeira Hermógenes
Autores: Andreia Teixeira Hermógenes, Samara Leal, Rayane Amorim Carvalho, Myrlla 
Jeane de Souza Ferreira, Anne Karoline Vieira de Abreu.
Resumo: As práticas realizadas em cursos técnicos em Agropecuária surgem como um 
fator que aprimora o ensino-aprendizagem, estimulando a produção de conhecimentos 
e contextualizando o ensino a partir da prática cotidiana. A produção de mudas é uma 
opção viável e econômica para moradores e estudantes das comunidades agrícolas. 
Nessas comunidades, os alunos têm a prática escolar como um modo de subsistência 
familiar. Com isso, busca-se uma proposta de ensino mais dinâmica e motivadora para 
auxiliar na abordagem dos conteúdos de forma interdisciplinar. O projeto foi desenvolvido 
no curso Técnico em Agropecuária no Centro Quilombola de Formação por Alternância 
Ana Moreira (CEQFAAM), localizado na zona rural do município de Codó-MA e tem como 
principal objetivo contextualizar e aprimorar o ensino dos conteúdos desenvolvidos 
no curso técnico em Agropecuária da escola agrícola CEQFAAM, através do estudo de 
produção de mudas de frutas cítricas como limão. O projeto foi dividido em etapas, sendo 
que a primeira constituiu-se nos conteúdos estudados pelos alunos em sala, tais como: 
propagação e formação de mudas, cultivo, adubação, irrigação, manutenção, controle de 
pragas e doenças. Onde os próprios bolsistas ministravam os conteúdos, para a realização 
do projeto. A segunda parte foi colocar em pratica tudo o que foi estudado em sala. Foram 
produzidas no total de 50 mudas cítricas. As mudas permaneceram no viveiro ate atingirem 
o tamanho adequado para serem levadas ao campo, onde as mesmas foram plantadas 
em covas e irrigadas todos os dias. É importante ressaltar que foram produzidas mudas 
por enxertia, onde esse método foi executado por um técnico do IFMA e ensinado aos 
alunos. Enfim, uma das propostas alcançadas foi dinamizar o ensino, envolvendo alunos 
em práticas que vão desde a contextualização em sala de aula, até a atividade extraclasse, 
tornando-se assim um projeto multidisciplinar

TÍTULO: A relevância de estratégias de marketing de relacionamento com o cliente à luz 
do código de defesa do consumidor: Um estudo de caso na concessionária veículos S/A 
da cidade de Santa Inês - MA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão



Apresentador: Andreisa Araújo de Abreu
Autores: Andreisa Araújo de Abreu, Victória Ponte Barbosa Paulino, Lana Hellen Soares 
Viana, Jheysiele Santos Sousa.
Resumo: As empresas vivem em um ambiente mercadológico que é extremamente mutável, 
logo é necessário que as mesmas desenvolvam um relacionamento sólido com os seus 
clientes, pois estes assumem um papel fundamental para a sobrevivência da organização. 
Todo negócio independentemente do ramo, deve respeitar o seu cliente enquanto ser 
humano, pois a adoção de um comportamento ético por parte da organização só resultará 
em benefícios para a mesma, já que a imagem da empresa na maioria das vezes torna-se o 
aspecto mais convidativo para o início de um relacionamento com o cliente.
Sabemos da importância de manter a clientela e do que é ainda mais difícil, conquistar 
novos clientes. e é neste contexto que as estratégias de marketing de relacionamento com-
patibilizadas com o CDC, assumem um papel excepcionalmente importante para que os 
objetivos da concessionária Veículos S/A da cidade de Santa Inês sejam alcançados.
E com essa pesquisa foi possível entender como as estratégias de relacionamento com 
cliente em consonância com o CDC contribuem para que a concessionária Veículos S/A de 
Santa Inês possa fidelizar os seus clientes.

TÍTULO: A utilização de plantas nativas para o ensino da botânica no ensino básico em 
Boa Vista - RR
Instituição: IFRR - Instituto Federal Roraima
Apresentador: Andresa de Jesus Gomes de Paula
Autores: Andresa de Jesus Gomes de Paula, Yasodara Almeida de Oliveira, Rosa Maria 
Cordovil Benezar.
Resumo: A preservação tem sido um assunto amplamente discutido pelo mundo globalizado 
em que estamos inseridos. O Brasil é um país com uma imensa biodiversidade que 
necessita de medidas que preservem seus bens preciosos, com projetos que resgatem na 
sociedade o valor dos recursos, pois as crianças de hoje serão os cidadãos do futuro. Este 
trabalho teve como objetivo promover ações educativas no campo da Botânica utilizando as 
plantas nativas cultivadas no Horto Municipal de Boa Vista – Roraima. O público-alvo foram 
as crianças do 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ioládio Batista da Silva 
situada no bairro São Bento, considerado periferia do município. A culminância do projeto 
foi colher as informações produzidas associadas as informações literárias resultando em 
um caderno botânico. Os resultados demonstram que a valorização da flora nativa precisa 
ser enfatizada assegurando para as futuras gerações, a oportunidade de saber a riqueza 
natural que possuímos em nosso país.

TÍTULO: Transformações no espaço urbano e o ensino de geografia: Análise da avenida 
caxangá, Recife - PE
Instituição: Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte



Apresentador: Andresa Maria Mendes da Silva
Autores: Andresa Maria Mendes da Silva, Eriverton Silva Pereira.
Resumo: Esse trabalho visa analisar e avançar nas discussões sobre o processo de 
urbanização da região metropolitana do Recife, além de trazer a tona algumas contribuições 
e reflexões sobre as transformações que estão acontecendo no espaço urbano por causa da 
construção de grandes projetos (ação das políticas públicas) que preveem intervenções de 
grande porte na infraestrutura viária. Além disso, vale salientar a importância dos estudos 
urbanos como ferramenta essencial para desencadear reflexões e discussões teóricas e 
metodológicas em sala de aula, possibilitando a interação no ensino aprendizagem.
Com relação aos procedimentos metodológicos foi realizada pesquisa bibliográfica, leitura 
de textos e discussão de conceitos, com levantamento de informações em bibliotecas, 
internet, revistas e jornais, sobre o espaço em foco. Como resultados preliminares, foi 
observada que a Avenida Caxangá mudou toda sua configuração viária, a via está sendo 
readequada ao modelo do BRT.

TÍTULO: Projeto aluno saudável
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Açailândia
Apresentador: Andressa Gabrielle Carvalho da Silva
Autores: Andressa Gabrielle Carvalho da Silva
Resumo: Com este projeto pretende-se realizar periodicamente a avaliação das condições 
de saúde dos educandos, através de consultas e rastreamento de dados. Frente às 
necessidades de saúde identificadas, o projeto deve se articular com toda a equipe do 
NAE (Núcleo de Apoio ao Aluno), com o setor pedagógico, entre outros, para a elaboração 
de planos terapêuticos integrados para a resolução das necessidades e dos problemas 
detectados. Por isso, sempre que se detecte algum aluno com necessidades ou problemas 
de saúde, deve-se encaminhá-lo para fazer o acompanhamento e coordenação do 
cuidado ou plano terapêutico proposto, mobilizando os recursos de saúde e educacionais 
necessários, evitando-se ou reduzindo-se ao máximo o afastamento dos estudantes de 
suas atividades escolares normais.

TÍTULO: Práticas pedagógicas em alternâncias: Contribuição ao estudo do trabalho 
docente na escola família agrícola de são joão do garrafão, Espírito Santo.
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa
Apresentador: Andrêssa Paula Fadini de Sousa
Autores: Andrêssa Paula Fadini de Sousa, Rita Márcia Andrade Vaz de Mello, João Assis 
Rodrigues, Márcio Vinícius Ferreira de Sousa, Antônia Maris Fadini Galvão Abreu.
Resumo: A temática da pesquisa envolveu o estudo das práticas pedagógicas d@s 
monitor@s que atuam na Educação Técnica Profissional de uma Escola Família Agrícola 
(EFA). A formação em Alternância consiste num projeto educativo que possibilita a@s 



educand@s estabelecer relações envolvendo família, escola e meio em que vivem. Este 
projeto vem sendo reconhecido pelos Movimentos Sociais para a Educação do Campo 
como prática que evidencia possibilidades para uma educação de qualidade para os povos 
do campo. Esta formação está presente também na Rede Federal de Ensino, especificamente 
nos Institutos Federais (IFS), que vêm assumindo cada vez mais um compromisso com 
a Educação do Campo. Delineou-se como objetivo para a pesquisa analisar as práticas 
pedagógicas estruturadas pel@s monitor@s do Ensino Técnico Profissional de uma EFA, 
considerando as concepções/dimensões pedagógicas destes sujeitos sobre suas práticas, 
diante dos princípios pedagógico-metodológicos que orientam a formação em Alternância.

TÍTULO: Vitrine virtual
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus de Jequié
Apresentador: Andrey Borges Silva Santos
Autores: Andrey Borges Silva Santos, Lázaro Waney Silva de Souza, Matheus Cruz Bispo, 
Antonio Carlos dos Santos Costa, Márcio Henrique Alves dos Santos.
Resumo: A Internet tem sido utilizada, cada vez mais, como um instrumento de auxílio 
às empresas, seja como uma ferramenta de marketing ou comercio virtual. Focado 
nisso, esse trabalho propõe a criação de um site que funcione como uma vitrine para 
as empresas de entretenimento, como bares, restaurantes, teatros, entre outros, onde 
serão expostas as programações dos lugares disponíveis e bem frequentados da cidade, 
com suas as promoções e atrativos. Com isso, espera-se facilitar a divulgação dessas 
empresas, aumentando a sua rede de clientes e, consequentemente o seu faturamento. 
O trabalho nasceu da ideia de um grupo de alunos durante as aulas de Programação Web 
I ao perceber que a cidade de Jequié, apesar de possuir diversos bares e restaurantes, 
não possuía um divulgador dos eventos que ocorreriam nos finais de semana. Foi então 
realizada uma pesquisa com os comerciantes locais que aprovaram a ideia e, atualmente, 
são seus apoiadores.

TÍTULO: Capoeira e educação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Estado do Ceará
Apresentador: Andreyson Calixto de Brito
Autores: Andreyson Calixto de Brito, Lafaete Moreira de Assis, Aurio Akin Lima Lopes, 
Jorge Luis Sousa da Costa, Hyvnna Ribeiro Gomes de Brito.
Resumo: O corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Portanto o 
movimento exerce um papel fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano. 
O desenvolvimento psicomotor é caracterizado por um processo progressivo e continuo 
onde se dá a evolução da cognição, da afetividade, da motricidade, da comunicação e da 
sociabilidade de forma global, simultânea e integrada. Neto (1995) refere que a criança tem 
em si uma grande necessidade de movimentar-se, pois a qualidade do seu comportamento 
motor vai depender de todo seu processo de desenvolvimento. Assim os aspectos do 



desenvolvimento motor até uma idade mais avançada não devem ser descuidados, mas 
sim encorajados e estimulados tanto quanto possível. Para Medeiros e Silva (2004), o 
trabalho com a capoeira pode oferecer benefícios importantes no desenvolvimento motor, 
principalmente no trabalho conjunto entre ritmo e jogo. de acordo com Silva (1987) a 
capoeira tende a desenvolver de forma integrada os três domínios da aprendizagem humana: 
psicomotor, afetivo-social e cognitivo. O projeto foi realizado entre os meses de agosto de 
2014 a janeiro de 2015 no município de Canindé com parceria da Prefeitura de Canindé 
juntamente com os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). As aulas para 130 
crianças e adolescentes tiveram periodicidade de 2 seções semanais, duração de 40 minutos 
e foram divididas em três fases: Fase inicial que teve como objetivo mobilizar as estruturas 
mio-articulares; Fase fundamental que objetivava o desenvolvimento psicomotor através 
de movimentos específicos da capoeira, tais como ginga, meia-lua de frente, meia-lua de 
compasso, armada, queixada, ponteira, martelo, esquivas, galopante, escala, queixada 
de chão, ponteira de chão, aú, rolê, negativa, e outras atividades como a construção de 
instrumentos musicais através de material reciclável e; Fase final onde realizávamos a roda 
de capoeira para efetivação do aprendizado técnico e musical. Todas as sessões serão 
acompanhadas pela percussão de instrumentos musicais, como forma de ditar o ritmo das 
atividades e para motivar os alunos. A capoeira hoje é utilizada como importante recurso 
cultural, educacional e terapêutico. Acreditamos que a liberdade de expressão e a riqueza de 
movimentos, presentes nesta manIFEStação, proporcionou aos seus praticantes benefícios 
físicos, cognitivos e psicossociais, além de nos oportunizar mais um campo de pesquisa 
e de estágio no que se refere às aulas e organização de eventos, justificando assim a 
implementação deste projeto que alia extensão, pesquisa e ensino.

TÍTULO: Análise e avaliação quanto ao planejamento e execução dos recursos públicos 
do programa dinheiro direto na escola através da prestação de contas: Um estudo de 
caso em uma escola da rede pública estadual na cidade de Recife/PE
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Andreza Cristiane Silva de Lima
Autores: Andreza Cristiane Silva de Lima, Álvaro Pereira de Andrade,
Resumo: INTRODUÇÃO: Atualmente, notam-se diversos eventos que vêm influenciando a 
sociedade e, dentro desse ambiente, o Estado passa a apoiar o mercado através de estímulos, 
intervenções, regulações e mediações, adotando medidas para a gestão dos recursos públicos 
(Nunes e Fontes apud Matias Pereira, 2010).
Dentro dessa situação, ressalta-se a presença da Governança Corporativa, que, no Setor público, 
está presente em alguns elementos tais como, liderança, integridade, compromisso, responsabi-
lidade e transparência (Matias-Pereira, 2010).
Dessa forma, os exercícios executados pelo governo e entidades não-governamentais são re-
gidos por alguns princípios dentre os quais podemos destacar a Accountability (Prestação de 
Contas), a Diclousure, que trata da transparência, a Fairnes, que se abrange às equidades, a 



Compliance, no quesito do cumprimento das leis estabelecidas e por fim, a ética, elemento fun-
damental para que as ações ocorram assim como devem ser seguidas.
Nessa abordagem, compreende-se que o Estado tem no âmbito de sua competência e, no exer-
cício de sua autonomia política, administrativa e financeira, que buscar mecanismos para aten-
der as demandas sociais, que são inúmeras (Brasil, 2009, p.30) e, dentre elas, está à educação.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentiva-
da com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1988).
Para que a educação se torne real, são alocados dos cofres públicos recursos destinados ao 
investimento em ações que tenham a finalidade de promover essa necessidade. Dentre os di-
versos programas de financiamento da educação, encontra-se o Programa Dinheiro Direto na 
Escola, mais conhecido como PDDE, o qual foi criado em 1995, pelo Governo Federal e tem 
como finalidade, prestar assistência financeira de forma suplementar as escolas públicas de 
educação básica das redes Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, bem como, às escolas 
privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos e que são registradas 
como beneficentes de assistência social no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social).
Dessa forma, o objetivo norteador do presente estudo, é analisar e avaliar o planejamento e a 
execução dos recursos públicos do Programa Dinheiro Direto na Escola, da Escola Estadual 
Coronel Othon, através da Prestação de Contas, no período de 2012 e 2013, identificando o 
impacto que o programa trouxe para o desenvolvimento da comunidade. Durante a pesquisa, 
será verificado se escola utiliza-se dos padrões para elaboração dos Relatórios da Prestação 
de Contas, conforme os regulamentos do FNDE e qual o benefício que o programa causa no 
ambiente o qual a escola está inserida.
METODOLOGIA: Quanto aos objetivos, a pesquisa é do tipo exploratória, cuja função é a de in-
vestigar uma área da qual pouco é tratada e que, por natureza, não há hipóteses, mas eles podem 
aparecer ao final da pesquisa. Ela se dá pelo Método Indutivo que, segundo Gerhard e Silveira, 
(2009, p. 28), “a partir da observação, é possível formular uma hipótese explicativa da causa 
do fenômeno. Foi feita em uma escola pública estadual de Pernambuco, localizada na Região 
Metropolitana do Estado, na cidade de Recife, a qual chama-se Escola Estadual Coronel Othon. 
A coleta ocorreu através de um questionário semiestruturado e um formulário base. Quanto a 
análise dos dados, todas as informações obtidas durante a pesquisa, e que passaram pelo pro-
cesso de análise, foram àquelas coletadas por meio do questionário que foi aplicado ao Gestor 
Escolar, responsável pela elaboração e acompanhamento da Prestação de Contas e, através do 
formulário base, elaborado para servir como norte ao verificar os documentos.
RESULTADOS: Após analisar a prestação de contas do PDDE da Escola Coronel nos períodos de 
2012 e 2013, avalia-se a mesma como elaborada de forma eficaz, tanto na questão

TÍTULO: Escola doméstica: Um século dedicado a educação de mulheres na sociedade 
norte - Riograndense.
Instituição: IFRN
Apresentador: Andreza dos Santos Sousa
Autores: Andreza dos Santos Sousa
Resumo: Compreender a história da mulher na sociedade norte-rio-grandense, por meio do 



contexto de criação da Escola Doméstica de Natal que se propunha ofertar uma educação 
científica para mulheres nos inícios do século XX, o que para a época tratava-se de uma 
modernização pedagógica, compreendia esse momento como o despertar para a igualdade 
de oportunidades de gênero na educação. Tendo em vista que o estado do Rio Grande do 
Norte vivia uma expansão frente à expansão da educação feminina. Este estudo decorre 
da história das relações de gêneros buscando esclarecer a opressão de gênero e alguns 
aspectos das condições de exploração das mulheres, no âmbito da sociedade. Entretanto, 
a Escola Doméstica não se trata do resultado das lutas das mulheres, nem da conquista ou 
exercício de seus direitos, mas resulta de um projeto inovador que em sua prática resumia 
o trabalho das mulheres as práticas do lar e aos cuidados na criação e educação dos filhos.

TÍTULO: Avaliação realizada por uma turma do programa mulheres mil com a disciplina 
de manutenção predial ministrada por alunas do curso técnico integrado em edificações 
do IFRN/ Campus São Gonçalo do Amarante.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Andreza Geovana Faustino de Medeiros
Autores: Andreza Geovana Faustino de Medeiros, Kelly da Silva dos Santos, Fabilayne Lima 
da Silva, Júlio Cesar Cavalcante Damasceno.
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a avaliação realizada por uma turma do 
programa Mulheres Mil, com a disciplina de manutenção predial do curso de zeladoria. O 
programa é um projeto do governo federal para que mulheres da região Norte e Nordeste 
possam retornar às salas de aula e em seguida serem inseridas no mercado de trabalho. 
A pesquisa justifica-se pela possibilidade de rejeição da turma com a disciplina, visto que 
não é um professor da área que esteja lecionando as aulas e sim alunas monitoras para 
executar tal função, para tanto, realizaram acompanhamentos pedagógicos. O estudo foi 
fundamentado por diversos autores renomados na área de pesquisa da relação aluno/
professor, que destacam o quanto é importante à união da ciência, da técnica e da arte 
para aulas cada vez mais reflexivas e produtivas. Possui uma metodologia experimental 
com uma abordagem qualitativa por meio da aplicação do questionário pessoal seguido 
da análise do conteúdo. Os principais resultados apontam que noventa e quatro por 
cento adquiriram algum conhecimento com a disciplina e cem por cento relataram que as 
monitoras sabem passar o conteúdo de forma clara e dinâmica.

TÍTULO: Implantação de uma horta comunitária em unidade básicas de saúde
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Ângela Pawlowski
Autores: Ângela Pawlowski, Aline Fátima Martins Hasse, Marcele Colpo de Lima.
Resumo: A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção 
de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. O uso 
de plantas medicinais é comum por dois fatores: tradição e ausência de alternativas eco-



nômicas viáveis. A Organização Mundial da Saúde tem incentivado o consumo de plantas 
medicinais, repercutindo na crescente aceitação da fitoterapia por profissionais de saúde 
da atenção básica assim como a observação do aumento de seu uso pela população. 
em 2006, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos, tendo como premissas o respeito aos princípios de segurança e eficácia na 
saúde pública e a conciliação de desenvolvimento socioeconômico e conservação ambien-
tal, tanto no âmbito local como em escala nacional. Desse modo, o presente projeto visa 
a implantação de hortas comunitárias com plantas medicinais em unidades básicas de 
saúde do município de Santo Ângelo/RS. As hortas comunitárias buscam consolidar pro-
jetos educativos de caráter dinâmico, complexo e transdisciplinar, onde interagem saberes 
ambientais e práticas agrícolas, tanto populares como científicas.

TÍTULO: Agenda 21 em mercads públicos: Diagnóstico e percepção ambiental no 
mercado público de casa amarela, em Recife - PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Angélica Alves Rodrigues Bandim
Autores: Angélica Alves Rodrigues Bandim, Andréia Gregório da Silva Santos, Maria 
Tereza Duarte Dutra, Sofia Suely Ferreira Brandão Rodrigues, Maria Núbia Medeiros de 
Araújo Frutuoso.
Resumo: Por apresentarem uma grande diversidade de serviços, os mercados públicos 
atraem diversos grupos sociais, porém, no cotidiano de suas atividades, apresentam alguns 
problemas ambientais. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver 
ações no âmbito da construção da Agenda 21 para Mercados Públicos. A pesquisa faz 
parte do Projeto Interdisciplinar para a Sustentabilidade de Mercados Públicos da Região 
Metropolitana do Recife-PE, desenvolvido pelo Instituto Federal de Pernambuco – IFPE, 
Campus Recife. Escolheu-se o Mercado Público de Casa Amarela (MPCA) para o estudo de 
caso e inicialmente, procedeu-se o reconhecimento da área de estudo, sendo identificadas 
as problemáticas ambientais existentes no mercado, por meio de diagnóstico local. A 
partir destas informações, foram planejadas ações que pudessem mitigar os problemas 
encontrados nas áreas interna e externa, por meio da construção da Agenda 21 local. Neste 
sentido, realizou-se uma oficina, a qual foi realizada na Escola Estadual Dom Vital, que fica 
próxima ao mercado. A metodologia utilizada foi da Agenda 21 do Pedaço, proposta pelo 
instituto ECOAR (1996), consistindo na construção do Muro das Lamentações, onde os 
feirantes foram estimulados a identificar os problemas ambientais existentes e em seguida, 
propuseram as soluções possíveis, elaborando-se a árvore dos sonhos. Dentre os problemas 
apontados, destacam-se as deficiências em relação à infraestrutura física, falta de divulgação 
do mercado e ausência de programa de educação ambiental. Frente a esta situação, 
apontaram sugestões de soluções para os problemas identificados, como melhorias na 
infraestrutura, maior diálogo entre Prefeitura e permissionários e maior apoio da Prefeitura 
quanto à divulgação do mercado. Ainda, demonstraram disposição para atuarem de maneira 



concreta no seu cotidiano, em favor da conservação ambiental, de forma a participarem de 
ações futuras para que ocorram melhorias no seu ambiente de trabalho. Os dados levantados 
no MPCA serviram de subsídio para a elaboração de proposta de Agenda 21 para Mercados 
Públicos, envolvendo ações de educação e gestão ambiental.

TÍTULO: O coordenador pedagógico da educação básica e a formação continuada dos 
docentes
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema
Apresentador: Angeline Santos Castro
Autores: Angeline Santos Castro
Resumo: O Coordenador Pedagógico durante muito tempo teve como principal objetivo 
de seu trabalho inspecionar professores e alunos, contudo atualmente sua função é 
exclusivamente pedagógica, ele deverá desenvolver o Projeto Político-Pedagógico, orientar 
pedagogicamente professores e demais funcionários da escola, organizar o planejamento 
participativo, acompanhar o processo de avaliação dos alunos e, principalmente, 
proporcionar aos professores momentos de criação conjunta de uma prática transformadora, 
processo de reflexão na ação. Foi realizado um estudo de feição eminentemente qualitativa, 
esta pesquisa foi pautada em uma metodologia de cunho bibliográfico em livros, artigos e 
periódicos, embasada em teóricos que discutem esta temática, com o objetivo analisar a 
atuação do Coordenador Pedagógico na formação continuada dos docentes. Sendo assim, 
o resultado da pesquisa evidencia que o coordenador deve ter conhecimentos de todos 
os processos pedagógicos e o entendimento crítico do papel social da educação, pois à 
medida que trabalha a formação continuada na própria escola proporciona aos docentes a 
compreensão do desenvolvimento do ensino e aprendizagem, o sentido de sua profissão e 
sua importância na atividade educativa emancipadora.

TÍTULO: A sustentabilidade no projeto pedagógico do IFBA
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Angelo Francklin Pitanga
Autores: Angelo Francklin Pitanga, Homero Gomes de Andrade, Ubirajara da Costa Lima 
Junior, Vicente Duque de Almeida Neto.
Resumo: Diante da grave problemática ambiental é que desde a década de 1970 as instituições 
de Ensino têm sido chamadas de modo a poder contribuir com o enfrentamento da crise. Com 
isso, o objetivo dessa pesquisa foi investigar se as questões relacionadas com a Sustentabilidade 
estão sendo contempladas no Projeto Politico Institucional do Instituto Federal da Bahia (IFBA). 
Para tal, optou-se pela análise documental como instrumento para a investigação em tela, sendo 
ela um dos métodos da pesquisa qualitativa. Por fim, os resultados observados são bastante 
auspiciosos, quando vê-se claramente a preocupação institucional com a Sustentabilidade, nas 
suas várias dimensões: econômica, politica e social; como também nas questões relacionadas 
com a formação profissional e nas atividades de gestão.



TÍTULO: Programa de extensão mulheres sim
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Ania Tamilis da Silva Witt
Autores: Ania Tamilis da Silva Witt, Paula Clarissa de Souza.
Resumo: O pôster visa apresentar o Programa de Extensão Mulheres Sim do Instituto 
Federal de Santa Catarina, contextualizando o programa de gênero, sua metodologia, os 
resultados obtidos com a oferta de 3 projetos de extensão: Educação e Gênero, Feira de 
Economia Solidária e Acompanhamento de Egressas. A implementação piloto ocorreu em 
8 Campus, totalizando 240 vagas para formar mulheres em situação de vulnerabilidade 
social e sem escolaridade.

TÍTULO: Cidadania e justiça: Noções de direito nas escolas públicas do município de 
Monteiro – PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Anna Carla Neves da Silva
Autores: Anna Carla Neves da Silva, Katucha Kamilla Marques Pereira, Renan Caldeira de 
Andrade.
Resumo: Todos os Brasileiros são titulares dos direitos humanos fundamentais garantidos 
pela Constituição Federal, que consagra a cidadania como um fundamento da República, além 
de considera-la como um direito fundamental. A violação ao direito fundamental da conquista 
da cidadania vem ocorrendo de forma sistemática em todo o país. No município de Monteiro – 
PB não é diferente. Falta informação, meios de incentivo à educação para a cidadania; sobram 
desinformação e descrença nas Instituições, especialmente para aqueles financeiramente 
desfavorecidos. O presente projeto de extensão objetivou trabalhar o conceito de cidadania 
e justiça nos estudantes das escolas municipais, estaduais e federais de ensino fundamental 
e médio no município de Monteiro – PB, florescendo o sentimento de pertença e social e 
incentivando a luta por direitos. Procurou, ainda, garantir a fruição dos direitos essenciais 
mínimos ao público alvo, formando indivíduos conscientes e com participação crítica para 
exercer a plena cidadania, visando ao estabelecimento da igualdade possível, formando 
novos cidadãos através da educação e participação na sociedade. O projeto foi realizado nos 
moldes de uma pesquisa ação; a partir da seleção das escolas a serem trabalhadas, foram 
aplicados um questionário e uma mini entrevista com alunos, professores e gestores a fim 
de fazer uma análise das maiores necessidades do público alvo e então avaliar que pontos 
deveriam ser tratados nas oficinas. Unindo a revisão bibliográfica aos dados coletados foram 
montadas as oficinas e a cartilha informativa, além de slides, cartazes, panfletos, exemplos 
e casos práticos. Durante o projeto, foram abordados cerca de 500 jovens acerca de suas 
principais dúvidas sobre direitos e deveres dos cidadãos, questões que serão elucidadas 
através da realização de oficinas e discussões sobre os temas trabalhados, especialmente 
na área de direitos humanos, como violência doméstica, bullying, direitos dos trabalhadores, 
direitos do consumidor, entre outros. Os objetivos do projeto foram alcançados e foi possível 



perceber um senso de empoderamento dos jovens participantes das oficinas. O sentimento 
de cidadania e da busca pela justiça floresceu e será perpetuado com outras atividades a 
serem desenvolvidas em parceria com as escolas e o IFPB Campus Monteiro.

TÍTULO: A formação continuada e sua importância na qualificação dos docentes dos 
Institutos Federais
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Anna Carolina Salgado Jardim
Autores: Anna Carolina Salgado Jardim, Frank Viana Carvalho.
Resumo: Neste ensaio busca-se refletir sobre o trabalho docente nos Institutos Federais (IFS), 
relacionando a sua natureza e peculiaridades à importância da formação continuada. Revisou-se 
a literatura articulando-a à análise da experiência de formação continuada vivenciada no Instituto 
Federal. A formação continuada é fundamental ao permitir o estabelecimento de diálogo entre os 
docentes de um ou mais eixos tecnológicos, talvez como uma forma inovadora de integração 
curricular. É importante que os docentes reflitam sobre as especificidades de suas práticas 
relacionando-as às políticas públicas e à missão dos IFS. Considera-se a responsabilidade 
da instituição em estimular e criar condições para a inserção da formação continuada no 
cotidiano escolar. São fundamentais as pesquisas relacionadas às especificidades do trabalho 
docente e à formação continuada nos IFS, como um espaço propício à reflexão e à troca de 
experiências e inquietações entre os docentes. Desta maneira, contribuir-se-á para o incremento 
do comprometimento profissional e do sentimento de pertencimento ao contexto específico e 
desafiador da Educação Profissional e Tecnológica.

TÍTULO: Experiências musicais na educação de jovens e adultos
Instituição: Colégio Pedro Ii
Apresentador: Anna Cristina Cardozo da Fonseca
Autores: Anna Cristina Cardozo da Fonseca, Teresa de Jesus Manuel, Daisy Lúcia 
Gomes de Oliveira
Resumo: O presente pôster objetiva relatar experiência de trabalho de música realizado com 
estudantes da Educação de Jovens e Adultos da Educação Profissional de cursos de informática 
e de administração ao longo do ano de 2014 em uma escola pública de educação básica.
As atividades desenvolvidas por meio de metodologia participativa proporcionaram aos estu-
dantes a potencialização da expressão, da curiosidade, da criatividade e da sensibilidade, a so-
cialização de experiências estéticas e a vivência de propostas artístico-musicais em linguagens e 
ambientes diferenciados.
Como produto final desse trabalho, que buscou preservar a identidade social e cultural de cada 
estudante ao mesmo tempo em que promoveu a construção de uma identidade como grupo, foi 
realizada uma apresentação vocal ao encerramento do ano letivo, em momento de congraçamen-
to e interlocução de estudantes e de profissionais.



TÍTULO: Elaboração de farinha a partir de resíduos agroindustriais do limão
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Anna Júllia Bezerra da Silva
Autores: Anna Júllia Bezerra da Silva, Maria Luiza da Silva Santos, Jonas Luiz Almada da Silva
Resumo: A cada ano, a produção de limão no Brasil vem aumentando e com ela, o 
seu índice de desperdício. Tanto nas indústrias como no consumo familiar, as cascas, 
aparentemente sem nenhuma utilização, são descartadas como resíduos. Dentro deste 
contexto, o presente trabalho teve como objetivo produzir uma farinha das cascas de limão. 
As cascas foram submetidas a secagem em estufa com circulação de ar a 70 °C durante 
19h sendo, em seguida, trituradas e peneiradas. Foram realizadas as análises de umidade 
(%): 4,88±0,76; cinzas (%): 7,53±0,32; pH: 3,30±0,01; acidez titulável (g de ác. cítrico 
% m/v): 8,65±0,17; extrato etéreo (%): 0,84±0,05; vitamina C (mg %): 26,31±0,11; fibra 
bruta (%): 14,06±0,67 e proteína (%): 6,98±0,23; de acordo com metodologia descrita pelo 
Instituto Adolfo Lutz. de acordo com os resultados pode-se sugerir que, a farinha de casca 
de limão obtida apresenta potencial de utilização na fabricação de biscoitos, bolos e outros 
produtos de panificação.

TÍTULO: O ensino da língua espanhola na terceira idade: Aprendizado, qualidade de 
vida e inserção social
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Anna Néri Dantas Camacho de Valera
Autores: Anna Néri Dantas Camacho de Valera
Resumo: Elencar os motivos que levam uma infinidade de pessoas em todo mundo a 
estudar uma língua estrangeira não é tão difícil assim, afinal, vivemos em um mundo 
multilíngüe e também multicultural onde a necessidade de comunicação é crescente. O 
interesse pelo aprendizado de um idioma é sempre gerado por um propósito específico, 
seja ele pessoal ou profissional. Os cursos de idiomas, dentro desse contexto, procuram 
estruturar e planejar suas atividades de modo a atingir o público mais eclético possível 
utilizando materiais didáticos que proporcionem a preparação dos alunos de acordo as 
suas necessidades. Entretanto, ainda que os esforços para alcançar os diversos segmentos 
da sociedade sejam expressivos ao que se refere ao ensino de línguas, podemos observar 
ainda que o público da terceira idade vem sendo esquecido nesse aspecto. Não é comum 
encontrarmos cursos que direcionem uma fração do seu planejamento para esse tipo de 
aluno, principalmente em cidades com uma população relativamente pequena, como é o 
caso de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, e por acreditar que é 
necessária uma mudança dessa realidade, nos dispomos a elaborar um curso direcionado 
ao ensino da língua espanhola que atendesse ao público da terceira idade. Acreditamos 
que, dessa forma, daremos oportunidade aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento 
de uma língua estrangeira, no nosso caso específico, da língua espanhola. Pensando ainda 
na geração de oportunidades, nosso projeto se preocupou também em proporcionar aulas 



de hidroginástica aos alunos inscritos no curso como forma de incentivar a prática de uma 
atividade física. Para tanto estabelecemos parceria com um docente da área de educação 
física. Além disso, os alunos tiveram orientação jurídica na área de direito do idoso,saúde, 
direito do consumidor,previdência e, se fosse necessário, orientação penal, executada por 
um servidor lotado no Campus Mossoró.
Nosso projeto apresentou como objetivos principais proporcionar novos saberes, melhorar 
a qualidade de vida dos participantes e,o que consideramos ser uma consequência natural 
do nosso trabalho, possibilitar a inclusão desses indivíduos em um novo contexto social 
que proporcionará um impacto, certamente positivo, na vida de cada um.

TÍTULO: Programa qualidade de vida no Instituto Federal de Educação do Ceará – 
Campus Iguatu
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Anna Rosina Araújo Lavor
Autores: Anna Rosina Araújo Lavor, Anna Ariane Araújo de Lavor, Maria de Fátima Morais 
Alves, Cláudia Queiroz Oliveira Bezerra, Maria Maiza Barros.
Resumo: O Programa Qualidade de Vida dos Servidores do IFCE – Campus Iguatu é 
desenvolvido através do Departamento de Gestão de Pessoas do Campus e comissão local 
designada para tal fim.
As ações são planejadas e avaliadas periodicamente. São elas: ginástica laboral, sessões 
de cinema, aulas de dança, passeios ciclísticos, palestras educativas, visitas domiciliares a 
servidores aposentados, entre outras.

TÍTULO: Política educacional: Uma análise do reuni
Instituição: UEPB - Universidade Estadual da Paraíba
Apresentador: Annaxsuel Araújo de Lima
Autores: Angely Dias da Cunha, Annaxsuel Araújo de Lima, Erick Bergamini da Silva Lima.
Resumo: O presente trabalho resultada de pesquisa documental e bibliográfica, acerca 
da expansão da educação superior em um contexto marcado por uma contrarreforma do 
Estado, que tem suas inflexões para educação. Sendo assim, o objetivo foi sumariar as 
tendências da política educacional Brasileira para o ensino superior, a partir das propostas 
reformistas do Ministério da Educação (MEC). Analisamos nessa pesquisa, especificamente, 
o Reuni(Programa de Apoio à Reestruturação e expansão das Universidades Federais) que 
aparecem inicialmente no discurso do governo como uma proposta “inovadoras” para 
educação, travestidas no discurso da democratização e ampliação do ensino, no entanto 
se percebe que tais estratégias acabam implicando em um retrocesso para os direitos 
conquistados na Constituição de 1988, que afirmam o caráter universal e gratuito da educação.



TÍTULO: TICS aplicadas ao ensino semipresencial
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Annaxsuel Araújo de Lima
Autores: Annaxsuel Araújo de Lima, Erick Bergamini da Silva Lima, Elizama das Chagas Lemos.
Resumo: As TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) assim como o aumento 
exponencial da informação induzem a uma nova organização do trabalho, sendo necessária que 
haja uma especialização dos saberes, de forma a fomentar a colaboração, o acesso facilitado 
às informações, considerando o conhecimento com o devido valor e utilidade na vida. Logo, a 
instituição de ensino precisa mudar o seu papel frente a essas possibilidades. Sendo assim, com 
as TICs, um conjunto de novas atividades pode ser promovido a fim de enriquecer o repertório 
em sala de aula, unindo dados científicos e culturais de diversas naturezas.
Dessa forma, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem trabalhado com o uso do 
Moodle no ensino presencial como ferramenta complementar, de forma a disponibilizar ao 
aluno e professor novas alternativas de aprendizado. Este trabalho tem como objetivo com-
partilhar algumas experiências realizadas nesse sentido com as Licenciaturas em Física, 
Geografia e Espanhol da modalidade presencial.

TÍTULO: População em situação de rua no contexto neodesenvolvimentista Brasileiro
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Anne Caroline Alves Canela
Autores: Anne Caroline Alves Canela, Anderson Jefferson da Silva Moura.
Resumo: Este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar as ações governamentais 
voltadas à população em situação de rua a partir do modelo neodesenvolvimentista no Brasil. 
Através da pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa do problema, foi possível 
conhecer a população em situação de rua Brasileira a partir de pesquisas oficiais; e identificar 
as principais iniciativas públicas voltadas para este segmento da população, no contexto 
neodesenvolvimentista. A análise dos dados possibilitou a compreensão de que as políticas 
sociais, nesse contexto, têm sido incapazes de alcançar integralmente esse grupo, observando-
se a falta de articulação entre estas políticas, e a concentração das respostas públicas localizada 
na política de assistência social. Esta concentração se revela enquanto estratégia do modelo 
político e econômico compromissado com o grande capital em detrimento das modificações 
estruturais societárias necessárias à proteção integral do grupo em questão.

TÍTULO: Estudo epidemiológico das doenças relacionadas ao saneamento inadequado 
e à qualidade da água
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Anne Kallyne Bezerra da Silva
Autores: Anne Kallyne Bezerra da Silva, Maria Mariah Monteiro Wanderley Estanislau Costa 
de Farias, Cícera Robstânia Laranjeira dos Passos, Maurício Pimenta Cavalcanti.



Resumo: A contaminação da água por microorganismos patogênicos possui como 
principal veículo de propagação o lançamento inadequado de efluentes sem tratamento nos 
mananciais. A presença desses organismos na água representa risco à saúde humana e pode 
causar diversas doenças, como infecções por vírus, bactérias, protozoários e helmintos. 
Nesta pesquisa foram analisadas as doenças diarreicas agudas (DDA), com o objetivo 
de identificar a possível relação entre os casos notificados e a qualidade microbiológica 
da água distribuída na rede de abastecimento de Afogados da Ingazeira-PE. Foi realizado 
levantamento bibliográfico e de artigos científicos, bem como a coleta e tratamento de 
dados primários e secundários. Embora os dados obtidos não sejam conclusivos foi 
possível identificar a existência de um grupo e de áreas de risco para ocorrência de DDA. 
As crianças entre 0 e 9 anos são mais susceptíveis, e os bairros com maior incidência de 
DDA são aqueles onde se observa o saneamento inadequado.

TÍTULO: A inclusão de alunos com necessidades especiais na área técnica: Análise dos 
avanços e impasses no IFMA, Campus Codó.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Anne Karoline Vieira de Abreu
Autores: Anne Karoline Vieira de Abreu, Andréia Teixeira Hermógenes, Myrlla Jeane de 
Souza Ferreira, Rayane Amorim Carvalho, Samara Leal.
Resumo: O ensino de alunos com necessidades especiais é um dos desafios que vem sendo 
enfrentado na educação técnica e profissional em virtude dos impasses estabelecidos, não 
pela deficiência, mas, na maioria das vezes, pela infraestrutura escolar como um todo. 
A inclusão pressupõe que esses alunos participem das aulas e que suas necessidades 
não sejam uma barreira limitadora de sua aprendizagem o que para a comunidade escolar 
configura uma linha tênue entre inclusão e exclusão, visto que os cursos das áreas técnicas 
visão a formação necessária para o desenvolvimento de práticas laborais exigidas no 
cenário do trabalho. Nesse contexto, temos na educação uma responsabilidade árdua, 
adequar-se ao educando com deficiência e ambientá-lo no universo das práticas e técnicas 
empregadas nos cursos através de metodologias e estratégias de ensino que primam sua 
participação efetiva, o aprendizado e consequentemente sua profissionalização, a entrada 
e permanência no mercado de trabalho. Nessa perspectiva da educação inclusiva, torna-se 
relevante uma reflexão sobre a prática pedagógica do professor, personagem importante 
nessa conjuntura, bem como o currículo escolar e suas possibilidades de acessibilidade. 
O presente trabalho teve por objetivo analisar os avanços e impasses da inclusão de 
alunos com necessidades especiais nos cursos de ensino médio integrado ao técnico do 
IFMA-Campus Codó, busca ainda, fazer uma reflexão sobre as metodologias utilizadas 
para dinamizar o ensino e o papel da profissionalização para consolidação dos direitos da 
pessoa com deficiência, previstos em lei. A análise foi feita baseada em entrevistas com os 
profissionais da educação, professores, pedagogos e alunos com necessidades especiais 
do Campus. Deste modo, concluímos que o Campus passa por inúmeras transformações 



no intuito de se adequar às necessidades dos alunos, apesar de haver algumas barreiras 
com relação às aulas práticas de algumas áreas, as dificuldades vêm sendo superadas 
através de ações afirmativas para coibir a exclusão.

TÍTULO: Patê artesanal de frango, enriquecido com fibra do pedúnculo de caju
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa
Apresentador: Anne Karoliny Ramos Simões Rodrigues
Autores: Anne Karoliny Ramos Simões Rodrigues, Thaianaly Leite Abreu, Israel Cardoso da Silva.
Resumo: No segmento de produtos cárneos, o patê é um alimento que possui grande 
aceitabilidade, podendo ser adicionado de componentes fibrosos, aumentando o seu 
valor nutricional. A elaboração de produtos derivados do caju é uma alternativa para seu 
aproveitamento, evitando o desperdício e para o consumo no período de entressafra. 
Dessa forma, objetivou-se desenvolver e avaliar sensorialmente amostras de patê de 
frango adicionado de fibra do pedúnculo do caju. Foram elaboradas três formulações: P1 
(Controle), P2 em que 50% do frango da formulação controle foi substituído por massa 
de caju e P3, com substituição de 25% do frango adicionado em relação à formulação 
controle. O patê apresentou atributos sensoriais positivos quando comparados a P1. Os 
resultados obtidos reforçam o potencial tecnológico da fibra de caju para a elaboração de 
produtos do tipo patê, assim como a possibilidade de sua produção e comercialização.

TÍTULO: Utilização tecnológica de frutos do Jatobá na elaboração de biscoitos e sorvete
Instituição: SENAI Pernambuco
Apresentador: Annielly Mayara Gomes da Trindade
Autores: Annielly Mayara Gomes da Trindade, Maria Antonia de Andrade Martins Morais, 
Aruanda Laruce Rodrigues dos Santos.
Resumo: Os frutos do Jatobá apresentam significativo valor nutricional e contém compostos 
funcionais, como carotenóides, polifenois e vitaminas. A farinha de Jatobá é considerada 
uma farinha de alto valor energético, baixo teor lipídico e proteico, alto conteúdo de açúcares 
e de fibra insolúvel. O presente trabalho teve por objetivo a investigação tecnológica da 
utilização da farinha do Jatobá na elaboração de biscoitos e sorvetes, empregando-se testes 
sensoriais afetivos para otimização das formulações. Foram elaboradas três formulações 
de biscoitos e três de sorvete com, 0% de farinha de Jatobá na amostra padrão (AP), 
12% amostra 1 (A1) e 25% amostra 2 (A2). Os sorvetes foram elaborados a partir de 
leite de soja e saborizado com tangerina. Através dos testes de aceitabilidade constatou-se 
que o nível de aceitação diminui com o aumento da proporção da farinha de Jatobá. Os 
biscoitos e sorvetes com substituição de 12% (A1) foram os que apresentaram maior nível 
de aceitação, não diferindo significativamente (p<0,05). A farinha de Jatobá é uma boa 
alternativa como fonte de fibras para substituição parcial da farinha de trigo em biscoitos e 
para melhorar o valor nutricional do sorvete.



TÍTULO: Cinquenta anos de mulheres no IFPB
Instituição: IFPB
Apresentador: Annuska Macedo Santos de França Paiva
Autores: Annuska Macedo Santos de França Paiva, Caroline Helena Limeira Pimentel 
Perrusi, Luiza Oliveira Nicolau da Costa.
Resumo: Utilizando uma análise quantitativa, busca-se indicar a presença feminina no 
corpo discente da instituição 50 anos após a possibilidade de matrículas. A pesquisa se 
restringiu ao IFPB, Campus João Pessoa, por ser o equivalente à então ETF-PB, marco 
temporal de início da análise comparativa.
O tema escolhido decorre da análise das professoras do aumento do número de mulheres 
matriculadas na instituição denotando o amplo acesso às instituições de ensino, bem como 
a vontade destas em se inserir no mercado de trabalho, reduzindo, inclusive, a participação 
de homens nas profissões socialmente conhecidas como masculinas.
Analisando os dados, dos 12 (doze) cursos superiores apenas em 03(três) prevalece o nú-
mero de mulheres matriculadas, enquanto que dentre os 13 (treze) cursos técnicos, apenas 
em 05(cinco). em sendo assim, demonstra-se que a procura/acesso das mulheres é maior 
quando se trata de um menor nível de escolaridade.

TÍTULO: As causas da evasão na EJA
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Anny Beatriz Alves de Souza
Autores: Anny Beatriz Alves de Souza, Elayne Oliveira da Silva, Mayrane Ingrid Rocha de 
Macêdo, Fabíola Taíse da Silva Araújo.
Resumo: O tema pesquisado trata da Evasão Escolar de alunos na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). O objetivo foi verificar as causas da evasão escolar na modalidade de 
ensino EJA, na escola Estadual Enéas Cavalcanti, em Ceará-Mirim/RN no período noturno 
e entender por qual razão esse problema social é tão persistente. A pesquisa foi um estudo 
bibliográfico dando ênfase a uma abordagem qualitativa, revisamos a história da EJA com 
o intuito de contextualizar e informar o leitor. Concluiu que nesta modalidade de ensino 
são necessárias politicas públicas mais eficazes no sentido de assegurar a universalização 
da educação e garantir não somente o ingresso dos estudantes na escola, mas sua efetiva 
permanência durante todo o processo de formação escolar.

TÍTULO: O novo papel do jornalista em tempos de redes sociais
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Anny Rochelly Vieira Santos
Autores: Anny Rochelly Vieira Santos
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar que o papel do jornalista vem sendo 



reconfigurado após o surgimento e a consolidação das redes sociais, de tal maneira que 
as funções de produtor e receptor de conteúdo se fundem na sociedade contemporânea. 
Para isso, trabalhamos com conceitos como identidade, laços e capitais sociais, aliados 
às definições de interagente e coautoria, além de temas como jornalismo colaborativo e 
novas práticas jornalísticas. Investigamos o novo perfil do jornalista frente às redes sociais 
e defendemos a sua necessidade de se aperfeiçoar e se capacitar para a tarefa de trabalhar 
com ferramentas de comunicação digital.

TÍTULO: Formação de professores para a educação profissional e tecnológica: Questões 
para o debate
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Anthone Mateus Magalhães Afonso
Autores: Anthone Mateus Magalhães Afonso, Wânia Regina Coutinho Gonzalez.
Resumo: Este trabalho apresenta um retrato atual resumido da formação docente para 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Brasil e algumas possibilidades de formação 
inicial e continuada para a rede federal. A partir de análise documental realizada em registros de 
programas governamentais de formação de professores do Ministério da Educação (MEC), leis 
e decretos, bem como pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE), foi possível chegar 
a algumas constatações e visualizar e propor algumas possibilidades de formação docente para 
EPT. Verificaram-se alguns problemas, sendo um dos mais expressivos a falta de formação 
pedagógica da maioria dos professores dessa modalidade. Propõe-se a possibilidade de 
utilização da autoformação participativa através de memoriais de formação para uma formação 
continuada e em serviço dos docentes em exercício na rede federal de EPT.

TÍTULO: Efeito da adição de condimentos no controle de microrganismos e características 
sensoriais de pães
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Sobral
Apresentador: Antonia Carlota de Souza Lima
Autores: Antonia Carlota de Souza Lima, Antonia Regilene Aguiar de Carvalho, Maria 
Eduarda Santos Portela, Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade.
Resumo: Origanum vulgare L. (Lamiaceae), mais conhecido como orégano tem utilização 
medicinal, aromática e condimentar, rico em timol e flavonóides, tendo atividades 
antioxidantes e antimicrobianas. Estes esclarecimentos implicam uma perspectiva de 
substituir aditivos químicos por conservadores naturais obtidos destes vegetais, o que 
atenderia à atual demanda de produção de alimentos seguros e implementaria o uso de 
porções vegetais usualmente descartadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
adição de orégano (Origanum vulgare L.) no controle de microrganismos e características 
sensoriais de pães. Elaborou-se amostras de pães tipo hambúrquer com diferentes 
concentrações de orégano adicionados à massa (0,5%; 1% e 1,5%), aplicando-se teste 
de aceitação, assim como, análise microbiológica para bolores e leveduras nos tempos 



de armazenamento com 0, 3, 6 e 9 dias, com o intuito de avaliar o efeito do orégano 
na conservação dos pães. Conclui-se ainda que, o orégano adicionado nas massas dos 
pães foi bem aceito pelos provadores e inibiu o desenvolvimento dos microorganismos, 
aumentando a vida de prateleira em três dias comparados à amostra padrão.

TÍTULO: Experimentos de química através de vídeos amadores produzidos por alunos 
do ensino médio
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Antônia Haressa Oliveira dos Santos
Autores: Antônia Haressa Oliveira dos Santos, Rebeca de Castro Sales, Ana Paula Aquino Benigno.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo compreender as contribuições ao ensino 
e aprendizagem em química de uma proposta de ensino baseada na produção/apresentação 
de experimentos de química através de vídeos amadores por estudantes de Ensino Médio. 
A atividade de produção de vídeo amador de experimento foi desenvolvida no Instituto 
Federal do Ceará, Campus Umirim, sendo realizado por alunos-bolsistas do 2º ano do 
Ensino Médio Integrado, orientados por docente. Após a produção dos vídeos, os mesmos 
foram utilizados em sala de aula para discussão/problematização dos experimentos, 
e, consequentemente sobre os assuntos de química que envolveu a atividade. Os 
experimentos recorreram a materiais simples e facilmente encontrados. A produção dos 
vídeos possibilitou a manIFEStação dos estudantes a partir do concreto, do senso comum 
e de sua linguagem para a discussão mais rigorosa do conhecimento químico em questão 
em uma atividade com grande potencialidade à aprendizagem por envolver cognitivamente 
e ludicamente os estudantes.

TÍTULO: Acessibilidade: Direito ao movimento de todos os cidadãos
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Antonia Isla Ximenes Cavalcante
Autores: Antonia Isla Ximenes Cavalcante, Walkyane Alyne Santos Oliveira, Beatriz Ferreira 
Lima Silva, Paulo Roberto Oliveira da Silva.
Resumo: Pesquisa relacionada às dificuldades sentidas pelas pessoas para se movimentar 
em seus espaços de convivência ou nas vias pelas quais se deslocam. Trata -se de um 
trabalho a respeito das denominadas barreiras arquitetônicas.O desafio de estabelecer
o direito das pessoas ao livre movimento começa nas vias públicas e se estende a outros 
locais, como escolas, hospitais, espaços de lazer ou até às próprias residências. Apesar de 
existência de leis específicas visando garantir o acesso de todos os cidadãos a quaisquer 
lugares, nem sempre isso parece ocorrer de maneira satisfatória. É um atributo essencial 
do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A fim de possibilitar 
à pe ssoacom deficiência viver deforma independente e participar plenamente de todos os 
aspectos da vida. O IFPI deve apoiar porque a acessibilidade deve estar presente nos espa-
ços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, inclusive nos siste mas 



e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações 
abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo.

TÍTULO: A gestão de compras do atacado/supermercados araújo.
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Antonia Nobre de Oliveira
Autores: Antonia Nobre de Oliveira, Antonio Nelcinede do Nascimento Dantas, Maria 
Aparecida Silva Souza, Francisca Vieira Cardoso, Luciana Valone de Oliveira Bento.
Resumo: O supermercado Araujo é a maior empresa varejista do estado do Acre e a sua 
atividade ocorre desde a década de 80. O sucesso do grupo no varejo supermercadista 
é uma prova da consistência do empreendimento, sendo o departamento de compras 
um dos setores de destaque da empresa. O objetivo deste trabalho é verificar junto 
ao supermercado\ atacado Araújo como está estruturado o processo de compras de 
mercadorias e suprimentos. A metodologia usada na pesquisa foi aplicação de um 
questionário, elaborado com perguntas abertas e semi-estruturadas aos responsáveis 
pelo setor, complementadas com visita “in loco” e revisão bibliográfica acerca do tema. O 
trabalho mostra a importância da gestão de compras para satisfazer as necessidades dos 
seus clientes e a dinâmica logística que envolve toda a operação do fluxo dos produtos da 
rede de supermercados.

TÍTULO: Proposta para a reutilização de óleo de cozinha em peças de concreto não-
armadas em Salgueiro - PE
Instituição: Instituo Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro.
Apresentador: Antônio Alef de Brito
Autores: Antônio Anderson da Silva Gomes, Antônio Alef de Brito, Felipe Medson Matos da 
Cruz, Maria Beatriz Gonçalves Torres, André Luiz Santos Patriota.
Resumo: O Brasil vem passando por mudanças climáticas nos últimos anos provocando 
mudanças nos períodos de chuva e resultando em dificuldades no armazenamento de água. 
Além da estiagem, práticas errôneas como por exemplo lançar óleos usados diretamente no 
esgoto contribuem ainda mais para a escassez desse recurso natural.
É de conhecimento que um litro de óleo de cozinha lançado nas pias contamina aproximada-
mente 1.000.000 de litros de água, sendo equivalente ao consumo de um usuário por mais 
de uma década. Sendo assim é de fundamental importância a realização de pesquisas que 
proponham alternativas para reuso do óleo, visando reduzir essa contaminação.
Serão distribuídas garrafas PET em algumas residências para coleta do material e posterior-
mente serão realizadas análises químicas com a finalidade de caracterizar o óleo.
O material analisado será utilizado como desmoldante, em fôrmas de madeira e aço para pe-
ças de concreto não-armadas, observando seu desempenho como tal, tendo como parâmetro 
os requisitos mínimos para um determinado produto ser considerado um desmoldante.



TÍTULO: Proposta para a reutilização de óleo de cozinha em peças de concreto não-
armadas na cidade de Salgueiro - PE
Instituição: Instituo Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro.
Apresentador: Antônio Alef de Brito
Autores: Antônio Anderson da Silva Gomes, Felipe Medson Matos da Cruz, Maria Beatriz 
Gonçalves Torres, Antônio Alef de Brito, André Luiz Santos Patriota.
Resumo: O Brasil vem passando por mudanças climáticas nos últimos anos provocando 
mudanças nos períodos de chuva e resultando em dificuldades no armazenamento de água. 
Além da estiagem, práticas errôneas como por exemplo lançar óleos usados diretamente no 
esgoto contribuem ainda mais para a escassez desse recurso natural.
É de conhecimento que um litro de óleo de cozinha lançado nas pias contamina aproximada-
mente 1.000.000 de litros de água, sendo equivalente ao consumo de um usuário por mais 
de uma década. Sendo assim é de fundamental importância a realização de pesquisas que 
proponham alternativas para reuso do óleo, visando reduzir essa contaminação.
Serão distribuídas garrafas PET em algumas residências para coleta do material e posterior-
mente serão realizadas análises químicas com a finalidade de caracterizar o óleo.
O material analisado será utilizado como desmoldante, em fôrmas de madeira e aço para pe-
ças de concreto não-armadas, observando seu desempenho como tal, tendo como parâme-
tro os requisitos mínimos para um determinado produto ser considerado um desmoldante.

TÍTULO: Ferramentas educacionais: Uma análise comparativa de repositórios de 
objetos de aprendizagem
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Antônio Álvaro Oliveira da Silva
Autores: Antônio Álvaro Oliveira da Silva, Anderson Brito Leite Santos, Guilherme Álvaro 
Rodrigues Maia Esmeraldo, David Wesley Amado Duarte, João Alberto Brito de Abreu.
Resumo: Este artigo compara repositórios de objetos de aprendizagem. Realizou-se 
pesquisa na internet em busca destes repositórios. Analisou-se a disponibilidade de acesso 
a objetos, quantidade disponível, áreas do conhecimento e público alvo. Analisaram-se os 
seguintes repositórios: LABVIRT (USP); PROATIVA (UFC); Laboratório Virtual de Matemática 
(UNIJUI); PhET, Colorado Boulder; FEB (RNP), que une vários repositórios; Lapren (PUC-
RS). Público: do ensino fundamental ao superior. Alguns com ambiente para professores. 
Apresentam conteúdo específico ou em várias áreas. Maioria de fácil acesso. Quantidade de 
objetos: 23 a 158. Geralmente o acesso é fácil, intuitivo, com possibilidade de download do 
objeto. A possibilidade de utilização em diversos níveis de ensino (infantil, médio e superior) 
demonstra a importância da tecnologia como auxílio ao processo de ensino e aprendizagem 
e que essa é uma preocupação presente para as instituições de ensino.



TÍTULO: Harmonização entre ambiente e sabor: espaço gastronômico e a experiência 
de bem estar
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Baturité
Apresentador: Antonio Breno de Oliveira Silva
Autores: Antonio Breno de Oliveira Silva, Mirele da Silveira Vasconcelos.
Resumo: No crescente mercado gastronômico, fatores extrínsecos ao alimento influenciam 
na escolha do cliente por determinado restaurante. Assim, sair de casa para se alimentar 
torna-se uma procura por bem estar e novas experiências no ato de comer. O trabalho 
trata-se de um estudo de caso com o objetivo de analisar a relação entre ambiência e 
planejamento de cardápio em restaurante estilo bistrô. Foram analisados composição visual 
(espaço físico, iluminação, decoração) além de integração entre cliente, espaço e coerência 
a temática gastronômica ofertada. O local que alia arte à gastronomia em cada prato, conta 
com espaço para no máximo 15 convidados. Leva ao cliente pouca iluminação obtida a luz 
de velas para trazer o clima diferencial ao ambiente, juntamente com um mobiliário antigo 
todo em madeira. O restaurante traz uma proposta cultural a cada prato e a cada detalhe do 
salão integrando gastronomia, filosofia e ambiente para uma experiência nova e conceitual 
de restaurante em Fortaleza.

TÍTULO: Filosofia medieval - Conflitos entre fé e razão e o papel de São Thomás de Aquino
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Antonio Carlos Oliveira
Autores: Antonio Carlos Oliveira, Claudemir Figueiredo Pessoa.
Resumo: Tradicionalmente, o capítulo da História da humanidade relativo ao tema “conflito 
entre razão e fé” é atribuído a um período medieval em que se travava um confronto entre 
os adeptos da boa nova, isto é, a religião cristã, e seus adversários moralistas gregos e 
romanos, na tentativa de imporem seus pontos de vistas. Para estes, o mundo natural ou 
cosmos era a fonte da lei, da ordem e da harmonia, entendendo com isso que o homem 
faz parte de uma organização determinada sem a qual ele não se reconhece e é através 
do lógos que se dá tal reconhecimento. Já para os cristãos, a verdade revelada é a fonte 
da compreensão do que é o homem, qual é sua origem e qual o seu destino, sendo ele 
semelhante a Deus-pai, devendo-lhe obediência enquanto sua liberdade consiste em seguir 
o testamento (aliança).
O “conflito” se dá entre aqueles que separam os domínios da razão e da fé, mas acreditam 
numa conciliação entre elas; aqueles que pensam que a fé deveria submeter a razão à ver-
dade revelada; e ainda aqueles que as veem como distintas e irreconciliáveis. No entanto, 
pode-se levantar a questão de que esse “conflito entre fé e razão” representa apenas um 
momento localizado na história. A filosofia, tendo como característica a radicalidade, a 
insubordinação, a luta para superar pré-conceitos e estabelecer conceitos cada vez mais 
racionais através da história, mostra que, desde seu início, esta relação tem seus momen-



tos de estranhamento e reconciliação. Por exemplo, na Grécia antiga, o próprio surgimento 
da filosofia se deu como tentativa de superar obstáculos oriundos de uma “fé cega” nas 
narrativas dos poetas Homero e Hesíodo, os educadores da Hélade. A tentativa de explicar 
os fenômenos a partir de causas racionais já evidenciava o confronto com as formas de 
pensar e agir (fé) do povo grego que pautava sua conduta pelos mitos.

TÍTULO: Indicadores de sustentabilidade hidroambiental utilizando um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG)
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Antonio da Silva Rocha
Autores: Antonio da Silva Rocha, Ioná Maria Beltrão Rameh Barbosa, Maria Tereza Duarte Dutra.
Resumo: O presente estudo teve por objetivo fazer o levantamento dos indicadores de 
sustentabilidade hidroambiental no assentamento rural Serra Grande, situado na sub-
bacia hidrográfica do Riacho Natuba, afluente do Rio Tapacurá, no município de Vitória 
de Santo Antão, em Pernambuco e estruturar um Sistema de Informações Geográficas 
(SIGs). Os dados que compõem o SIG referentes à qualidade de água e de vazão em 
nascentes, bem como os dados complementares obtidos em observação in loco, foram 
obtidos de duas pesquisas realizadas anteriormente na área, já os dados secundários 
utilizados foram retirados do Censo Demográfico do IBGE de 2010. Esses dados foram 
tratados e manipulados, posteriormente, integrados ao SIG estruturado nesta pesquisa. 
Através dessa ferramenta, foram confeccionadas diferentes cartas georreferenciadas e 
gráficos temáticos, que retratam espacialmente a realidade do assentamento no tocante 
aos indicadores de sustentabilidade hidroambiental. Verificou-se que o uso de um SIG 
permitiu integrar dados de diversas fontes, organizou e facilitou a manipulação de dados 
espaciais e que, quando bem estruturado, mostrou-se capaz de auxiliar gestores na tomada 
de decisão quanto aos problemas ambientais, sejam urbanos ou rurais.

TÍTULO: Confecção de maquetes de unidades de beneficiamento de minérios como 
ferramenta de práticas educativas ao tratamento de minérios
Instituição: Escola Estadual Padre Jerônimo Lauwen
Apresentador: Antonio de Pádua Caetano de Lima Sobrinho
Autores: Antonio de Pádua Caetano de Lima Sobrinho, Francisco de Assis Souza, Emanuelle 
de Kássia Nóbrega, Maria Eduarda da Silva, Mayara Ketyle Dantas Souza.
Resumo: Normalmente um bem mineral não pode ser utilizado como é extraído na natureza 
em seus jazimentos. Portanto necessitam ser submetidos a algum tipo de beneficiamento, 
visando seu aproveitamento industrial. A ampliação das necessidades de descrição do meio 
tornou relevante as ciências que trabalham com beneficiamento, uma delas denominada de 
tratamento de minérios. O tratamento consiste de operações aplicadas aos bens minerais 
visando modificar a granulometria, a concentração relativa dos tipos de minerais presentes 
ou a forma, sem contudo, modificar a identidade química ou física dos minerais. Por tratar-



se de uma disciplina técnica, os alunos do curso técnico em mineração da Escola Estadual 
Padre Jerônimo Lauwen de Santa Luzia, Paraíba promoveram um trabalho de construção de 
maquetes de unidades de beneficiamento de minério rústicas que representam empresas e 
simulam o funcionamento de unidades industriais. A metodologia utilizada proporcionou aos 
alunos o entendimento do funcionamento de uma unidade de beneficiamento de minérios 
. A prática educativa utilizada permitiu que os alunos compreendessem melhor não apenas 
o funcionamento e os equipamentos utilizados em uma unidade de beneficiamento, mas 
também a importância técnica de cada elemento e a relação entre a equipe criadora também 
foi melhorada em função do objetivo comum.

TÍTULO: Educação viária em uma escola técnica estadual de Pernambuco.
Instituição: Faculdade de Teologia Integrada
Apresentador: Antonio Ferreira Rosa Júnior
Autores: Antonio Ferreira Rosa Júnior, Claudiana Bezerra Ramos Rosa.
Resumo: O Programa Educação Viária é Vital foi idealizado pela Fundação Mapfre para 
professores do ensino fundamental e médio. Tratam-se de ações integradas às aulas 
de forma interdisciplinar, através de estudos sobre os moldes de circulação nas vias da 
escola e circunvizinhança, e levando-os a propor ações que melhorem estas condições, 
tornando a circulação mais segura, justa e eficiente. em 2014 uma Escola Estadual de 
Pernambuco aderiu ao Programa. O objetivo desta pesquisa foi identificar a educação 
viária dentro da escola, promover reflexões sobre o trânsito de pessoas, compreender os 
fatores que interferem na educação viária e propor ações para o Programa. Com o presente 
estudo observamos: A necessidade de ações para integrarmos o Programa para favorecer 
a educação social dos alunos. e com isto executamos as seguintes ações: dinâmicas de 
circulação e interação escolar, dramatizações para reflexão dos alunos sobre educação 
viária e concurso para elaboração de folder sobre educação viária.

TÍTULO: Google forms como instrumento didático: Potencialidade midiática da web 2.0 
para o ensino e aprendizagem de análise combinatória
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Antonio Francisco Lima de Oliveira Pádua
Autores: Antonio Francisco Lima de Oliveira Pádua
Resumo: As TICs foram inicialmente introduzidas no meio educacional para dinamizar 
as atividades administrativas visando agilizar o controle e logo após, foram incorporadas 
como suporte no cotidiano da sala de aula.
A produção do artigo, foi realizado com base na experiência das aulas de matemática minis-
trada em 2014 para o Curso Técnico Integrado em Administração 2º ano do IFPI – Campus 
Piripiri, onde a temática estudada foi a Análise Combinatória.
Foi realizada uma breve explanação do uso do Google Forms como ferramenta de realização 



de atividades escolares. A cada atividade enviada ao respondente, sempre eram solicitados 
nome e e-mail seguidos das questões objetivas de múltipla, com um item “não sei fazer”.
A visualização através da opção “resumo das respostas”, permitia a análise da aprendiza-
gem de forma coletiva e individual para possíveis intervenções.
As habilidades desenvolvidas pelos estudantes foram além de entender que o mundo digital 
não se limita apenas às de redes sociais.
Os PCNs apontam para a importância do ensino da Matemática integrada às TICs, com isso 
podemos repensar a proposta de estendermos às outras disciplinas.

TÍTULO: Transformação caseira do leite.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Antônio Iranaldo Nunes Leite
Autores: Antônio Iranaldo Nunes Leite, Rejanieley Paula da Silva Araújo, Débora Dantas 
de Medeiros.
Resumo: O Projeto Transformação Caseira do Leite foi idealizado a partir da verificação da 
carência da população em informação de como melhor utilizar o leite seja como alimento 
ou na transformação deste nos derivados. Tendo como público alvo os beneficiados do 
programa do leite do governo como também algumas famílias produtoras de leite. Neste 
projetos alunos bolsistas, coordenador e colaboradores, debatem temas relevantes, tais 
como : O cenário atual da produção de leite em nossa região e as perspectivas futuras; 
Legislação; Microbiologia do leite e Boas Práticas de Fabricação a plicada à indústria de 
laticínios, culminando este aprendizado com práticas ministradas na Usina-escola do IFRN, 
onde os alunos do projeto passaram a produzir os derivados lácteos, além de melhor 
manuseá-los afim de uma conservação mais eficiente destes.

TÍTULO: Eletricidade e física: Atividade experimental
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna
Apresentador: Antônio João Fidélis
Autores: Antônio João Fidélis
Resumo: Física é uma ciência experimental, mas muitos poucos experimentos são 
realizados em aula por professores. Muitas vezes deixa-se de lado a experimentação para 
dar-se ênfase apenas nas equações e memorização de fórmulas ou teorias. Motivado pela 
dificuldade dos alunos em entenderem os conceitos de eletricidade, como corrente e tensão, 
foi montado um banco de lâmpadas, resistores, associados em série e com a possibilidade 
de associa-las em paralelo, como uma instalação elétrica residencial, conforme normas da 
ABNT. Tem-se então a possibilidade de focar a atividade nos conceitos, nas equações, na 
teoria, nas relações, na segurança, nas normas técnicas, no manuseio dos instrumentos de 
medição, na segurança, no tratamento de dados, na análise gráfica, entre outras, conforme 



a necessidade ou interesse do professor, do curso ou dos alunos. Muitos trabalham com 
kits de resistores onde estes ficam escondidos, dando a impressão aos alunos de se 
tratar de uma “caixa mágica”, mistificando ainda mais a ciência, afastando o aluno do 
conhecimento e do interesse pelo desconhecido.

TÍTULO: A educação profissional e tecnológica no Campus castanhal: Um diálogo de 
saberes no curso técnico em agropecuária integrado com o ensino médio
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal
Apresentador: Antonio Jorge Paraense da Paixão
Autores: Antonio Jorge Paraense da Paixão, Gleice Izaura da Costa Oliveira, Josiane Costa Almeida.
Resumo: O trabalho discute a relação entre a Educação Geral e a Educação Profissional 
e Tecnológica desenvolvido pelo IFPA-Campus Castanhal instituição de ensino voltada 
tradicionalmente para a formação de técnicos em Agropecuária. Analisa o modo como 
a instituição está implementando os princípios da Educação do Campo e Alternância 
Pedagógica no ensino Técnico em Agropecuária Integrado com o Ensino Médio. A pesquisa 
é do tipo qualitativa, procedimento do tipo documental. A fonte de dados: os registros de 
planejamento, do tempo comunidade e a sistematização dos seminários de socialização, nos 
quais os estudantes relatam os resultados de sua pesquisa durante o tempo comunidade 
e que subsidiam o trabalho docente. O diálogo teórico deu-se em três frentes dialogantes 
entre sí: a filosófica (pensamento complexo) a metodológica (Alternância pedagógica) e a 
pedagógica (Educação do campo). Os resultados apontam que o currículo do Curso Técnico 
em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio apresenta princípios e procedimentos que são 
próprios da Educação Integral, como a pesquisa e o trabalho como princípio educativo, a 
contextualização de saberes e o planejamento integrado.

TÍTULO: Educação especial nas escolas públicas do ensino regular: um processo de 
inclusão ou exclusão?
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Antonio Marcos da Silva Brasil
Autores: Antonio Marcos da Silva Brasil, Diná Santana de Sousa, Emerson Lopes Varela, 
Francisco Danilo Duarte Serafim, Luciana de Oliveira Souza Mendonça.
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentação de uma breve análise bibliográfica e 
levantamento de hipótese acerca do processo de inclusão de pessoas com deficiência na 
escola de ensino regular. Concluímos que a partir da revisão de trabalhos dos autores 
Mazzotta (2011), Heredero (2010), Kranz (2011) e Facco (2007), podemos perceber que 
o posicionamento teórico mais coerente acerca assunto é a ideia de que “colocar” uma 
criança especial numa sala de aula sem oferecer um atendimento especializado, estaremos 
excluindo cada vez mais essa criança.



TÍTULO: Eventos como estratégia de marketing para a promoção do destino turístico: 
Uma análise da cidade de fortim nos últimos 2 anos.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Antonio Marcos dos Santos Monteiro
Autores: Antonio Marcos dos Santos Monteiro, Lorena Cunha de Sena, Eliene Farias Brito, 
Ednira dos Santos Bessa Barros, Fábio Muniz da Silva.
Resumo: A atividade de eventos vem desde os tempos antigos. Os deslocamentos para 
atividades comerciais e participação em eventos datam das antigas civilizações, merecendo 
destaque os jogos olímpicos da Grécia, o principal exemplo de evento da antiguidade que 
atraiam participantes para as cidades. A partir da Revolução Industrial, as viagens tornaram-
se mais frequentes, devido ao aprimoramento dos meios de transporte e de comunicação.
Mediante isso, este estudo tem por finalidade saber se é viável investir nessa atividade, e 
assim, possibilitar a criação de calendários de eventos mais específicos. Além de ser uma 
ferramenta de marketing para a cidade analisada.
caracteriza-se como teórico e qualitativo, tendo se utilizado como base pesquisa na cidade 
de Fortim. E, para viabilizar os processos metodológicos da pesquisa priorizou-se a busca 
de dados através de diversas pesquisas bibliográficas em literatura especializada. A inter-
net também foi um dos instrumentos de busca de informações, em sites que apresentam 
números sobre o setor, como o MTUR, ABEOC e SEBRAE também coleta de informações 
através de visitas e aplicação de entrevistas com o gestor municipal da pasta em questão.
As pesquisas constataram um novo cenário do destino Fortim a partir da gestão municipal 
atual. A Secretaria Municipal de Turismo relatou os impactos advindos de ações implan-
tadas nessa nova gestão, a qual está com dois anos de atuação. Como providência inicial 
foi feito um diagnóstico do município como destino turístico e como este poderia ser in-
crementado. Diversas ações foram apontadas como estratégias: a captação de eventos; 
a legalização de serviços como taxistas, bugueiros, moto taxistas; a sinalização turística, 
a melhoria das vias de acesso, a estruturação de um cinturão digital, apoio a eventos e a 
realização de parcerias público-privadas para captação de recursos.
Outra ação que merece destaque foi a participação do município do Fortim em eventos 
nacionais e internacionais como exemplo da Feira das Américas/ABAV, no qual foi possível 
a propagação do destino com a apresentação de oferta turística e hoteleira no cenário mun-
dial. A cidade teve a oportunidade também do Miss Ceará, evento que gerou uma grande 
visibilidade para o litoral leste. Os eventos locais procuram ainda agregar valor aos eventos 
através de conceitos de sustentabilidade, resgate da cultural com a potencialização da iden-
tidade cultural do município e ações solidárias.
Com este estudo foi possível comprovar que os eventos são ferramentas que permitem tra-
balhar todos os conceitos aplicados no marketing. Por este motivo tem sido adotado cada 
vez mais como estratégia de marketing na promoção de um destino turístico. Os efeitos 
dos eventos são vários e se prolongam após sua realização, pois ficam na memória dos 



participantes. Os destinos que investe nessa ferramenta comprovam sua eficácia através 
de resultados apontados pelo aumento do fluxo de turistas na cidade e região, pela ocupa-
ção hoteleira, entre outros aspectos que são levados em consideração e por isso realizam 
inúmeros eventos, pautados na segmentação de mercado e na originalidade. e como con-
sequência, obtém mídia espontânea, divulgação boca a boca do destino e retorno editorial, 
além da consolidação do destino turístico.

TÍTULO: Projeto de coleta e reaproveitamento de óleos vegetais do CEFET RJ UNED 
Nova Iguaçu.
Instituição: CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
Apresentador: Antonio Marcos Pozes de Lima
Autores: Antonio Marcos Pozes de Lima
Resumo: O descarte irregular do óleo de cozinha na rede de esgotamento representa um 
grande fator de desiquilíbrio ambiental, podendo contaminar rios, lagos, comprometer a 
saúde das pessoas e o ecossistema onde vivem espécies animais e vegetais. O descarte 
incorreto do óleo também provoca entupimento e deterioração da rede pública de esgoto, 
podendo comprometer seriamente a saúde pública.
Segundo o PROVE (Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais do Estado do Rio de 
Janeiro), o município de Nova Iguaçu não dispõe de nenhum ponto de coleta e destinação do 
óleo de cozinha.
O presente projeto pretende ser uma iniciativa de protagonismo, disponibilizando para a co-
munidade o primeiro ponto de coleta e reaproveitamento de óleo vegetal no município.
O Projeto de coleta e reaproveitamento de óleos vegetais do CEFET RJ UnED Nova Iguaçu tem 
como meta implementar a coleta de óleo vegetal produzido e descartado pela comunidade 
da UnED (corpo docente, discente, técnicos administrativos e prestadores de serviços), e 
pela comunidade do entorno (moradores e estabelecimentos comerciais), fomentando uma 
cultura e economia sustentáveis.
Nesse sentido, a UnED pode contribuir com projetos que operem dando uma destinação am-
bientalmente correta para o óleo de cozinha. Sendo uma instituição de educação tecnológica, 
o CEFET possui como missão a integração entre o conhecimento produzido e as demandas 
concretas de sua comunidade. A comunidade em seu entorno constitui, portanto, uma seara 
privilegiada para as atividades de extensão.
O projeto tem como objetivos:
1. Coleta: Feita com garrafas pet. O armazenamento do óleo, logística e coordenação da coleta 
fica sob responsabilidade da Divisão de Infraestrutura;
2. Transporte: Viabilizado através de parceria com o PROVE;
3. Reaproveitamento do óleo: O óleo coletado será entregue para cooperativas de coleta de 
óleos vegetais que reutilizam o óleo na fabricação de sabão e materiais de limpeza, gerando 
trabalho e renda para as cooperativas de coletores, e diminuindo o impacto ambiental provo-



cado pelo descarte incorreto do óleo;
4. Desenvolvimento sustentável local: Incentivar a criação e organização de cooperativas lo-
cais de reaproveitamento de óleo vegetal;
5. Divulgação e publicidade: Divulgar amplamente a iniciativa do projeto, nas escolas do mu-
nicípio e na comunidade através de palestras educativas e de materiais informativos;
6. Educação e conscientização: Conscientizar a comunidade iguaçuana sobre a importância 
ambiental, social e econômica que o reaproveitamento do óleo vegetal pode trazer para todos;
7. Ampliação: Pleitear a transformação da iniciativa em projeto de extensão.

TÍTULO: A logística da farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul - AC
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Antonio Nelcinede do Nascimento Dantas
Autores: Antonio Nelcinede do Nascimento Dantas, Antonia Nobre de Oliveira, Maria 
Aparecida Silva Souza, Francisca Vieira Cardoso.
Resumo: O objetivo deste estudo foi relatar a logística da farinha de mandioca de Cruzeiro do 
Sul, AC. O município é o segundo mais populoso do Acre com 78.507 habitantes e extensão 
territorial de 8.779.391 Km², representando o pólo econômico do Vale do Juruá. Por estar 
localizado em um local remoto, o acesso a Cruzeiro do Sul torna-se muito difícil e caro, o que 
acaba refletindo nos custo da produção. O trabalho foi realizado através de visita técnica, in 
loco pelos alunos do 5° período curso Tecnologia em Logística do Instituto Federal do Acre.
A farinha no Vale do Juruá é histórico, cultural e consolidado, com efeitos econômicos e 
sociais positivos para o desenvolvimento regional. Assim, foram identificados os aspectos 
desde a plantação da mandioca, colheita, fluxo de processamento, fabricação e distribuição 
do produto acabado. A logística para esta região é de fundamental importância, pois a 
cidade acumula diversas áreas a serem exploradas, tanto nas rotas nacionais como inten-
cionais, visando dispor a farinha com o menor custo e tempo possíveis

TÍTULO: Diagnóstico da qualidade das águas do rio São Francisco, Petrolina – PE, para 
fins da irrigação.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Antonio Reginaldo de Freitas
Autores: Antonio Reginaldo de Freitas, Anny Kariny Feitosa, Pedro Henrique Dias Batista, 
Francisco Edson Leite, Kevin Brasil Silva.
Resumo: O artigo teve o objetivo de analisar a qualidade de água do Rio São Francisco para 
fins de irrigação. Para tanto, realizaram-se coletas nos dias 20 e 21 de setembro de 2014, na 
extensão limite da zona fótica, na profundidade máxima de 0,30 metros. Após a coleta, as 
amostras seguiram para o Laboratório de Água, Solo e Tecido Vegetal – LABAS, do Instituto 
Federal do Ceará, Campus Iguatu, onde foram analisados os parâmetros: Condutividade 
Elétrica-CE, Potencial Hidrogenionico-PH, Cálcio-Ca, Magnésio-Mg, Sódio-Na, Potássio-K, 



Carbonato-CO3, Bicarbonato-HCO3 e Cloreto-Cl. Como resultados, temos: condutividade 
elétrica, menor que 0,7 dS m-1, classificada como tipo C1. O CE indica dissolução de 
sais e sólidos. Análise de cloreto indica que as águas não oferecem riscos para irrigação. 
O sódio de 0,12 mmolc.L-1, apresenta-se dentro do padrão. Quanto aos íons potássio e 
bicarbonato, apresentaram-se tolerantes para a agricultura irrigada. O Ph foi 6,40, neutro. 
Essas águas, para a amostra em estudo, são classificadas como C1S1. Conclui-se que a 
água mostrou-se de boa qualidade para a agricultura irrigada, sem apresentar risco de 
salinidade, sodicidade e toxidez.

TÍTULO: Desenvolvimento de uma planta didática de processos industriais para o ensino 
de instrumentação e controle
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Antonio Rodrigues Xavier
Autores: Antonio Rodrigues Xavier, Emmanuel Diego Gonçalves de Freitas, Everson 
Nascimento Souza, Rafaela da Costa Bezerra, Thiago Magalhães da Silva.
Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma planta didática para controle 
de processos industriais como ferramenta complementar ao ensino-aprendizagem de 
Instrumentação e Controle, consolidando o conhecimento teórico e práticas na formação 
do profissional. A planta didática permite demonstrar diversas operações de controle de 
processos encontradas em uma planta industrial real, como malhas de controle compostas 
por vários elementos, tais como controladores, sensores, atuadores entre outros. Por 
se tratar de conhecimentos voltados a prática e frente a ausência de tal aparato em uma 
Instituição de Ensino Superior, esse projeto aborda a implementação de uma planta 
didática empregada no curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial visando suprir as 
necessidades dos discentes como também proporcionar uma maior concepção sobre 
conteúdos teóricos e práticos. Com esse projeto pretende-se direcionar o processo de 
ensino e, ao mesmo tempo, estimular o senso crítico do aluno na capacidade de solucionar 
de problemas a partir de simulações da atividade profissional.

TÍTULO: Teste de software voltado para aplicações web
Instituição: Faculdade Ieducare
Apresentador: Antonio Sávio Cunha de Sousa
Autores: Antonio Sávio Cunha de Sousa, Paulo Vitor Correia Lima, Antonio Carlos Martins 
Gomes, Carlos Estevão Bastos Sousa.
Resumo: No campo de redes, a área de segurança consiste na provisão de políticas 
adotadas pelo administrador de rede para prevenir e monitorar o acesso não autorizado, 
uso incorreto, modificação ou negação da rede de computadores e dos seus recursos 
associados. Testes são primordiais para que uma aplicação web torne-se eficaz, assim, o 
objetivo geral desse trabalho é mostrar a importância dos testes de softwares voltados para 
aplicações web, no documento a ser apresentado é mostrada uma aplicação com recursos 



como inserção, exclusão, alteração e pesquisa de dados e em seguida o mesmo é testado 
conforme explanado no documento.

TÍTULO: Impactos socioambientais causados por usinas hidrelétricas e nucleares: Uma 
abordagem no ensino de física
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Antonio Thiago Pereira Campos
Autores: Antonio Thiago Pereira Campos, Manoel Messias dos Santos Carvalho.
Resumo: O presente trabalho é uma proposta de ensino, cuja finalidade é abordagem 
das leis do eletromagnetismo relacionado à geração de eletricidade, bem com análise 
dos principais impactos socioambientais causados por usinas hidrelétricas e nucleares. 
Sob esta perspectiva, propõe-se aspectos integrativos relacionados ao processo de 
transposição didática dentro do ensino de ciências, em particular na disciplina de física 
através de simuladores computacionais (PHET – Universidade do Colorado) para facilitar 
compreensão dos fenômenos físicos a estudantes do 3° ano do ensino médio. Visando 
dessa forma, contribuir para o desenvolvimento da capacidade crítica e argumentativa do 
discente frente à temática da produção de energia elétrica.

TÍTULO: O transporte escolar contribuindo para a redução da evasão escolar: Uma 
comparação dos índices nacionais com os índices do Rio Grande do Norte
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Antônio Uemerson de Carvalho
Autores: Antônio Uemerson de Carvalho, Rafaelli Freire Costa Gentil, Edly Heloiza André da 
Fonsêca, Ana Paula Ferreira de Andrade.
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar o papel social do transporte escolar público e 
a sua importância para a diminuição da evasão escolar, comparando os índices nacionais 
com os índices do Rio Grande do Norte. Para isso, utilizou-se como método a pesquisa 
bibliográfica e documental, buscando informações na legislação e fazendo uma compara-
ção entre as políticas públicas do governo federal para fornecimento do transporte escolar 
e pesquisas sobre a evasão escolar no mesmo período. Busca-se como resultado desta 
pesquisa levar à sociedade como contribuição, informações esclarecedoras sobre o direito 
ao transporte escolar e sobre a importância do fornecimento deste serviço como vetor para 
acesso e permanência do educando na escola, auxiliando desse modo a formação cidadã e 
o desenvolvimento social.

TÍTULO: Projeto conversas filosóficas: Relato de uma proposta interdisciplinar que integra 
os cursos técnicos de enfermagem, saúde bucal e o ensino médio na ETSC/UFCG
Instituição: UFCG - Universidade Federal de Campina Grande, ETSC - Escola Técnica de 
Saúde de Cajazeiras
Apresentador: Antunes Ferreira da Silva



Autores: Antunes Ferreira da Silva, Thalyta de Paula Pereira Lima, Maria Soraya Pereira 
Franco Adriano, Romércia Batista dos Santos Sousa.
Resumo: O Conversas Filosóficas é um projeto de Extensão que se compreende como 
atividade comunicativa de partilha e de troca de experiências, estabelecendo um autêntico 
diálogo entre o saber acadêmico e popular, que a possibilitar a interdisciplinaridade entre 
o Ensino Médio e os cursos técnicos de Enfermagem e de Saúde Bucal ofertados pela 
Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC), da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). O projeto constitui-se de debates regulares e vídeo-debates. Nestes encontros, 
discutem-se problemas interdisciplinares que envolvem temáticas cujo auxílio da reflexão 
e crítica filosóficas se fazem importantes, tais como: a criticidade na vida cotidiana, 
questões inerentes à ética e bioética, a produção do cuidado na saúde pública, questões 
existenciais tais como a morte, a felicidade, o amor, a “loucura”, dentre outros. Deste 
modo, as conversas servem também para a dinamização necessária para a manutenção do 
interesse dos alunos pelas disciplinas e temas, bem como para complementação, fixação 
e motivação de debate acerca dos conteúdos lecionados na estrutura regular de ensino.

TÍTULO: Atividade física e estágio de mudança de comportamento na comunidade 
interna do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranavaí.
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí
Apresentador: Aparecida Bernardete Gaion
Autores: Aparecida Bernardete Gaion, Oscar de Oliveira dos Santos Junior.
Resumo: O objetivo deste estudo é analisar a associação entre os níveis relatados de prática 
habitual de atividade física e os estágios de mudança de comportamento para atividade 
física do modelo transteorético com indicadores sociodemográficos, comportamentais, do 
estado nutricional, pressão arterial e morbidades referidas na população interna do Instituto 
Federal do Paraná, Campus de Paranavaí. Possui delineamento transversal e metodologia 
descritiva correlacional. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres 
Humanos, o Projeto prepara-se para o inicio das Coletas de Dados na qual serão usados 
oito questionários de autorrelato, aferição da pressão arterial e cálculo do Índice de Massa 
Corporal (kg/m2) realizados por meio das medidas de massa corporal e estatura. Este 
processo segue todos os protocolos da área, incluindo as classificações e pontos de corte 
de cada indicador. As ações deste projeto começaram a instigar a reflexão sobre saúde e 
cidadania, incentivando a promoção de hábitos saudáveis.

TÍTULO: Práticas de ensino: A construção do conhecimento
Instituição: UFU- Universidade Federal de Uberlândia
Apresentador: Aparecida de Fátima Soane Lomônaco
Autores: Aparecida de Fátima Soane Lomônaco
Resumo: As experiências de Promoção da Saúde vivenciadas pelos discentes nos 
conteúdos de práticas de ensino no curso Técnico em Enfermagem transformam-se, além 



de conhecimentos sistematicamente organizados, em ferramentas de trabalho para que o 
futuro profissional da saúde possa desenvolver suas práticas centradas em conhecimentos 
construídos com base no fazer. O presente trabalho trata-se de um relato de experiência 
das vivências na Educação Profissional dos discentes do curso Técnico em Enfermagem 
nas Práticas Integradas II e III dos conteúdos de Saúde Coletiva que são desenvolvidos em 
uma unidade de saúde em encontros semanais durante todo o ano letivo. A utilização de 
vários mecanismos de transmissão como oficinas, ludoterapia, aulas práticas e aulas com 
metodologia da problematização tornam os encontros participativos, fugindo do método 
unilateral de palestras. As experiências realizadas durante as práticas buscam capacitar 
as pessoas para atuar no seu processo de promoção da saúde, assumindo o controle na 
busca da qualidade de vida e saúde. A participação do discente se torna um importante 
fator para a sua formação.

TÍTULO: A inserção de tecnologias de informação e comunicação na construção de 
saberes significativos, do 1º ao 4º ano, em crianças com deficiência
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Aparecida Rosário de Oliveira Silva
Autores: Aparecida Rosário de Oliveira Silva, Otaviano José Pereira.
Resumo: Buscamos respostas acerca de práticas desenvolvidas junto a crianças portadoras 
de necessidades especiais. O desafio é reaprender a ensinar com as TICs, modificando-se 
o ensino e (re)orgnizando espaços de aprendizagem com pesquisas e ações desafiadoras 
a alunos e professores em ambientes virtuais. Objetivamos verificar a contribuição das 
TICs na aprendizagem de educandos, o papel do professor, pela necessidade de refletir, 
pesquisar e analisar, o conceito de inclusão digital, pelo modus operandi do uso das 
TICs, pelos alunos. O foco são alunos especiais, do 1º ao 4º do Ensino Fundamental em 
escola pública de Uberaba-MG. Justifica-se, portanto, por sua relevância social. Temos 
como referencial teórico: Moran (2000); Valente (2003); Malusá (2004), Libâneo (1997) 
e Perrenoud (2000). Numa abordagem qualitativa, usamos a observação direta, numa 
amostragem de dados com questionários. Tal pesquisa nos possibilita, provisoriamente, 
inferir que a inserção das TICs nesse ambiente educacional específico, contribui para uma 
flexibilização dos espaços e tempos, com significativa melhoria da aprendizagem.

TÍTULO: do Campus, para a sociedade: Reflexos da extensão universitária na prevenção 
de conflitos escolares
Instituição: UNIFAVIP - Centro Universitário do Vale do Ipojuca
Apresentador: Apoenna Larissa Filgueiras de Lima Freitas
Autores: Apoenna Larissa Filgueiras de Lima Freitas, Juliana Gustavo Cavalcanti, Jambergue 
Antônio Silva da Costa, Roseane Silva Batista, Julliany Valério da Silva Santos.
Resumo: A Extensão Universitária dispõe de estratégias que viabilizam durante a formação 
do discente seu compromisso social e sua inserção na atuação em demandas da sociedade, 



em parceria com a Universidade. O objetivo deste trabalho é relatar as contribuições da 
Extensão Universitária para a comunidade escolar e a formação universitária .
A prática extensionista fundamentou-se na metodologia e ações do Projeto Escola Legal. 
Esse programa atua na prevenção e redução da violência sucedida entre crianças e ado-
lescentes no contexto escolar. O referido projeto está sendo desenvolvido por voluntários 
dos cursos de Psicologia e Direito, em escolas municipais de ensino de Caruaru-Pe. Entre 
as atividades propostas e executadas pelo programa, o alunado do curso de Psicologia e 
Direito colaboram para a manutenção do projeto com ações educativas. Entre as principais 
atividades desenvolvidas pelos voluntários está à mediação de conflitos escolares, a pro-
moção de palestras, à elaboração e execução de oficinas, rodas de diálogos entre profes-
sores e coordenadores pedagógicos.
As atividades de extensão desenvolvidas nas escolas possibilitaram aos professores da 
rede municipal, o desenvolvimento e fortalecimento de aptidões profissionais, bem como 
trouxe contribuintes reflexivos e facilitadores na relação professor e aluno. O voluntariado 
no Projeto Escola Legal contribuiu para uma melhor compreensão da importância do traba-
lho interdisciplinar no processo de mediação escolar, como também, incentivou a reflexão 
sobre o papel da extensão universitária na formação profissional.
A Extensão Universitária amplia a visão acadêmica e desperta reflexões acerca do compro-
misso profissional em ser voluntário. Atuar com a prática da Extensão interdisciplinar no 
universo escolar, significa reafirmar um espaço paralelo de discussão entre as Políticas 
Públicas Educacionais e os Direitos Humanos inseridas nesse âmbito.

TÍTULO: A importância do professor da sala de atendimento educacional especializado 
e a sua formação no município de Itapipoca – CE
Instituição: Eeb Maria Dalva Barbosa de Azevedo
Apresentador: Aratrícia Maria Martins Freire
Autores: Aratrícia Maria Martins Freire, Francisco Rafael Mota de Sousa, Patricia Danielle 
Silva de Alexandria, Diana Facunde dos Santos, Antônia Gonçalves Barbosa.
Resumo: O seguinte estudo apresenta como ocorre a formação de professores para 
atuarem na sala de Atendimento Educacional Especializado – (AEE) e como é importante 
a sua contribuição para o processo ensino-aprendizagem dos alunos que necessitam ser 
incluídos no ensino regular nas escolas do município de Itapipoca. Considerando que a 
socialização e integração dos alunos que apresentam necessidades especiais devem ser 
promovidas pela escola, família e sociedade como um todo. A necessidade de entender 
essas questões nos levou a pesquisar os seguintes autores: Tardif (2002),, Souza (2002) 
Imbernón (2004) e Roldão (2007). Por meio da leitura dos relatos dos licenciados, foram 
construídas duas categorias de análise: a relação com o professor formador: proximidades e 
distanciamentos; e comprometimento com o ensinar: influências, marcas e características. 
Os resultados indicaram a importância da formação do professor para lidar com a 
atividade profissional na sala de recursos multifuncionais para atender as necessidades 



de sua clientela escolar pois seu êxito profissional influência diretamente na formação e 
concepção pedagógica do futuro de seu aluno, sendo que não só os conteúdos, mas as 
formas de trabalhá-los e os valores a eles associados atuam como uma espécie de modelo 
na aprendizagem da docência.

TÍTULO: Porto fluvial: Um lugar, vários problemas
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Argemiro Midonês Bastos
Autores: Argemiro Midonês Bastos
Resumo: As principais funções dos portos precisam ser estudadas com a finalidade 
de maximizar o potencial socioeconômico regional e minimizar a degradação ambiental 
presente nestes espaços. Para reduzir a ocorrência de danos ambientais na utilização das 
áreas portuárias é necessário propor políticas públicas que envolvam toda a rede hidroviária, 
incluindo as diversas vias de acesso. No Estado do Amapá existem áreas portuárias nos 
dezesseis municípios, caracterizadas pelo número elevado de atividades, pela precariedade 
das instalações e pela falta de normas que deveriam ser estabelecidas pelo poder público. O 
objetivo foi avaliar as dinâmicas sociais, econômicas e ambientais dos portos e instalações 
portuárias do estado do Amapá, averiguando por que somente as “Docas de Santana” 
apresenta característica de porto exportador e as demais instalações portuárias ainda 
funcionam sem a presença do Estado. Desta forma, o trabalho direciona-se no sentido de 
analisar o potencial econômico das áreas portuárias dos municípios de Macapá e Santana, 
considerando a sustentabilidade ambiental como uma variável dependente da sustentabilidade 
social. Elementos que poderão ser mais bem equacionados, caso o Estado tenha uma 
participação ativa na estruturação e controle dos de portos no Amapá, potencializando a 
capacidade produtiva do uso dos recursos naturais e de práticas sociais sustentáveis.

TÍTULO: Grupos do facebook para o incentivo à literatura
Instituição: Colégio Militar do Recife
Apresentador: Ariane Aragão Alves
Autores: Ariane Aragão Alves, André Luis Bento dos Santos, Caio Aragão da Rocha, Letícia 
Maria Paz de Lima, Paula Gabriela de Albuquerque Soares.
Resumo: O trabalho tem como objetivo mostrar uma forma de incentivar a Literatura 
(entre outras matérias), utilizando como ferramenta os grupos do Facebook, além de 
apresentarmos um tutorial e uma efeméride dessa rede social.

TÍTULO: Inventário de referências culturais na área de influência do Instituto Federal do 
Piauí, Campus Uruçuí
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piaui
Apresentador: Ariane dos Santos Lima



Autores: Ariane dos Santos Lima
Resumo: Nos propomos apresentar uma atividade de pesquisa em desenvolvimento no 
Instituto Federal do Piauí/ Campus Uruçuí. O estudo visa realizar um inventário cultural na 
área de influência do Campus Uruçuí que compreende os municípios de Uruçuí, Marcos 
Parente, Sebastião Leal, Antônio Almeida, Baixa Grande, Ribeiro Gonçalves no estado do 
Piauí e Benedito Leite no estado do Maranhão. Apoiados em aporte metodológico e teórico 
no campo da História e Etnografia objetivamos identificar, registrar e analisar os elementos 
da cultura tradicional.
Inventariar os bens culturais de natureza material e imaterial representativos das coletivida-
des existentes nos municípios objetiva compreender as redes de relações simbólicas entre 
as pessoas, a partir de práticas e manIFEStações realizadas no cotidiano da população.
O projeto integra atividades nas áreas de pesquisa e extensão com a participação de alunos 
do Ensino Médio Integrado ao Técnico.

TÍTULO: Análise do aproveitamento da energia eólica como alternativa energética para 
comunidades ribeirinhas no estado do amapá
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Ariane Gurjão Guimarães
Autores: Ariane Gurjão Guimarães, Paula Inajosa da Silva, Fernanda Marcele Bastos Pereira.
Resumo: A energia eólica vem sendo utilizada desde a antiguidade, transformando a energia 
dos ventos em energia mecânica através dos moinhos e cata-ventos. Atualmente essa fonte 
de energia que utiliza dos ventos como fonte inesgotável é transformada em energia elétrica 
através de aero geradores. O presente trabalho aborda a possível implantação de energias 
renováveis, em principal a energia eólica como sendo uma alternativa de solução energética 
para comunidades isoladas, a exemplo os ribeirinhos. A partir da revisão bibliográfica 
envolvendo a Energia Eólica e o seu potencial eólico Amapaense, concluímos que as 
condições de vento são propícias à implantação de torres de capacitação de vento para 
abastecimento em comunidades isoladas. A chegada de energia as localidades isoladas 
está ligada ao desenvolvimento dessas comunidades, a continuação desse estudo visa a 
produção de aero geradores em baixa escala e a custos reduzidos adaptados a região e 
seus moradores.

TÍTULO: Determinação do teor de ferro em pimentão verde (Capsicum Annuum l.) por 
espectrofotometria
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Arlete de Sousa Lima
Autores: Arlete de Sousa Lima, Isanete de Souza, Joelandia Maria Cavalcanti, Matheus 
Tenório Nunes, Edigar Mendes de Sa Junior.
Resumo: O pimentão verde (Capsicum annuum L.) é uma olerícola pertencente a família 



das Solanáceas com origem na região sul do México. Além de possuir poucas calorias, esta 
hortaliça é considerada uma das mais ricas em vitamina C e, quando maduro, é excelente 
fonte de vitamina A e alguns minerais como, por exemplo, o ferro. Este desempenha um papel 
importante nos processos metabólicos do organismo humano, transportando o oxigênio 
no sangue por intermédio da hemoglobina existente nos glóbulos vermelhos. Assim, este 
trabalho teve como objetivo determinar a disponibilidade de ferro no pimentão verde através 
de análise do teor de ferro por Espectrofotometria. Para tanto, o pimentão foi adquirido no 
comércio local da cidade de Afrânio, semiárido pernambucano, e destinado ao Laboratório de 
Ciências Biológicas do Pólo da Universidade Aberta do Brasil. No laboratório, a amostra foi 
lavada e higienizada em solução de hipoclorito de sódio a 150 ppm por 15 minutos. Após, foi 
pesado aproximadamente 5g e destinada a preparação da solução de cinzas no Laboratório de 
Fisico-química do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina, em mufla 
a 550ºC. Após este preparo, foi realizada a análise do teor de ferro por Espectrofotometria 
com a da leitura da absorbância, em comprimento de onda a 480 nm, em Espectrofotômetro 
UV–MONO FEIXE da marca Bel, modelo UV-M51 e resultados expressos em MG.100g-1. A 
análise foi realizada seguindo metodologia padrão do Instituto Adolfo Lutz, em triplicata e 
apresentou valor médio de 0,5466 MG.100g-1. Este valor encontra-se acima da média da 
Tabela de Composição de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas que apresenta 
valor médio de 0,4 MG.100g-1. Ainda, o pimentão pode ser classificado como uma fonte 
razoável de ferro, pois esta faixa pode variar de 0,5 a 2mg de ferro a cada 100g de porção 
de um determinado alimento, podendo ser equivalente ao consumo de dois ovos inteiros ou 
aproximadamente meia xícara de castanha de caju. Assim, sugere-se um maior consumo desta 
hortaliça pela população devido ao teor de ferro encontrado na mesma, pois a deficiência em 
ferro é a deficiência nutricional mais comum em casos de anemia e pode provocar também 
o retardo da função motora infantil normal, aumentar problemas de saúde durante a gravidez 
e causar fadiga que impede a habilidade de trabalho físico em adultos. Ainda, acredita-se que 
o pimentão é uma boa opção para inserir em cardápios da merenda escolar, uma vez que o 
100g de pimentão equivale ao consumo de 100g produtos industrializados como o presunto 
ou a sardinha enlatada.

TÍTULO: Exército industrial de reseva: Um olhar sobre a educação e a juventude Brasileira
Instituição: FURB - Universidade de Blumenau
Apresentador: Arlete Longhi Weber
Autores: Arlete Longhi Weber, Laércio de Souza.
Resumo: Trabalho e educação geralmente possuem uma estreita relação. Partindo de dados 
da organização internacional do trabalho sobre juventude e emprego este trabalho busca 
fazer uma análise da relação entre trabalho, educação, juventude e desemprego, a partir 
das recentes modificações no mundo do trabalho trazidas pela reestruturação produtiva 
promovida pelo capitalismo, suas exigências e seus anseios trazendo um novo perfil ao 
exército de reserva caracterizado por Marx.



TÍTULO: Aumento da produção de hortaliças através do cultivo orgânico
Instituição: Seduc - Secretaria de Educação do Estado do Pará
Apresentador: Arlisson de Jesus Rocha
Autores: Arlisson de Jesus Rocha, Aline Carvalho de Freitas, Kalison Batista Dantas, Aliane 
Carvalho de Freitas.
Resumo: A agricultura orgânica não utiliza fertilizantes e demais aditivos químicos para a 
produção de vegetais, frutas e legumes e estimulantes na ração de animais (agropecuária). 
Foram elaborados questionários, folders e a análise de solo com um kit da Alfakit para 
verificar o pH, amônia, nitrato e matéria orgânica presentes. Ficou constatado que os agri-
cultores utilizavam produtos químicos na lavoura e não conheciam agricultura orgânica.
A agricultura orgânica é um sistema não convencional de produção agrícola, de cultivo da 
terra, baseado em princípios agroecológicos, envolvendo a gestão dos recursos naturais, a 
conservação dos agroecossistemas, a produção agrícola, a comercialização dos produtos 
orgânicos, o processamento dos mesmos e os direitos sociais e econômicos dos produto-
res rurais. Assim sendo, comprometida com a saúde, a ética, a cidadania e a autonomia do 
ser humano, contribui com a preservação da vida humana e da natureza.

TÍTULO: Reciclando ideias: Projeto de educação ambiental do Colégio Técnico da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Arlon Felipe Mattos Ferreira
Autores: Arlon Felipe Mattos Ferreira, Flávia Helen Ferreira Viana, Maria Carolina de Oliveira 
dos Santos, Liliane Garcia da Silva Morais Rodrigues, Fernando Morais Rodrigues.
Resumo: A questão ambiental deixou de ser uma preocupação restrita a profissionais 
envolvidos com problemas dessa ordem. Vemos atualmente que esse tema envolve todos, 
uma vez que cada um está sujeito aos efeitos dos problemas ambientais, tanto regional 
quanto globalmente.
Nesse sentido, o presente projeto buscou promover a conscientização da comunidade so-
bre reciclagem e suas utilizações para que haja a diminuição do indevido descarte dos 
resíduos sólidos e um maior aproveitamento de partes reutilizáveis dos mesmos.

TÍTULO: O olhar discente sobre a educação profissional e o currículo integrado no IFMA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Arnaldo Cunha de Aguiar Junior
Autores: Arnaldo Cunha de Aguiar Junior, Cleoner Uchoa Araújo, Denilra Mendes Ferreira, 
Jeovani Machado Rodrigues, Sérgio Antonio de Normando Morais.
Resumo: Esta pesquisa investiga dois objetos do campo educacional, que são a Educação 
Profissional e o Currículo Integrado, abordando os princípios epistemológicos, aspectos 



históricos e legais destas categorias. O foco central de analise é a investigação sobre os 
processos que envolvem a Educação Profissional e o Currículo Integrado no Ensino Médio 
do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) a partir do olhar discente. Busca diagnosticar 
se a implantação do currículo integrado no ensino médio técnico do Instituto Federal 
do Maranhão tem contribuído para a melhoria das ações pedagógicas e metodológicas 
e consequentemente a formação profissional. O principal objetivo é analisar o Currículo 
integrado no ensino médio técnico, suas possibilidades de continuidade e/ou ruptura, 
construção e suas relações sociais, na educação profissional no Instituto Federal do 
Maranhão e sua contribuição para a melhoria das ações pedagógicas e metodológicas 
adequadas à formação do público-alvo, no caso os discentes.

TÍTULO: Metal: Um mecanismo de comunicação para concessionárias de serviços
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Arthur Bezerra Nunes
Autores: Arthur Bezerra Nunes, Antonio Mauro Barbosa de Oliveira.
Resumo: Neste trabalho, através de um agente inteligente desenvolvido em plataforma Java 
Agent Development Framework (JADE), apresentamos uma abordagem para resolver o 
problema de roteamento de veículos (PRV), que possui como objetivo rotear veículos a partir 
de uma origem para um destino. Para solucionar o PRV, foram utilizados 3 (três) algoritmos: o 
Algoritmo Genético (GA), o Algoritmo Guloso e o Algoritmo A . Os algoritmos fazem com que 
o agente encontre a menor rota entre origem e destino. Ao final, realizamos uma comparação 
entre os algoritmos com o objetivo de verificar qual deles apresenta um melhor desempenho.

TÍTULO: Percepção ambiental de praticantes de atividades físicas de aventura na 
natureza
Instituição: CEFET-MG
Apresentador: Arthur Ferreira de Carvalho
Autores: Arthur Ferreira de Carvalho, Adriano Gonçalves da Silva.
Resumo: Entre as inúmeras atividades físicas existentes, as atividades físicas de aventura 
na natureza (AFAN) têm merecido destaque nas reflexões pertinentes à área, tendo em 
vista a possibilidade de um novo redimensionamento da relação homem-natureza. Os 
sujeitos envolvidos nesta pesquisa responderam a um questionário de perguntas abertas 
que possibilitou se expressarem. A pesquisa se deu na cidade de Curvelo – MG e região. 
A relação com o meio ambiente demonstramdiscursos produzidos sobre o que parece 
ser uma relação ideal com o meio ambiente, utilizando-se de expressões como “equilíbrio 
de convivência”, “interação proveitosa” e “relação direta com os elementos da natureza”. 
Neste mesmo sentido, os entrevistados entendem que a prática de uma atividade física 
de aventura na natureza influencia na sua relação com o meio ambiente. Contudo, não há 
grande compreensão dos impactos causados pelas atividades.



TÍTULO: Carteira interativa
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Arthur Francisco dos Santos Neto
Autores: Arthur Francisco dos Santos Neto, Romano César de Arvelos Silva, Rafael 
Cisneiros Lenine
Resumo: Carteira Escolar, que faz a interação entre professor e aluno.
A carteira já vem uma tela que auxilia o aluno com ferramentas para o estudo e conexão 
com o material ministrado pelo professor, como se fosse um tablet.
Um ponto forte do produto seria a redução dos livros e cadernos pesados que os alunos ten-
de a carregar, passando esse material para um dispositivo como um Pen Drive ou HD externo.

TÍTULO: Gerando energia elétrica do meio atmosférico
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Arthur Martins de Souza Barreto
Autores: Arthur Martins de Souza Barreto
Resumo: Segundo Anaxímenes, filosofo grego, do ar surgiu todas as coisas. do ar surgiu os 
céus, as montanhas e os mares. Hoje, sabemos que não é bem assim. Entretanto, se pudéssemos 
extrair energia elétrica do meio atmosférico, a facilidade, a utilidade que isso nos traria.
Segundo Amperè, corente elétrica é o fluxo ordenado de eletros. No meio, encontra-se em 
grande quantidade elétrons livres; com isso, para produzirmos a energia elétrica a partir 
do meio, necessitaríamos de um material indutor dos eletros, eletropositivo (com ausência 
de eletros na camada de valência do elemento constituinte do material), para força-los a 
entrar neste fluxo ordenado. Para materializarmos tal tecnologia, seguimos oito passos 
mostrados na metodologia.
Com essa nova forma de obtenção de energia, resolveríamos o problema de muitas socie-
dades; além de não agredir o meio ambiente, com gases causadores do efeito estufa e/ou 
resíduos nucleares. Revolucionaríamos a humanidade, a transcenderíamos.

TÍTULO: Musical “Uma Legião”: Uma prática artística e multidisciplinar
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Artur Fabiano Araújo de Albuquerque
Autores: Artur Fabiano Araújo de Albuquerque, Candice Firmino de Azevedo Nogueira, 
Péricles Gomes da Costa, Clarisse Elizabeth de Sena Liberato, Iara Joyce Grilo Barbalho.
Resumo: Partindo de um roteiro escrito por alunos envolvidos no projeto, sob a supervisão 
dos professores, o grupo desenvolveu habilidades de escrita dramática, de jogos cênicos e 
de teoria musical, estudando canto/arranjo, dança e teatro. Para a realização deste projeto, 
adotamos os seguintes procedimentos: 1- Organização da equipe técnica do espetáculo 
(diretor geral, diretor musical, produtor cultural, roteiristas, etc); 2 - Seleção do repertório 



musical; 3 - Construção de roteiro para o espetáculo; 4 - Oficinas de expressão teatral, 
corporal e técnica vocal; 5 - Ensaios do espetáculo; 6 - Construção de figurino e cenário; 
7 - Apresentações. de antemão, percebemos o êxito do projeto no que diz respeito ao 
estudo da forma dramática proposta, assim como das prerrogativas teóricas necessárias 
para o desenvolvimento deste, tais como teoria do drama, encenação, teoria musical. O 
contexto local, sua cultura, a permanência e perseverança dos alunos envolvidos, foram 
fundamentais para que, compreendêssemos que a construção de uma prática educativa 
só é possível com a integração. Entendemos, assim, que as possibilidades e desafios para 
que práticas artísticas se tornem significativas existem, mas o ganho enquanto construção 
significativa coletiva é o maior retorno pedagógico e humano que podemos alcançar.

TÍTULO: Ocorrência de Cryptosporidium SPP. e Cystoisospora Belli em Pacientes HIV(+) 
atendidos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais
Instituição: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlânida
Apresentador: Áurea Pereira Almeida
Autores: Áurea Pereira Almeida, Gessimeire de Almeida Bessa, Dnieber Chagas de Assis, 
Douglas Queiroz Santos, Deisy Vivian de Resende.
Resumo: INTRODUÇÃO: Os parasitos Cryptosporidium spp. e Cystoisospora belli são 
protozoários oportunistas responsáveis por grande morbidade e mortalidade em pacientes 
HIV(+). Estes coccídios desenvolvem-se preferencialmente nas células epiteliais do 
intestino delgado humano causando um quadro clínico de diarreia, esteatorreia, cefaleia, 
dores abdominais, febre e perda de peso. em pacientes HIV/AIDS, as infecções intestinais 
causadas por estes protozoários são frequentes e caracterizam-se por uma diarreia crônica 
que pode culminar em graves distúrbios eletrolíticos e morte. O objetivo do presente trabalho 
foi avaliar a frequência de Cryptosporidium spp. e Cystoisospora belli em indivíduos HIV(+) 
atendidos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e investigar as 
possíveis associações de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais dos pacientes 
com estas infecções parasitárias.
METODOLOGIA: Amostras fecais de pacientes HIV(+) foram coletadas e submetidas ao 
processo de sedimentação por centrifugação em solução de formol-éter e posterior co-
loração dos esfregaços pelo método de Ziehl-Neelsen modificado. Dados clínicos, epide-
miológicos e laboratoriais dos pacientes como idade, sexo, contagem média de linfócitos 
T CD4+, carga viral e uso de HAART foram obtidos pela revisão de prontuários médicos.
RESULTADOS: dos 82 indivíduos incluídos neste estudo, 7,3% apresentaram C. belli e 7,3% 
apresentaram Cryptosporidium spp. A presença destes coccídios foi maior em pacientes com 
linfócitos T CD4+ menor que 200 células/mm³ e que faziam uso irregular de HAART.
CONCLUSÃO: A prevalência de coccídios intestinais encontrada em pacientes HIV(+) de 
Uberlândia não se diferenciou muito das prevalências encontradas em pacientes de outras 
regiões do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro e Uberaba, o que evidencia que, apesar 
do maior acesso destes à terapia antirretroviral e, no caso de C. belli, ao uso profilático 



de trimetoprim-sulfametoxazol, o não uso da terapia antirretroviral ou o seu uso irregular 
contribuiu para a ocorrência destas infecções oportunistas.

TÍTULO: Análise do processo de carregamento do terminal intermodal de pirapora no 
período de 2014
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Pirapora
Apresentador: Aurelio Miguel Rodrigues Cota
Autores: Aurelio Miguel Rodrigues Cota, Ana Claudia Cota, Ary Jacson Medeiros, Juan 
Lucas Paixão Paulino.
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar o setor de terminais intermodais, referente 
ao terminal intermodal de Pirapora, de modo a aumentar a participação dos terminais na 
matriz de transporte do Brasil. Como objetivo do trabalho uma observação no processo de 
carregamento do terminal intermodal de Pirapora. Para o dimensionamento do terminal 
são formuladas diversas configurações que envolvem combinações de diferentes formas 
de movimentação e diferentes capacidades de armazenagem. Através do software UNILOG 
FERROVIAS, obtém-se o desempenho operacional de todo processo do terminal, que 
mede nível de serviço oferecido pelo terminal, buscando gerar um plano de ação capaz 
de minimizar os problemas e alavancar oportunidades de melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços prestados pelo setor. Trata-se de um estudo de caso exploratório 
- descritivo de naturezas qualitativa e quantitativa. Como resultados, em 2014 obteve a 
melhor atuação de operação do terminal e volume de carregamento. No entanto, o processo 
de carregamento, têm muitas dificuldades, relacionadas à estrutura do terminal, nível de 
informações, elementos que atuam diretamente no processo.

TÍTULO: A dificuldade da apropriação da linguagem química por alunos do 9º ano de 
uma unidade escolar no município de Parnaíba - PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Aurideia Araújo Melo
Autores: Aurideia Araújo Melo, Mônica de Sousa Nunes, Eliane Vieira da Rocha, Luan 
Kelves Miranda de Souza, Jerdean Mendes Costa.
Resumo: INTRODUÇÃO: Com o desenvolvimento da Ciência Química, tornou-se 
necessário o desenvolvimento de símbolos, palavras, com o objetivo de referência e de 
sistematização de informações advindas de estudos, experimentos e reflexões executados 
pelo homem. Assim, foi criada uma linguagem química, permitindo a explicação dos 
saberes descobertos, comprovados, previstos, entre os homens, independente do local 
onde reside (ZUCCO, 2011). A linguagem Química contém inúmeras representações e a 
forma como é utilizada para comunicar está diretamente relacionada com a compreensão 
dos estudantes, especialmente aqueles que recebem as primeiras impressões dos 
conteúdos químicos (FERREIRA, 2007). Ao discutir sobre ensino/aprendizagem química 
no ensino fundamental, percebe-se certo descaso na qualidade das propostas de ensino 



contidas em livros didáticos e até mesmo dos professores, que boa parte não apresenta 
formação específica para a área em questão. Dessa forma, a linguagem desempenha um 
papel fundamental ao ensino da Química, pois propicia a contextualização do conteúdo 
com o cotidiano do aluno (ROQUE; SILVA, 2008). Contudo, a linguagem deve ser vista de 
forma simplificada, mas de modo a permitir ao aluno compreender sua importância para a 
construção do conhecimento químico.
METODOLOGIA: O referido trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa de campo utili-
zada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca da apropriação 
da linguagem Química no contexto ensino aprendizagem por alunos do 9º ano de uma 
unidade escolar do município de Parnaíba – PI. As etapas seguidas para a realização da 
pesquisa foram: revisão bibliográfica; definição do universo da pesquisa; definição da po-
pulação-referência; levantamento de dados; análise dos dados; e conclusões. A revisão 
bibliográfica foi realizada antes da pesquisa de campo, para adquirir conhecimento sobre o 
assunto abordado, bem como durante toda a pesquisa de campo visando elucidar alguns 
questionamentos que apareceram ao decorrer do trabalho. A pesquisa foi destinada aos 
alunos da unidade escolar. Objetivando investigar a utilização da linguagem Química para o 
maior aprendizado dos alunos. Para isso foi aplicado questionário com questões objetivas 
e subjetivas aos alunos da referida escola. Os dados obtidos foram analisados e interpreta-
dos para a montagem dos resultados.
RESULTADOS: A grande parte dos alunos demonstraram dificuldades no entendimento da 
linguagem Química. Cerca de 60% dos estudantes apresentaram dificuldades ao assimilar 
os conteúdos apresentados na disciplina. 20% não apresentaram problemas para assimilar 
o conteúdo e 20 % não souberam responder o questionário. Dessa forma, nota-se a neces-
sidade de medidas interventivas para que esses alunos possam usufruir de um ensino de 
qualidade, visando um melhor entendido e compreensão da linguagem Química, uma vez 
que, esta se torna fundamental para a maioria das ciências.
CONCLUSÃO: A linguagem Química é de fundamental importância para as demais áreas 
do ensino. Dessa forma, a linguagem deve ser vista de maneira simplificada, onde o aluno 
seja capaz de interpretar o significado da simbologia Química, tão frequente empregada no 
dia-a-dia. Contudo, o devido trabalho mostra a carência dessa unidade escolar na utilização 
dessa linguagem. Dessa forma, é necessário maiores investimento para que esses alunos 
possam ter uma educação de qualidade.
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TÍTULO: Caminhos para a sustentabilidade: Agente jovem ambiental
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ayrama Cosme de Oliveira



Autores: Ayrama Cosme de Oliveira
Resumo: O projeto: Agente Jovem Ambiental tem por objetivo instrumentalizar jovens 
para atuarem como mobilizadores de ações ambientais em espaços formais e não formais. 
Espera-se, a formação de 20 agentes ambientais e a construção de uma agenda de ações 
em prol do desenvolvimento sustentável local.

TÍTULO: O uso de materiais didáticos de manipulação no ensino de trigonometria no 
ensino médio
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Ayze Jammylle Batista Ferreira
Autores: Ayze Jammylle Batista Ferreira, Cícero da Silva Pereira.
Resumo: Nosso trabalho apresenta uma pesquisa sobre o alcance e limitações do uso 
de materiais didáticos de manipulação em uma intervenção didática para o estudo 
de trigonometria no triângulo retângulo direcionada para o 2º ano do ensino médio, 
fundamentada na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Temos como 
principal objetivo proporcionar aos alunos uma abordagem de ensino e aprendizado com 
a utilização de materiais didáticos de manipulação como uma ferramenta de auxílio para a 
compreensão dos conceitos relacionados à Trigonometria.

TÍTULO: Análise da logística reversa de lâmpadas fluorescentes em uma loja de material 
de construção em Natal/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Bárbara Dantas Coelho Xavier
Autores: Bárbara Dantas Coelho Xavier, Suelen da Silva Sousa, Charliany Fernanda de 
Lucena Alves
Resumo: A pesquisa compreende a logística reversa de lâmpadas fluorescentes na loja de 
material de construção Armazém Pará.

TÍTULO: Análise da assistência ao trabalho de parto em um hospital universitário mineiro.
Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia, ESTES - Escola Técnica de Saúde
Apresentador: Bárbara Dias Rezende Gontijo
Autores: Bárbara Dias Rezende Gontijo, Kleber Gontijo de Deus, Efigênia Aparecida Maciel 
de Freitas, Tatiana Carneiro de Resende, Emerson Piantino Dias.
Resumo: Analisou-se a assistência ao trabalho de parto no Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia(HC-UFU),segundo princípios do Programa de Humanização do 
Pré-Natal e Nascimento(PHPN).Estudo observacional,exploratório–descritivo,abordagem 
quantitativa.Observou-se a assistência prestada a 207 mulheres em 2014.A assistência 
foi analisada segundo procedimentos de monitoramento do trabalho de parto e parto.Do 
total da amostra,obteve-se(67%)de parto cesáreo e(32%)de parto normal.Predominaram 



mulheres primigestas(43%),nulíparas(48%)sem abortos anteriores(84,5%),com idade 
gestacional > 40 semanas,sem cesárea anterior(74%).Utilizou-se o partograma em(32%)
dos partos e as cesarianas foram mais frequentes(p<0,00)quando o mesmo não foi 
utilizado.Ocorreram intervenções medicamentosas desnecessárias,pouco estímulo às 
técnicas não farmacológicas de alívio da dor e indução do trabalho de parto.As taxas de 
cesárea e assistência prestada mostraram-se incompatíveis com os princípios do PHPN.

TÍTULO: Estratégia diversificada para facilitar o ensino da química
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri
Apresentador: Bárbara Elizabeth Alves de Magalhães
Autores: Bárbara Elizabeth Alves de Magalhães, Alexandre Gomes Marques de Freitas, 
Tiago Santos Silva.
Resumo: Este trabalho consiste no relato de vivências do estágio supervisionado, realizado 
em quatro turmas de 1º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Dom Idílio José Soares, 
em Ouricuri-PE. O principal objetivo foi melhorar o processo de ensino-aprendizagem de 
Química, através de uma estratégia de ensino diversificada, para tornar mais dinâmico 
e eficiente esse processo. O conteúdo de funções inorgânicas foi abordado através de 
aulas expositivas e dialogadas, com recursos multimídia, contextualização, experimentação 
(em sala de aula com materiais alternativos e em visita ao laboratório de Química do IF 
Campus Ouricuri), jogos didáticos e análise de matérias de revistas. Findada a abordagem 
do conteúdo, foi aplicado um questionário para avaliar a aceitação dos alunos em relação 
à estratégia de ensino adotada. Concluiu-se que a estratégia adotada contribuiu para o 
processo de ensino-aprendizagem de Química, despertando a atenção dos alunos e 
facilitando o aprendizado de funções inorgânicas.

TÍTULO: Desidratador híbrido
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional da Bahia
Apresentador: Barbara Farias da Silva
Autores: Beatriz Oliva de Queiroz Bomfim, Barbara Farias da Silva, Ednei de Souza Pires, 
Heliotério Custódio Moreira Neto, Roberto Andrade Costa.
Resumo: O protótipo do desidratador híbrido em forma de bancada busca minimizar o 
trabalho humano com o uso da informática que possibilita a automatização e aceleração de 
várias atividades que são realizadas manualmente.
O processo manual faz com que, geralmente, haja perda de temperatura e do momento 
ideal de retirada dos alimentos, além disso pode haver uma maior proliferação de fungos e 
alto consumo de energia.
Com a plataforma arduíno pode-se automatizar estas atividades evitando impurezas. Na estu-
fa projetada teremos uma placa de zinco captando a energia solar. A temperatura será medida 
por sensores e alguns coolers farão com que este calor seja emitido à estufa. Teremos um 



solenóide e um arduíno controlando o calor e a emissão de gás na estufa, que emitirão um 
sinal sonoro suspendendo a emissão quando a temperatura se elevar. Tudo isso controlado 
pela plataforma arduíno utilizada para construção de atividades robóticas com software livre.
A proposta é construir o desidratador de alimentos, com baixo custo, aumentando a efici-
ência neste processo.

TÍTULO: Caçadores de bactérias: A ludicidade no ensino de microbiologia
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Bárbara Reis Vieira
Autores: Bárbara Reis Vieira, Daiane Cristiane Teixeira, Paula Fernanda dos Santos.
Resumo: A ausência de laboratórios de ciências e biologia em escolas de Ensino Básico 
é uma realidade em muitas cidades de nosso país. O presente estudo teve como objetivo 
relatar a elaboração e condução de atividade prática de microbiologia em turmas do 
segundo ano do Ensino Médio. Desse modo, buscou-se apresentar aos alunos o “mundo” 
dos microrganismos, como fungos e bactérias, que habitam nosso ambiente. A atividade 
foi conduzida em uma escola estadual de Uberaba, MG, onde não havia laboratório nem 
microscópios, durante atividade do PIBID-Biologia/IFTM. Foi solicitado que os alunos 
trouxessem de casa vidros com tampas e os PIBIDianos providenciaram o meio de cultura 
alternativo. Os alunos foram instruídos a coletar com cotonetes, amostras de materiais de 
diferentes locais da escola, para a identificação e armazenamento em uma geladeira inativa, 
sendo periodicamente analisadas pelos participantes para acompanhamento.
A cada observação, eram coletados dados como a contagem das colônias e os alunos 
eram instigados a identificar a reprodução dos microrganismos e algumas características 
peculiares das colônias que ali haviam se desenvolvido. A atividade prática permitiu com 
que os alunos conhecessem os grupos e passassem a percebê-los em seu ambiente, o que 
algumas vezes não ocorre quando o assunto é trabalhado somente na teoria, de maneira 
descontextualizada. Com a realização da atividade, puderam ser debatidos temas transver-
sais como a higiene, mostrando que as quantidades de colônias microbianas eram muito 
maiores nos locais pouco higienizados, e saúde. Conclui-se que a falta de espaços próprios 
para desenvolvimento de aulas práticas não pode ser obstáculo para a condução de ativi-
dades desse tipo. A ludicidade da atividade, no momento de “caçar” as bactérias e fungos 
e investigar/acompanhar o seu desenvolvimento proporcionou engajamento da turma, uti-
lizando materiais alternativos de baixo preço e fácil manuseio.

TÍTULO: Estudo de testes para verificação da estabilidade de medicamentos à base de 
Ácido Acetilsalicílico em condições de umidade
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Barbara Scola Rodrigues
Autores: Barbara Scola Rodrigues, Pedro Miranda Junior.



Resumo: O ácido acetilsalicílico é comumente utilizado como princípio ativo de fármacos, 
principalmente analgésicos. Entretanto, existem vários medicamentos baseados no mesmo 
princípio ativo, são eles os medicamentos de referência, genéricos e similares.
Apesar de serem regulamentados pela lei, os fabricantes não se isentam de uma rigorosa 
fiscalização. Para ser considerado adequado para o consumo, o medicamento deve estar 
conforme os parâmetros previamente estabelecidos, por este motivo, faz-se testes de qua-
lidade. A necessidade de análises precisas, rápidas, de baixo impacto ambiental e de custo 
reduzido motiva a realização de estudos. Além do controle de qualidade são realizados 
testes de pureza, microbiológicos, qualitativos e quantitativos, no que se refere à análise de 
medicamentos e insumos, visando garantir a idoneidade dos fabricantes, evitar possíveis 
adulterações e problemas decorrentes dessa prática.
Neste trabalhou avaliou-se a robustez do método de “spot test”, utilizando FeCl3, e da 
análise de espectroscopia na região do IV, com o uso do espectrômetro - FTIR Nicolet IS 5, 
como técnicas analíticas que avaliam a estabilidade do ácido acetilsalicílico utilizado como 
princípio ativo de medicamentos. Para isso foram utilizadas amostras do ácido acetilsali-
cílico sintetizado e purificado e amostras de dois outros medicamentos: M1 e M2. Parte 
destas amostras foi estocada conforme recomendado pela bula dos medicamentos, e a 
parte restante foi exposta ao ambiente em condições de umidade.
Os resultados obtidos permitiram concluir que as amostras M2 apresentaram um padrão 
violeta decorrente da formação de complexo com ácido salicílico (produto da degradação 
do princípio ativo – ácido acetilsalicílico), tal evidência também foi constatada pela análise 
dos espectros de IV, onde apenas M1 apresentou espectro similar ao do ácido acetilsalicí-
lico. Portanto infere-se que a presença de AS nos comprimidos M2 pode ter ocorrido por 
problemas no processo de fabricação, ineficiência dos excipientes (apenas o M2 contém 
cafeína) ou armazenamento inadequado do lote do medicamento referido.
Foi possível observar na amostra de ácido acetilsalicílico bandas características da pre-
sença de AS e bandas largas próximas a 3400 cm-1, que correspondem possivelmente ao 
estiramento OH da água, indicativo de umidade na amostra. As amostras de comprimido 
estocadas em condições de umidade também apresentaram a banda próxima a 3400 cm-1, 
entretanto a diferenciação com relação ao ácido salicílico não foi tão evidente quanto no 
spot test pela grande quantidade de picos encontrados nos espectros devido aos excipien-
tes presentes na formulação destes medicamentos.
Portanto, pôde-se verificar que o “spot test” apresentou sensibilidade significativa para 
identificar a degradação do ácido acetilsalicílico, apresentando padrões intensos de violeta 
em medicamentos contaminados e a técnica de IV é adequada para indicar a presença de 
umidade nas amostras.

TÍTULO: Caracterização bromatológica do resíduo da acerola (Malpighia Glabra) 
processada na alimentação de tilápias (Oreocrhomisniloticus) em Petrolina – PE
Instituição: Instituto Federal do Sertao Pernambucano, Campus Petrolina - Zona Rural



Apresentador: Bárbara Soares de Siqueirabarbosa
Autores: Bárbara Soares de Siqueirabarbosa, Italo Ramon Cavalcantes de Carvalho, Rayane 
Ramonnesalustriano da Silva, Daniel Ferreira Amaral, Carla Samantha Rodrigues Silva Valerio.
Resumo: Uma das alternativas para redução dos custos utilizados em raçoes fareladas; 
extrusadas, peletizadas, e a maximização dos lucros na piscicultura são o uso de alimentos 
alternativos regionais, os chamados resíduos, subprodutos ou coprodutos, em conjunto 
com trabalhos que envolva o conhecimento do potencial nutricional, digestibilidade dos 
alimentos, viabilizando o emprego de diversos ingredientes em rações para peixes. Dentre 
os ingredientes alternativos, as frutas podem ter potencial para utilização na alimentação 
animal, mais especificamente, peixes.A disponibilidade local de ingredientes que possam 
ser substituintes dos tradicionais se caracteriza potencialmente como uma oportunidade 
interessante para a redução destes custos. Para tal finalidade, utilizará o resíduo de acerola 
como possível alimento alternativo em rações para peixes.O resíduo de acerola (M. glabra) 
pode ser obtido após o processamento do fruto, casca, semente e um pouco de sua poupa, 
que muitas vezes é descartada na natureza, podendo causar um grande impacto ambiental. 
Esse estudo irá identificar se o resíduo da acerola pode fazer parte da composição da dieta 
para peixes onívoros como a Tilápia do Nilo(O.niloticus).

TÍTULO: Desenvolvimento de interface gestual para controle de cadeira de rodas 
motorizada
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhãoa
Apresentador: Beatriz Sousa Silva
Autores: Beatriz Sousa Silva, Brenno Jansen Franco, Ivana Marcia Oliveira Maia.
Resumo: Considerando as dificuldades encontradas por pessoas com deficiências ligadas 
a mobilidade, podem ser desenvolvidas várias soluções de forma pratica para auxilia-los 
na sua vida cotidiana da movimentação e afazes no seu ambiente doméstico. Na tentativa 
de ajudar a superar situações desafiadoras enfrentadas por pessoas com deficiências 
motoras, o projeto de Desenvolvimento de Interface Gestual para Controle de Cadeira 
de Rodas Motorizada, tem por principal objetivo o desenvolvimento de um repertório de 
gestos ergonomicamente adequados, imprescindível para o desenvolvimento de tecnologia 
assistiva voltada para controle de cadeira de rodas motorizadas através de gestos mínimos, 
sem o uso de controles mecânicos, de modo a permitir adaptações do controle às diversas 
classes de necessidades especiais de lesionados medulares, buscando a melhoria da 
qualidade de vida dessas pessoas.

TÍTULO: Relações matemáticas sobre a utilização de fones de ouvido e danos auditivos
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Beatriz Westphalen Pomianoski
Autores: Beatriz Westphalen Pomianoski, Nadine Marmitt Murakami, Uberson Boaretto 
Rossa, Cleberson de Lima Mendes, Danielle Janaína Westphalen.



Resumo: Hoje em dia andamos na rua, de ônibus, na escola e em diversos outros lugares 
e sempre vemos pessoas com fones de ouvido e muitas vezes, com volumes altíssimos. 
Com avanços da tecnologia as pessoas não precisam ouvir mais músicas utilizando toca 
discos ou rádios, basta ter um celular, baixar as músicas e assim é possível ouvir em 
qualquer lugar, mas será que a população sabe por quanto tempo uma pessoa pode utilizar 
o fone de ouvido sem prejudicar sua audição? Segundo pesquisas feitas pelo New York 
Departamento of Helth, foi revelado que um quarto de pessoas entre 18 e 44 anos tem perda 
de audição e dessa população, 23% fazem o uso de fones de ouvido em 5 dias por semana, 
em cerca de 4 horas por dia em volume alto. Com isso, a pesquisa americana concluiu que 
esses indivíduos têm mais que o dobro de chance de ter perda de audição. Um dos grandes 
problemas do uso dos fones de ouvido é que a maioria das pessoas que fazem uso, não tem 
ideia de como pode ser prejudicial à saúde ao longo do tempo. Diante disso, o trabalho tem 
como objetivo apresentar uma função matemática que relaciona a quantidade de horas que 
uma pessoa pode fazer uso do fones de ouvido em um determinado volume, tendo como 
base a NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, fazer um alerta as pessoas 
que fazem uso desse acessório para utilizá-lo corretamente sem prejuízos à saúde auditiva. 
Iniciamos o trabalho realizando uma pesquisa nas turmas do primeiro ano do curso Técnico 
em Informática, da modalidade integrada ao ensino médio, totalizando um universo de 72 
alunos entrevistados. As perguntas tiveram como objetivo investigar informações sobre a 
utilização de fones de ouvido e o conhecimento de seus dados a saúde. em seguida, foram 
coletados dados para descrição da função matemática. Os dados referenciais considerados 
foram os da NR 15 (norma regulamentadora) que determina os limites de ruídos, para 
descrição do modelo. A função foi calculada a partir dos limites de tolerância para ruídos 
contínuos ou intermitentes, tendo como base a NR 15. Tais dados foram tabulados na 
planilha eletrônica, do sistema operacional Windows inserido em gráfico e com auxílio do 
Excel e da calculadora pudemos determinar a função que melhor ajusta a representação 
obtida. Além disso, foi pesquisado os efeitos do uso do fone de ouvido sobre a saúde, em 
específico, e os danos causados à audição.Os resultados do presente estudo mostram 
que 96 % dos alunos entrevistados fazem o uso do fone de ouvido. Também apresenta a 
resposta dos entrevistados quanto o número de horas que utilizam o fone de ouvido por 
dia, na qual podemos perceber que existe grande parte deles utilizando o fone de ouvido 
por mais de quatro horas por dia (22%), sendo que 29 % utilizam o fone de ouvido entre 3 
a 4 horas por dia. Os que utilizam os fones de ouvido entre 1 a 2 horas por dia são a grande 
maioria, chegando a 35 % dos entrevistados.Ao serem questionados sobre a quantidade de 
horas que uma pessoa pode utilizar os fones de ouvido em um determinado volume, sem 
prejudicar sua audição, apenas 21 %, das 72 pessoas entrevistadas, têm conhecimento 
sobre o assunto. Também demonstra que 37 % consideram que ouvem em volume alto, 
quando questionados sobre o volume costumeiramente utilizável dos fones de ouvido, 
tendo como referência a NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Após a entrevista, a 
NR 15 também foi utilizada para criar uma função matemática, resultante em uma função 
exponencial, assim foi possível determinar o tempo máximo do uso desse acessório para 



um aparelho com volume máximo de 115 dB, sem que acarrete danos irreversível para 
audição a médio e longo prazo.

TÍTULO: Meio ambiente e agroecologia: A horta escolar como um instrumento de 
educação contextualizada
Instituição: SEDUC CE - Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Crede18
Apresentador: Belarmino Ferreira de Albuquerque
Autores: Belarmino Ferreira de Albuquerque, Elisângela Ferreira Floro.
Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a implantação de uma 
horta escolar desenvolvida na Escola de Ensino Fundamental e Médio Presidente Vargas, 
município de Crato/Ceará, cujo objetivo foi desenvolver práticas agroecológicas que 
levassem os estudantes a refletir sobre os problemas socioambientais, tais como: uso de 
agrotóxicos e escassez de água para consumo humano e para agricultura, características 
típicas do semiárido nordestino. em face desta problemática, o trabalho com a horta 
escolar desenvolveu práticas de reciclagem do lixo orgânico, adubação orgânica e uso 
de defensivos naturais. Nesse contexto o projeto caracterizou-se como uma atividade 
interdisciplinar, através de um processo participativo e permanente que procurou incutir na 
comunidade escolar um novo olhar para as possibilidades de convivência com o semiárido, 
valorizando o saber e o respeito à diversidade, além de promover melhorias na qualidade 
de vida da sociedade local.

TÍTULO: Incidência de lombalgia em pacientes do núcleo de apoio a saúde da família 
(NASF) Santa Rita - MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Monte Castelo
Apresentador: Benjamim Campos de Oliveira Neto
Autores: Benjamim Campos de Oliveira Neto, Izabelle Cristina Silva Ramos.
Resumo: A palavra lombalgia significa “dor nas costas” e assim, pode ser usada como nome 
descritivo para qualquer tipo de dor na coluna. A lombalgia é uma patologia de etiologia 
complexa, gerada por fatores de risco tais como traumas mecânicos, obesidade, tipo de 
ocupação, gravidez, entre outros. Para realização do artigo foi feito um levantamento dos 
prontuários de pacientes atendidos no serviço de fisioterapia do Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família - NASF do município de Santa Rita –MA no período de 01 de agosto de 2013 a 30 
de novembro de 2013, com o objetivo de verificar a incidência de pacientes com diagnostico 
clinico de lombalgia que estavam em tratamento fisioterapêutico. O resultado da pesquisa 
mostrou que dos 92 pacientes, 42 estavam em tratamento fisioterapêutico com o diagnos-
tico de lombalgia ou seja quase 50% dos pacientes, um numero elevado que condiz com a 
frequência dessa patologia na população mundial. A idade variava de 16 a 78 anos, desses 
42 pacientes que apresentavam quadro de lombalgia 16 eram do sexo feminino e 26 era do 
sexo masculino. O presente estudo mostra que a incidência de pacientes com lombalgias em 
tratamento no sistema publico Brasileiro é altíssimo, condizendo com outros vários estudos.



TÍTULO: Capacidade de carga recreativa da praia de Boa Viagem (Recife/PE)
Instituição: Colégio Militar do Recife
Apresentador: Bernadete Negromonte Cavalcante Bem
Autores: Bernadete Negromonte Cavalcante Bem, Tiago Xavier Silva, Pedro Henrique 
Drummond dos Santos, João Pedro Bandeira Belchior, Raian Limeira de Melo.
Resumo: A Praia de Boa Viagem recebe elevado fluxo de usuários anualmente. Para 
conhecer aspectos que tornam a sua visita confortável, determinou-se a Capacidade de 
Carga Recreativa (CCREC), próximo ao Edifício Acaiaca. Utilizou-se Cifuentes et. al. (1992) 
e Boullón (2002), para avaliar a CCREC. A área foi limitada por um transecto do muro até a 
linha d’água, cuja ocupação está relacionada a luz solar, às 8h30 possuía 39 usuários e às 
14h00, totalizavam 112. O trecho da praia suporta um número aceitável de usuários, que 
disponibiliza de quase 10 m² de área. A capacidade de carga efetiva foi de 1067 usuários. 
Isso possibilitou determinar o número de usuários que o trecho da praia suporta, sem 
causar impactos ambientais significativos e sem que a permanência dos usuários possa 
gerar desconforto a sua experiência social. Esse estudo contemplou atividades do Projeto 
“Ciência, Tecnologia e Cidadania” do Colégio Militar do Recife que valoriza a inclusão dos 
discentes em pesquisas científicas.

TÍTULO: Vivenciando o lazer enquanto um direito social
Instituição: IFPE - Insituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Bianca Kaline Ferreira Torres
Autores: Bianca Kaline Ferreira Torres, Joyce Lopes da Silva Souza, Vilma Canazart dos Santos.
Resumo: O lazer deve ser visto como um direito social que deve ser garantido pelo 
Estado com o intuito de garantir o bem-estar das populações. O presente trabalho buscou 
diagnosticar o desenvolvimento e a efetivação de políticas públicas de lazer na cidade de 
Caruaru/PE. Nesse momento, apresentamos um recorte da pesquisa trazendo os dados 
coletados no bairro Alto do Moura. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva. 
Foi realizada uma entrevista semiestruturada com o presidente da Associação do bairro 
(AABMAM) e aplicado um questionário aos participantes dos projetos em dezembro de 
2014. Foi observado que há opções de lazer oferecidas à comunidade e a AABMAM é 
um dos órgãos responsáveis pela propagação dessas atividades. Os projetos têm parceria 
com órgãos públicos e privados, como o CEPA, a FAFICA e o Ministério da Cultura. Viu-
se a satisfação da comunidade por terem a sua disposição atividades que abrangem os 
interesses do lazer, o que não ocorre em outras comunidades da cidade.

TÍTULO: Elaboração de farinha de beterraba adicionada de linhaça marrom
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Bianca Mara Reges
Autores: Bianca Mara Reges, Marlene Nunes Damaceno, Ana Lívia Ramos Silva, Lidenes 



Girão Rabelo de Oliveira, Vandesônia Maria de Sousa Oliveira.
Resumo: A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, 
com grande importância econômica. A beterraba açucareira, por possuir altos teores de 
sacarose é utilizada para extração de açúcar. A beterraba forrageira é empregada para ração 
animal e a beterraba agrícola, também conhecida como beterraba vermelha ou de mesa, é 
utilizada na alimentação humana (TIVELLI et al, 2011). Quando a beterraba é consumida 
crua preserva suas propriedades nutricionais. Ela é bastante rica em vitaminas e minerais. 
Apesar dos nutrientes se concentrarem mais nas folhas, as raízes também tem vitaminas 
A, B e C, além de cálcio, ferro, potássio e açúcar, que confere sabor adocicado (SOUZA, 
2008). A semente de linhaça atualmente é considerada como sendo um alimento funcional, 
depois de séculos de uso na alimentação e na medicina natural. Atribui-se seus benefícios 
ao seu óleo rico em ácido alfa linolênico, ao alto teor de lignanas e às fibras alimentares 
(CUPERSMID et al., 2012). O presente trabalho tem por objetivo desenvolver farinha de 
beterraba com adição de linhaça marrom e elaborar a tabela nutricional do produto de 
acordo com a TACO. O presente estudo foi realizado na Planta Piloto de Frutos e Hortaliças 
do IFCE Campus Limoeiro do Norte. Para a elaboração da farinha de beterraba os tubérculos 
foram lavados em água corrente, sanitizados em solução clorada a 5 ppm por 20 minutos, 
sendo secos naturalmente, descascados, cortados, triturados em liquidificador, e disposto 
em bandejas para secagem em estufa a 70ºC por 48 horas. Após a secagem foi realizada a 
moagem da beterraba desidratada em moinho Fritsch, que apresentou rendimento de 3,2%. 
Ao final do processo obteve-se uma farinha de cor escura, a qual adicionou-se farinha de 
linhaça marrom na porcentagem de 10% do produto final, acondicionando-se o pó em 
sacos plásticos com selagem em prensa manual (Figura 1). Elaborou-se a tabela nutricional, 
de acordo com a tabela Brasileira de alimentos (TACO), da farinha de beterraba adicionada 
de linhaça marrom. Dentre os minerais contidos na informação nutricional do produto, 
o potássio destaca-se por apresentar maior quantidade. Esse elemento é importante 
para o organismo, pois atua em vários sistemas e órgãos, como na regulação osmótica, 
manutenção do equilíbrio ácido-base, atividade dos músculos e metabolismo de glicídeos 
(PALERMO, 2008).A linhaça adicionada à farinha de beterraba contribuiu para o aumento 
do teor de fibras. Estas exercem alguns efeitos fisiológicos, tais como: aumento do bolo 
fecal, redução da disponibilidade de nutrientes, redução do nível de colesterol do plasma 
(CUPERSMID et al, 2012). A farinha de beterraba com adição de linhaça marrom pode 
ter várias aplicações como alternativa de consumo, sendo interessante seu emprego em 
produtos alimentícios, por apresentar cor forte e atrativa. Este produto pode ser utilizado na 
elaboração de tortas, bolos, shakes, vitaminas, adicionada sobre outros alimentos, dentre 
outros. A tabela de informação nutricional da farinha de beterraba com adição de linhaça 
marrom mostrou que o teor de fibras e potássio apresenta em quantidade suficiente para 
complementar a alimentação humana. Dessa forma, sua combinação com outros produtos 
torna a alimentação mais nutritiva.



TÍTULO: A importância do estágio curricular na modalidade proeja
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja
Apresentador: Bianca Peixoto Gottfried
Autores: Bianca Peixoto Gottfried, Mairon Melo Machado.
Resumo: Este trabalho traz a avaliação sobre Estágio Curricular na Modalidade PROEJA, 
realizado no Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja, Rio Grande do Sul, com a 
turma de formandos COZINHA 30 no ano de 2014. O estágio em PROEJA é uma inovação 
do curso de Licenciatura em Física, propiciando ao futuro professor um contato com 
alunos que merecem uma atenção especial, justamente por se tratar da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Os resultados obtidos mostram que a forma de avaliação feita com 
os alunos de EJA está equivocada, já que durante o Estágio aqui tratado, duas diferentes 
formas de avaliação foram realizadas sobre o conteúdo de Magnetismo, uma com consulta 
e outra com um texto descritivo sobre os tópicos apresentados, e somente na avaliação 
com consulta os alunos demonstraram saber o que lhes foi ensinado, enquanto que no 
texto, demonstraram dificuldades não somente com a Física, mas também com a escrita e 
a construção do texto, algo inesperado para uma turma de formandos.

TÍTULO: Manual de eventos, cerimonial e protocolo: Uma proposta de padronização para o IFB
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Bianca Rodrigues Marinho
Autores: Bianca Rodrigues Marinho, Denise Gomes de Moura.
Resumo: Os eventos institucionais realizados pelo Instituto Federal de Brasília, seguem 
os padrões dispostos em diversos manuais, especialmente o manual da Setec/MEC. 
Não há padronização e nem parâmetros próprios que sejam claros e que estejam pré-
estabelecidos para adoção.
Resultados preliminares apontam que o Núcleo de Comunicação Social, setor responsável 
pelos eventos institucionais do IFB, enfrenta uma problemática no que tange ao pré, ao 
trans e ao pós evento, que é a falta de padronização.
A entrevista em profundidade foi o procedimento metodológico utilizado na primeira fase 
deste trabalho. Sendo realizadas com os responsáveis por cada uma das cinco áreas do 
NUCS: Criação, Jornalismo, Rádio e TV, Eventos e Processos.
Após a coleta e o levantamento de dados, teve início a segunda fase do trabalho: a confec-
ção da estrutura do “Manual de Eventos, Cerimonial e Protocolo do IFB”.
As Assessorias de Comunicação dos Institutos Federais tratam eventos como estratégias de 
comunicação eficazes. Com a conclusão deste trabalho espera-se atingir com eficácia uma das 
principais estratégias de comunicação, tanto externa quanto interna: a realização de eventos.

TÍTULO: O audiovisual como ferramenta de difusão e memória do ensino profissional 
marítimo do centro de referência em pesca e navegação marítima – CRPNM/IFPB/Cabedelo
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, CRPNM - Centro de Referência em Pesca e 



Navegação Marítima, Campus Cabedelo
Apresentador: Braulio Roberto Rangel da Silva
Autores: Braulio Roberto Rangel da Silva, Ana Celecina Lucena da Costa Rangel, Maria 
Margareth Rolim Martins Rocha, Petrônio Lins Cunha.
Resumo: Este trabalho refere-se ao relato de um projeto de extensão intitulado “Difusão 
(WebTV, YouTube e DVD) das atividades extensionistas do Centro de Referência em Pesca 
e Navegação Marítima – CRPNM/IFPB/Cabedelo: Cursos, Projetos e Ensino Profissional 
Marítimo – EPM da Marinha do Brasil” que, aliando pesquisa, ensino e extensão, objetivou a 
produção de um documentário para difusão de suas atividades nos veículos de comunicação 
mencionados. O projeto foi constituído pelas seguintes etapas: pesquisa exploratória 
para identificação das ações extensionistas do CRPNM, roteiro, filmagem, edição, pós-
produção e finalização do documentário, assim como sua veiculação nos seguintes meios 
midiáticos: DVD, YouTube e WebTV (TVIFPB). Possibilitou, assim, a criação de um vídeo 
documentário, contribuindo para uma maior visibilidade dos serviços prestados pelo 
CRPNM/IFPB/Cabedelo à comunidade, na área marítima, pesqueira e portuária, bem como 
a construção e consolidação da sua memória institucional.

TÍTULO: Ferrametas da comunição no ambiente empresarial do SENAI Santa Cruz do 
Capibaribe
Instituição: Serviço Nacional de Aprendizgem Industrial - PE
Apresentador: Braz Fracisco dos Satos Júnior
Autores: Braz Fracisco dos Satos Júnior, Elannuzy Soares da Silva.
Resumo: Este projeto tem como objetivo apresentar a importância de uma comunicação eficaz 
dentro do contexto empresarial da instituição de ensino SENAI em Santa Cruz do Capibaribe, 
visando discutir que a comunicação é mais do que “comunicar por comunicar”, e apresentar 
as ferramentas da comunicação que torna qualquer empreendimento um sucesso. Nessa 
visão, comunicação é promover a equalização da cultura e dos objetivos organizacionais em 
todos os seus níveis, e assim ela também torna consciente a importância do papel e do 
comprometimento de cada colaborador buscando alcançar o sucesso coletivo.

TÍTULO: Entre a implantação e a prática: Um estudo sobre o incentivo da lei 10.639/03 
como meio eficiente das práticas pedagógicas voltadas ao preconceito dentro das 
escolas Brasileiras
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Brenda dos Santos de Oliveira
Autores: Brenda dos Santos de Oliveira, Thainá de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Souza Silva.
Resumo: O “NÃO AO PRECONCEITO!”, é um modo de vida ensinado, geralmente, a partir 
da convivência familiar e em seguida da escola, já que este último é um dos ambientes que 
crianças, adolescentes e jovens passam a maior parte do seu tempo. Com a implantação 



da Lei 10.639/03 tornou-se obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro e Afro-Brasileira 
nas instituições de ensino, que por sua vez enseja o combate ao preconceito através de tais 
práticas. Mas, infelizmente muitas das escolas não desfrutam dessa oportunidade, e este 
conhecimento passa-se despercebido, com isso, foi realizada uma pesquisa com o intuito 
de aprofundar qual a realidade em relação ao tema e para evidenciar esse conhecimento 
referente aos significados do Dia 20 de Novembro através do cotidiano escolar de alguns 
alunos do 1ª ano Integrado do IFRN Campus Nova Cruz, dos cursos de Administração e In-
formática que recentemente vieram do Ensino Fundamental, de escolas privadas e públicas.

TÍTULO: Projeto de intervenção na Praça Alberto Salazar, em Jardim São Paulo, de 
contação de histórias da literatura Brasileira para crianças
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Brenda Maria Lima da Silva
Autores: Brenda Maria Lima da Silva, Anndré Luís Silva.
Resumo: O projeto consiste em desenvolver atividades recreativas com finalidades peda-
gógicas para crianças, estimulando o intelecto pela leitura infantil, através de incentivos à 
leitura e dinâmicos modos de contar histórias de forma acessível.
O projeto requer local e data fixa, o espaço a ser utilizado é a Praça Alberto Salazar locali-
zada no bairro de Jardim São Paulo, o qual oferece a estrutura necessária, além de ser o 
principal ponto de referência do bairro.

TÍTULO: Interdisciplinaridade na formação inicial: Pensando o futuro lócus profissional
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Brenda Matoso Abreu Miranda
Autores: Brenda Matoso Abreu Miranda, Mariane Baptista de Freitas Ciscato, Frank Jonis 
Flores de Almeida, Cristiane da Silva Stamberg, Lutiele Machado Godois.
Resumo: Este trabalho é resultado de um projeto de pesquisa do Instituto Federal Farroupilha, 
Campus São Borja que analisa e estuda como esta sendo trabalhada a interdisciplinaridade na 
Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental nas escolas de São Borja.
Sua finalidade foi promover uma maior interação entre professor formador, alunos e o 
futuro lócus profissional.
O trabalho teve como intuito mostrar que o ensinar e aprender devem ser, sobretudo, 
atividades de reflexão e diálogo sobre fatos que nos cercam, relacionando-os com o que é 
ensinado na escola. Sua construção focou-se numa abordagem qualitativa para um levan-
tamento de dados que pudesse realmente retornar um diagnóstico claro sobre o panorama 
da forma como o ensino de matemática através da utilização da interdisciplinaridade está 
sendo conduzidos por estes profissionais e assim poder fomentar projetos de extensão a 
fim de promover formação continuada a estes professores de forma a suprir as carências 
e necessidades existentes, porém nesse trabalho esses resultados serviram como base 



inicial aos alunos do curso de licenciatura em matemática, com o objetivo de mostrar a 
eles a real situação de nossas escolas públicas quando o assunto central são as práticas 
interdisciplinares na matemática, ressaltando as carências e ações inovadoras.

TÍTULO: Uso de espécies exóticas na arborização urbana de São Sebastião de Lagoa 
de Roca - PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Brenda Victor dos Santos
Autores: Brenda Victor dos Santos, Cíntia de Sousa Bezerra.
Resumo: A arborizacão pode salvar e guardar a identidade biológica da região, preservando 
ou cultivando as espécies nativas. São elas também que oferecem abrigo e alimentação à 
fauna local e desta forma protegem o ecossistema como um todo. entretanto em muitas 
cidades Brasileiras existe o predomínio de espécies exóticas. Este estudo objetivou analisar 
as arvores de uma avenida no município de São Sebastião de Lagoa de Roca- PB quanto 
a sua origem e diversidade de espécies. A coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro e 
fevereiro 2015, todas as árvores foram contadas e identificadas segundo o nome popular 
e cientifico a origem nativa ou exótica, o estado fitossanitário e a associação com a fauna. 
das 15 arvores encontradas 11 são conhecidas popularmente como jambo ( Eugenia 
Malaccensis) e 4 de cacau bravo (Pachira aquática). 73% dos indivíduos são de espécie 
exótica. Todos apresentam um bom estado fitossanitário e associação com a avifauna. Há 
baixa diversidade de espécies.

TÍTULO: Evasão: Estudo de caso de cursos de extensão em informática básica em 
Cabedelo - PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Bruna Alice Taveira de Lima
Autores: Bruna Alice Taveira de Lima, Fabio Lucena de Andrade Gomes.
Resumo: Este trabalho relata a experiência e os desafios encontrados no processo de 
inclusão digital através de cursos de extensão em Informática oferecidos pelo Campus 
Avançado Cabedelo Centro (CACC), do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), durante o ano 
de 2014. A metodologia aplicada nos cursos foi escolhida de acordo com o público das 
turmas, geralmente heterogêneo em acúmulo de conhecimento prévio em Informática, 
idade e disponibilidade de tempo para dedicar às atividades do curso. Para que as 
atividades fossem eficazes e, de fato, agregassem valor à vida profissional dos alunos, 
foi necessário dividi-las em módulos, com cargas horárias adequadas e exercícios que 
reforçassem a aplicabilidade do que estava sendo estudado. No intuito de comparar o 
número de alunos ingressos, desistentes e egressos dos cursos, foram apresentados 
dados obtidos através do QAcadêmico Web®, para que isto possa servir como base à 
ponderação acerca da evasão para este caso em particular. Após comparar os resultados e 
analisar os gráficos construídos com os dados, constatou-se que 38% do total de alunos 



matriculados desistiram dos cursos ou não compareceram, enquanto que os outros 62% 
deram continuidade e concluíram o curso. Além do levantamento numérico, discutiu-se os 
possíveis motivadores sociais e institucionais para os resultados que foram apresentados. 
Verificou-se a partir deles que, para o efetivo sucesso da iniciativa para inclusão digital 
na comunidade de Cabedelo através do CACC, questões como desistência e, nos últimos 
meses, a redução da procura pelos cursos de Informática têm se tornado desafios a serem 
trabalhados com maior atenção e urgentemente.

TÍTULO: Aprendizagem significativa: Inserção de práticas experimentais em caráter 
contextualizado
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Bruna Árcega Paulino
Autores: Bruna Árcega Paulino, Juliene Silva Vasconcelos, Geandre de Carvalho Oliveira.
Resumo: A escola atual necessita de mudanças que respeitem a diversidade, personalidade 
e formas de aprendizado do sujeito. A universalização do ensino se dá a partir do momento 
que os alunos compreendem um conteúdo em um movimento de superação de suas 
dificuldades individuais. O papel do docente é então, o de identificar o que torna o conteúdo 
mais compreensível ao discente proporcionando uma aprendizagem significativa. Essa 
forma de aprendizagem é duradoura e com o tempo há maior probabilidade de resgate do 
que foi aprendido. Neste sentido, desenvolveu-se um experimento com alunos do segundo 
ano do ensino médio, ao trabalhar o conteúdo de oxidação. Apresenta-se uma substância 
que, quando em repouso é incolor e quando agitada é azul. Na turma A, o procedimento 
foi realizado como aula prática convencional, após uma aula teórica. Na turma B, a prática 
foi apresentada em caráter contextualizado ao comportamento humano: irritação, calma, 
além dos termos químicos convencionais. Uma semana depois, observou-se que a Turma 
B conseguiu recordar dos detalhes do experimento mais precisamente que a Turma A. Esta 
última apresentou poucas lembranças da prática, tendenciando a ser uma aprendizagem 
superficial, com poucas chances de servir de base para conhecimentos futuros. Quando o 
comportamento humano é relacionado a uma prática experimental de Química, inserimos 
a didática e uma metodologia estratégica de dinamismo no conteúdo considerado antes 
técnico. Quando há a contextualização da prática, o docente auxilia os alunos a encontrar 
ideias já existentes em suas memórias e relacioná-las a novos conteúdos, dando sentido 
ao novo aprendizado. É nesse contexto que o discente consegue fazer uso de uma nova 
estratégia de ensino frente a um conteúdo, respeitando as formas de aprendizado do sujeito 
e impulsionando a universalização do ensino-aprendizagem.

TÍTULO: Educação ambiental por meio da compostagem: Uma abordagem ecológica no 
ensino da sustentabilidade
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia
Apresentador: Bruna de Souza Andrade



Autores: Bruna de Souza Andrade, Gilmar da Silva Ferreira, Jhones de Souza Andrade, 
Elaine Oliveira Costa de Carvalho.
Resumo: O presente trabalho trata-se de uma experiência realizada com alunos do ensino 
fundamental da Escola Municipal Mario Quintana no município de Ariquemes – Rondônia. 
Com a abordagem do lixo orgânico e suas consequências este estudo apresentou aos es-
tudantes a atividade da compostagem, através de um enfoque ecológico e sustentável visto 
que a temática ambiente é bastante minimizada no currículo escolar e a prática da com-
postagem ainda é desconhecida por muitos. Nesta perspectiva objetivamos por meio de 
seminário socioeducativo e questionários pré/pós-atividades estender o conhecimento em 
relação aos problemas que o descarte incorreto do lixo orgânico pode apresentar, sensibi-
lizando os educandos a fim de maximizar suas percepções, tornando indivíduos com uma 
maior responsabilidade socioambiental e, por meio da prática da compostagem, produzir 
o adubo orgânico ecologicamente correto como forma de evitar a queima dos resíduos 
sólidos escolares nas dependências da instituição.

TÍTULO: Construção do conhecimento com o uso do moodle por alunos em uma 
disciplina de pós-graduação
Instituição: UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira
Apresentador: Bruna Junger Santos
Autores: Bruna Junger Santos, Gilmara Basilio Caetano, JenIFFer Costa dos Santos, 
Jackeline Maria dos Santos Pereira, Lucas Soares Silva Póvoa.
Resumo: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa na qual fatores como: condições 
socioeconômicas, gênero, escolaridade, faixa etária, etnia e zonas residenciais têm uma 
grande influência na sua distribuição. A presente pesquisa objetivou correlacionar as 
formas clínicas da hanseníase com as variáveis acima, observando assim o avanço da 
doença em diferentes grupos sociais. Para tanto, foram analisadas um total de 366 fichas 
de notificação de agravo compreendidas entre os anos de 2010 à 2013. Os resultados 
mostraram predominância da doença no gênero masculino (207 casos), fato que já foi 
confirmado em alguns trabalhos. A zona urbana é mais afetada, possivelmente pelo fato 
desses locais apresentarem grandes aglomerações, tendo em vista que a transmissão do 
bacilo causador da hanseníase se dá por vias aéreas. Todas as faixas etárias podem ser 
acometidas pelo bacilo de Hansen, sendo esta moléstia mais frequente na faixa de 30 à 59 
anos (população economicamente ativa).

TÍTULO: Impacto ambiental na geração de energia elétrica
Instituição: UNORP - Centro Universitário do Norte Paulista
Apresentador: Bruna Luisa Arduini
Autores: Bruna Luisa Arduini, Rodrigo Cesar Pinheiro.
Resumo: Existe hoje uma necessidade de minimizar impactos ambientais relacionados 
à obtenção de energia elétrica, que para ser gerada passa por processos que atingem 



fatalmente o meio ambiente. Devido ao aumento desmedido do seu consumo e a 
manutenção de sua forma tradicional de obtenção, criam-se sérios riscos para vida em 
nosso planeta. Ao mesmo tempo em que o homem precisa de energia elétrica para seu 
desenvolvimento, ele precisa encontrar formas para que essa geração não degrade o meio 
ambiente, que é o grande gerador dos recursos naturais e de importância vital.

TÍTULO: Aprendendo a empreender
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Bruna Lyra Alves
Autores: Bruna Lyra Alves, Maria Auxiliadora Freitas dos Santos, Maria Imaculada de 
Andrade Morais, José Natanael Tavares.
Resumo: A preocupação com o ensino do empreendedorismo vem se consolidando em 
muitos países, sobretudo, no Brasil. Percebe-se isso, principalmente pela incorporação 
crescente da disciplina de empreendedorismo nas grades curriculares de cursos de 
diferentes níveis de formação de diversas áreas, como nos níveis técnicos e superiores 
(DORNELAS, 2014).
A respeito da reunião denominada “Educando a próxima onda de empreendedores”, re-
alizada em 2009, por integrantes do Fórum Econômico Mundial, Dornelas (2014, p. 12) 
faz um levantamento das recomendações feitas a partir da reunião a fim de potencializar 
o empreendedorismo nos jovens. Dentre as recomendações, pode-se destacar a ênfase 
dada no desenvolvimento de ações que promovam uma educação empreendedora aliada a 
interatividade, “com foco na experimentação, na ação e na análise e solução de problemas”, 
ressaltando ainda, a necessidade de “criação de material didático inovador e interativo”.
Vemos a importância de aliar estratégias de ensino interativas, que associem a teoria e 
a prática, nas quais os alunos possam viver experiências de ensino onde eles consigam 
aplicar através de ações seus conhecimentos adquiridos em sala.
Este trabalho aborda a dinâmica da educação empreendedora relacionando a teoria e práti-
ca por meio da experiência de discentes na criação de um pequeno negócio lucrativo, intitu-
lado Festival de Tortas. A ideia emergiu em função da necessidade da criação de um espaço 
de oportunidade para os alunos vivenciarem o conteúdo da disciplina, principalmente, no 
que tange a criação de um negócio, bem como despertar habilidades necessárias ao perfil 
empreendedor, que segundo Dolabela (1999) podem ser: trabalho em equipe, liderança, 
negociação e tomada de decisões, criatividade, responsabilidade e inovação.
O projeto foi desenvolvido em duas turmas concluintes da disciplina de empreendedoris-
mo, de curso técnico integrado do Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel. O 
desenvolvimento ocorreu em três etapas: planejamento, execução e avaliação do negócio.
Como principais resultados dessa experiência foram o desenvolvimento da capacidade em-
preendedora, ou seja, de SER empreendedor, como também, uma maior apropriação dos 
elementos que norteiam a criação de uma empresa, a exemplo dos elementos vistos no 
Plano de Negócio, tais como planejamento de estratégias, ações promocionais, planeja-
mento financeiro e de pessoal, entre outros pontos.



A partir do relato deste projeto, podemos concluir que se faz necessário cada vez mais, a cons-
trução de práticas que permitam potencializar o processo de ensino-aprendizagem na escola.
O nosso modelo tradicional de ensino em massa precisa estar adequado com as exigências 
profissionais do mercado de trabalho, portanto, o poder público e a sociedade devem refle-
tir, constantemente, sobre sua estrutura e funcionamento.
Essa discussão traz algumas reflexões: É possível aprender a empreender? Que organiza-
ção, seja ela pública ou privada, ou até mesmo do terceiro setor, não gostaria de ter um 
profissional com perfil empreendedor? Como formar um profissional com perfil empreen-
dedor com metodologias arraigadas em arranjos tradicionais de ensino?
Concluímos que a disciplina de empreendedorismo, sobretudo, na educação profissional e 
tecnológica, requer a utilização de práticas educacionais voltadas para a experimentação, 
portanto, é necessário disponibilizar um ambiente educacional que permita a análise, a re-
flexão sobre problemas, de modo que o aluno participe e viva a experiência de ser um líder, 
de ser criativo, de ter responsabilidade, de tomar decisões.
Ou seja, trata-se da construção de um espaço que permita maior empoderamento desse 
aluno, não mais numa posição passiva, mas um agente ativo no processo de aprendizagem.

TÍTULO: A pegada ecológica e a sustentabilidade do municipio de Santa Inês - MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês
Apresentador: Bruno da Silva Araújo
Autores: Alexsandra Maura Costa Bernal Martin, Bruno da Silva Araújo, Aristóteles de 
Almeida Lacerda Neto
Resumo: O Índice de Sustentabilidade ‘Pegada Ecológica’ (Wakernagel e Rees, 1996) 
mede a quantidade de área necessária para que um ecossistema ou atividade produtiva 
assegure a sua sobrevivência assim como seja capaz de assimilar os resíduos produzidos. 
Esse índice trabalha com o conceito de capacidade de suporte e com o comportamento 
das sociedades humanas ao apontar o consumo como principal fator de degradação e 
impactos socioambientais diversos. em sua metodologia organizam-se 05 categorias de 
territórios, utilizam-se fatores de conversão, itens de consumo e cálculos. Como resultado, 
o ecossistema ou atividade produtiva analisado estará em saldo ou deficit ecológico. Santa 
Inês apresentou-se em deficit ecológico nos itens transporte e alimentos mas, em saldo 
ecológico quanto ao item resíduos sólidos.

TÍTULO: Responsabilidade social com público interno: Uma análise de empresas do 
setor alimentício em shoppings de Natal - RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Caroline Barros de Sales
Autores: Alyssa Evelyn Oliveira da Silva, Caroline Barros de Sales, Rafael Ângelo Revorêdo.
Resumo: A responsabilidade social empresarial constitui um conjunto de práticas que 
fazem parte da realidade de inúmeras empresas. Contudo, é um tema repleto de conceitos 



os quais ainda se confundem, tornando-se de difícil visibilidade até para os próprios 
funcionários. Considerando a importância de se estabelecerem práticas de responsabilidade 
social em diferentes setores, o objetivo deste trabalho é analisar a responsabilidade social 
com o público interno de empresas do setor alimentício em shoppings de Natal-RN. Para 
tanto a metodologia utilizada se deu por meio de revisão bibliográfica entorno de diversos 
conceitos, seguida de um levantamento de dados utilizando a técnica de entrevista com 
público interno das empresas do setor alimentício de cada shopping, convertendo esses 
dados em gráficos para análise qualitativa. Obteve-se, então, uma exposição de como os 
funcionários se sentiam, viam e a forma pela qual se relacionavam com suas empresas. 
Constatou-se, de forma geral, que boa parte dos trabalhadores das empresas estudadas 
não veem as empresas em que trabalham como socialmente responsáveis (empresas 
cidadãs). Com vista em outros aspectos constituintes da atuação empresarial, o estresse no 
ambiente de trabalho foi considerado como um possível fator determinante na motivação 
dos funcionários. O setor alimentício se destacou, assim, como uma área dentro dos 
centros comerciais que não estabelece efetivamente práticas de responsabilidade social as 
quais sejam transparecidas pelos próprios funcionários.

TÍTULO: Inclusão digital: mediação da democratização do acesso consciente à 
informática na escola E.M.E.F. Celso Alves de Araújo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Cícero José Freire de Souza
Autores: Amanda Soares Bento, Roberta da Silva, Cícero José Freire de Souza, Ricardo 
Jorge Dias Neves.
Resumo: O presente trabalho tem como intuito apresentar o resultado do desenvolvimento 
de um projeto social que objetivou promover a inclusão digital de um grupo de estudantes e 
possibilitar o sucesso da vida acadêmica e social dos educandos, mediante o uso consciente 
do computador. Após analisar a situação precária quanto ao acesso à informática, foram 
ministradas 20 aulas para 20 estudantes que cursam o 8º ano na escola E.M.E.F. Celso 
Alves de Araújo, localizada no município de Cedro. Além de orientar os estudantes quanto 
ao uso consciente das redes sociais e do computador de forma geral, foram apresentados 
programas para facilitar a realização de atividades acadêmicas, ensinando os discentes a 
editar textos, a utilizar jogos educativos, a construir planilhas, gráficos, slides e a realizar 
pesquisas escolares. Para a obtenção dos dados apresentados na pesquisa, optou-se pela 
realização de entrevistas semiestruturadas. Os resultados mostraram que a influência mais 
marcante do uso do computador ocorreu nas dinâmicas com os jogos online, uma vez que 
os alunos puderam desenvolver o raciocínio lógico e dedutivo.

TÍTULO: Levantamento das potencialidades turísticas e propostas de intervenções no 
município de Valença - Bahia
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Valença
Apresentador: Edla Maria Barreto Santos Oliveira



Autores: Anderson Gomes da Epifania, Edla Maria Barreto Santos Oliveira.
Resumo: A presente pesquisa está pautada na utilização de tecnologias ambientais aplicadas 
ao levantamento das potencialidades turísticas e propostas de intervenções sustentáveis no 
município de Valença. Trata-se de um trabalho com enfoque no georeferenciamento, na análise 
dos atrativos já consolidados e na pesquisa de novos locais como possíveis pontos turísticos. 
Os procedimentos metodológicos terão como ponto de partida a formação do arcabouço 
teórico, com a realização da pesquisa bibliografia em acervos físicos e digitais (livros, teses, 
dissertações, periódicos, sites, entre outros.) que discutam a questão do turismo a níveis 
municipais e/ou regionais. Através do conhecimento empírico adquirido pelo diálogo com a 
comunidade e pesquisas de campo serão identificados os destinos turísticos consolidados e 
os destinos em potencial. Assim, espera-se que os dados obtidos possam ser confrontado 
com os dados científicos e com isso fornecer embasamento para as discussões propostas.

TÍTULO: A função social da escola e as demandas sociais no contexto atual
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Edvania Barboza de Lima
Autores: Ana Karla Vieira Cabral, Edvania Barboza de Lima, Karla Simony Vieira Cabral.
Resumo: Com as várias mudanças ocorridas na sociedade é papel da escola se adequar as 
exigências de tal modernização. Os avanços tecnológicos fez com que a educação tivesse 
um novo objetivo, à especialização do indivíduo. Pois Segundo Sacristán & Goméz (2000) 
a educação antigamente era feita de modo geral, por meio da socialização em atividades 
cotidianas, entre os membros das gerações mais novas e os próprios adultos da comunidade. 
A pesquisa realizada é uma pesquisa de Campo, segundo Gil (2008) & Andrade (2009), com 
abordagem qualitativa segundo André (1995); A dimensão da pesquisa foi institucional, 
pedagógica. Institucional porque utilizamos dados da instituição, tanto estrutural, quanto 
organizacional. Nesse sentido, Fizemos nossas análises como base no referencial teórico e 
das observações, no qual abordamos os seguintes aspectos: a escola no sentido estrutural, 
organizacional e sócio politico/cultural, análise de documentos, entrevistas. Baseados no 
projeto ganhe o mundo que tem como objetivo atender o crescente desenvolvimento 
econômico que Pernambuco vive, com inúmeros investimentos privados e públicos sendo 
realizados no estado, reforça essa necessidade, aumentando assim as oportunidades de 
trabalho e mudanças no meio educacional.
Concluímos que a educação está voltada ao trabalho onde se encontra entrelaçada com a 
especialização, perpassando o contexto social, político e econômico, sendo a sociedade um 
fator determinante no que diz respeito às mudanças de rumo no campo educacional que se 
modifica de acordo com as demandas da sociedade.

TÍTULO: Trabalhando conceitos sobre eletrólise com alunos deficientes visuais
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Felipe Aragão Nogueira de Freitas



Autores: Andréa de Lucena Lira, Felipe Aragão Nogueira de Freitas, Andressa da Silva 
Theotônio Alves, Guilherme Matheus Teixeira Guimarães, Luciana Trigueiro de Andrade.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo pesquisar entre estudantes do Ensino 
Médio do Curso Técnico em Controle Ambiental, concepções sobre o estudo da química e sua 
importância. Foi realizada uma pesquisa qualitativa entre alunos do 1º ano do Instituto Federal 
de Educação da Paraíba (IFPB) no município de João Pessoa, aplicando-se questionários 
para o levantamento de conhecimentos espontâneos. Estabelecemos relações entre os 
conhecimentos espontâneos dos alunos obtidos pelos questionários e os conhecimentos 
construídos pelos alunos antes de ingressarem no IFPB. Para o desenvolvimento da atividade 
e possível avaliação foram abordados conceitos e utilização da química como interações 
genéricas. Os resultados obtidos apresentaram algumas implicações para o ensino que podem 
ser revistas pelos professores a fim de que possam utilizar outras formas de atividades que 
propiciem aos alunos o interesse pelo assunto em questão.

TÍTULO: Avaliação das condições higiênico-sanitárias do comércio ambulante de 
alimentos
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Fernando Morais Rodrigues
Autores: Arturo Meléndez Arévalo, Fernando Morais Rodrigues, Sérgio Luis Melo Viroli, 
Liliane Garcia da Silva Morais Rodrigues, Laís Martins Fontoura.
Resumo: Usando os conhecimentos de Boas Práticas de Fabricação, buscou-se avaliar 
as condições higiênico-sanitárias do comércio ambulante de alimentos. Foram estudados 
26 (vinte e seis) pontos de venda de comercialização de alimentos por ambulantes na 
região central da cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, Brasil. Deste total 
20 estabelecimentos eram do tipo “trailler” e 06 do tipo “towner” (van). Os materiais e 
métodos utilizados foram análises visuais e aplicação de Ficha de Verificação, elaborada 
segundo modelo da Resolução SS-196 (ANVISA). Os aspectos considerados incluíram 
condições da infraestrutura, condições higiênico e sanitárias de equipamentos e utensílios, 
perfil dos manipuladores e matéria prima. Os resultados mostraram a necessidade de 
treinamento por parte destes agentes manipuladores de alimento. Sugere-se a adoção de 
medidas que contribuam para a execução de trabalhos educativos, junto a vendedores e 
comerciantes, de modo a minimizar os erros e riscos identificados neste estudo.

TÍTULO: GIMP: Uma alternativa para desenvolvimento das capacidades de tratamento e 
edição de imagens para os alunos do ensino médio integrado técnico em manutenção 
e suporte em informática
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santos
Apresentador: Giovany Frossard Teixeira
Autores: Ana Maria Zani da Silva, Giovany Frossard Teixeira.
Resumo: A falta de recursos de informática nas escolas públicas é uma realidade que há tempos 



é discutida no Brasil. Para a Educação Profissional ainda é mais grave essa necessidade, pois 
a aprendizagem técnica se consolida nas práticas das teorias propostas. Então, a Educação 
Profissional em informática exige uma atenção especial para o investimento em recursos 
que oportunizem a prática, com essa realidade se faz necessário buscar alternativas que 
proporcionem aos alunos a possibilidade de aprender, criar e inovar. Visto a importância 
de especialização na área da informática este estudo visa propor aos alunos do Ensino 
Médio Integrado Técnico em Manutenção e Suporte em Informática da EEEFM “Antonio dos 
Santos Neves” o uso do software livre GIMP como ferramenta de aprendizagem gratuita para 
tratamento e edição de imagens e analisar os impactos do software como ferramenta de 
trabalho escolar e profissional.

TÍTULO: MOSTRATEC: Uma prática de ensino utilizando projetos tecnológicos em 
um Campus da rede federal de ensino tecnológico (IFAM) do município de Presidente 
Figueiredo
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Hayanne Soares Pinheiro
Autores: Benjamin Batista de Oliveira Neto, Hayanne Soares Pinheiro.
Resumo: Um ponto fundamental que move o indivíduo à busca do conhecimento é a motivação 
que, por sua vez, constitui o impulso essencial da atividade cognitiva. Tal processo instigará 
respostas, trará prazer e a necessidade de novos conhecimentos. Toda a sociedade é marcada 
pelo desenvolvimento tecnológico que proporcionam ao homem apropriar-se da natureza e 
transformá-la em favor de seus interesses. O crescimento atual de Inovações Tecnológicas 
tanto educacional como competitiva, nos leva a crer que este importante setor merece uma 
atenção maior e mais centrada. A falta de interesse dos alunos e a dificuldade no aprendizado 
de diversas disciplinas e em especial as exatas, exigem métodos e mecanismos que possam 
auxiliar o ensino. O projeto apresentado consta das principais questões associadas às 
Inovações Tecnológicas, abordadas de forma simples, didática e atraente. Sua aplicação terá 
relevante impacto cognitivo e intelectual facilitando a aprendizagem. em uma primeira análise, 
as Inovações Tecnológicas parece somente cobrir os aspectos político-pedagógicos da escola, 
porém uma reflexão mais profunda mostra que o estabelecimento de relações humanas do 
aluno com seus colegas e professores é estimulado com o trabalho em grupo, ingrediente 
essencial em atividades inovadoras, tecnológicas e sobretudo empreendedoras. O projeto 
em questão propõe ao aluno a construção de um experimento investigatório e exploratório, 
levando-o a refletir na essência do problema, assimilando-o para, posteriormente, acomodá-
lo em sua perspectiva área de conhecimento.

TÍTULO: Resumo friendzone – a rede social do IF Goiano – Campus Morrinhos
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Hermano Juno da Silva Lopes
Autores: Breno Rodrigues de Sá, João Victor Gonçalves de Paula, Marcelo Rodrigues Silva, 



Matheus Henrique Alves Sousa, Hermano Juno da Silva Lopes.
Resumo: A FriendZone uma rede social desenvolvida pela turma de 2012 do curso superior 
em Sistemas para Internet do IF Goiano – Campus Morrinhos. A rede social foi desenvolvida 
utilizando metodologias ágeis, levando em consideração que o trabalho foi realizando todos os 
tramites de uma empresa, respeitando inclusive prazos e recursos disponíveis ao nosso alcance.
Assim pode-se afirmar que que este projeto foi mais que um simples trabalho de curso, 
e sim um experimento social de trabalho em equipe, levando em consideração que os 
participantes jamais possuíram nenhuma experiência com desenvolvimento de softwares.
O período de desenvolvimento foi de seis meses, onde no total foram trabalhadas 429 
horas em uma equipe de 13 alunos, o que equivale a 33 horas trabalhadas por aluno. O 
projeto foi trabalhado em uma estrutura organizacional bem definida, e todo projeto foi 
documentado, inclusive possuindo fases de prototipação.
Após o período de projeto a rede social foi entregue, respeitando todos os requisitos im-
postos, além de ser colocada em funcionamento na Internet, onde diversos alunos do Cam-
pus a utilizaram como um meio social.

TÍTULO: IFRJ em ação: Atividades esportivas e culturais nos Campi São Gonçalo e 
Duque de Caxias (Rio de Janeiro)
Instituição: IFRJ - São Gonçalo - Duque de Caxias
Apresentador: Ingrid Ferreira Fonseca
Autores: Ana Beatriz Correia de Oliveira Tavares, Ingrid Ferreira Fonseca, Edson Farret da 
Costa Júnior, Daniel Vieira, Fernando Cartaxo.
Resumo: Os espaços públicos destinados às práticas corporais entorno dos campi 
Duque de Caxias e São Gonçalo (IFRJ) são escassos. Além disso, hoje, os adolescentes 
são sedentários, estando à frente de jogos eletrônicos, da tv e das redes sociais. Neste 
contexto, construímos um projeto de extensão denominado: ´IFRJ em ação: atividades 
esportivas e culturais nos campi São Gonçalo e Duque de Caxias`, cujo objetivo principal é 
proporcionar a prática de atividades corporais e esportivas na dimensão do lazer. É destinado 
à comunidade interna, especialmente aos alunos. Escolhemos as atividades (futebol, 
voleibol, handebol, dança e badminton) motivadas pelos participantes e, conjuntamente, 
com a expertise dos professores. A prática esportiva está baseada nos valores do esporte-
participação (TUBINO,1992), com caráter participativo, lúdico e aumento do bem-estar. 
Como resultados, percebemos a valorização de um ambiente escolar socializador, mais 
prazeroso e democrático no uso dos seus espaços físicos.

TÍTULO: PROUNIC: Projeto de unificação dos cursos técnicos do IFNMG
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Iza Manuella Aires Cotrim
Autores: Ana Cecília Mendes Gonçalves, Maria Aparecida Colares Mendes, Edilene Aparecida 



Soares de Oliveira, Jaqueline Pereira Evangelista Sales, Iza Manuella Aires Cotrim.
Resumo: O Projeto de Unificação de Cursos – PROUNIC – visa à reestruturação e à construção 
coletiva da organização curricular, das concepções e do perfil de formação dos cursos 
técnicos e de graduação do IFNMG, a fim de tornar mais homogênea a formação oferecida 
em todos os Campus, sem perder de vista as peculiaridades regionais. Assim, constitui-se o 
projeto em uma importante etapa da construção do Projeto Pedagógico Institucional – PPI. 
O PROUNIC deve resultar na elaboração de um documento que defina o IFNMGquanto a sua 
proposta educação integral, que propicie o desenvolvimento acadêmico vinculado à formação 
de um cidadão crítico, capaz de prosseguir nos estudos e apto a ingressar no mercado de 
trabalho. Esse processo tem se respaldado em uma ação participativa que envolve todos os 
Campus e a Pró-Reitoria de Ensino, sendo que, dessa forma, possibilita-se uma política de 
acompanhamento dos cursos em andamento e dos cursos a serem implantados.

TÍTULO: Prêmio fundação Banco do Brasil de tecnologias sociais: Uma avaliação sob a 
ótica da sustentabilidade
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Josanny Lopes Macedo
Autores: Anny Kariny Feitosa, Josanny Lopes Macedo, Pedro Henrique Dias Batista, Monica 
Maria Siqueira Damasceno.
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos das 30 tecnologias sociais 
vencedoras do Prêmio Fundação Banco do Brasil, no período de 2001 a 2011. A coleta 
de dados foi concretizada a partir das informações contidas no sítio da Fundação Banco 
do Brasil e no website das instituições fomentadoras das tecnologias sociais. Constatou-
se a educação com incidência de 33%, seguida da renda (17%), meio ambiente (13%), 
alimentação (10%), recursos hídricos (10%), habitação (3%) e energia (3%). No quesito 
sustentabilidade, identificaram-se os índices de atuação das tecnologias sociais: Político, 
77%, oferta de crédito para habitação, acesso à educação, saúde e alimentação; Social, 
57%, ação colaborativa entre distintos grupos sociais; Ecológico, 57%, fortalecimento 
da agricultura familiar; Econômico, 50%, geração de emprego e renda; e, Cultural, 23%, 
reconhecimento do valor de tradições culturais. Esse estudo permitiu evidenciar a forte 
convergência da tecnologia social para o desenvolvimento sustentável, incentivando 
a sociedade, os órgãos públicos e as entidades privadas a atentarem para esse método 
perante o seu compromisso com a sustentabilidade.

TÍTULO: As iniciativas de escolarização dos trabalhadores cearenses no inicio da 
primeira república
Instituição: FLATED - Faculdade Latina Americana
Apresentador: Lidiany Alexandre Azevedo
Autores: Ana Daniella Damasceno, Kamillo Karol Ribeiro e Silva, Lidiany Alexandre Azevedo, 
Elismária Catarina Barros Pinto, Carla Valéria Nogueira Alcântara.



Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas descobertas feitas 
no trabalho de Mestrado desenvolvido as ações de combate ao analfabetismo adulto 
na Primeira República no Estado de Ceará. Aqui, especificamente, deter-se-á sobre as 
iniciativas desenvolvida pela sociedade civil organizada na criação de escolas noturnas de 
alfabetização cujo foco eram os trabalhadores cearenses que buscavam na escolarização 
uma oportunidade de inclusão na “sociedade moderna” que se constituía com o advento da 
República. Através de pesquisa bibliográfica e nos jornais da época, foi possível identificar 
a existência de algumas iniciativas neste campo que convergiam em seus propósitos, de 
acordo com a filosofia da instituição que a mantia. Percebeu-se que as iniciativas de cunho 
mais tradicionais que viam a educação como mecanismo de “salvação” eram promovidas 
por entidades ligados a Igreja, por exemplo, enquanto que as iniciativas promovidas por 
órgão ligados aos próprios trabalhadores apresentavam uma proposta educacional mais 
revolucionária, defendendo uma via fundamentada para a conquista dos direitos.

TÍTULO: Projeto de intervenção socioambiental e paisagismo do no CETEP Recôncavo 
Ii Alberto Torres
Instituição: CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional Recôncavo Ii Alberto Torres
Apresentador: Maiara Celestino de Araújo
Autores: Ana Rita Pereira da Silva, Alice Damasceno dos Santos, Ingride dos Santos Souza, 
Maiara Celestino de Araújo.
Resumo: O Projeto de Intervenção Socioambiental e Paisagismo do Centro de Educação 
Territorial de Educação Profissional- CETEP- Recôncavo II Alberto Torres, em Cruz das 
Almas na Bahia, implantado em 2013, é inadiável. Desenvolvido no Eixo Tec. Recursos 
Naturais, com referências de Paisagismo, Educação Ambiental e Agroecologia. Objetiva 
a formação técnica dos alunos, com base na realidade local, diante das dificuldades 
edafoclimática, material e pedagógica. As metodologias: Levantamento Diagnóstico 
das áreas, Entrevista para Análise do Impacto Ambiental. Enfatizando o estudo técnico-
cientifico, cultivamos espécies de regiões tropicais e subtropicais, construímos canteiros 
de garrafa pet, coletores de lixo com cestas de bicicletas. O acompanhamento das árvores, 
arbustos, flores e plantas ornamentais, proporcionou o surgimento da avifauna, trouxe 
mais vida e beleza ao ambiente, pelo surgimento das flores dessas plantas. Pretende-se 
reconstituir o cenário sustentável nas no CETEP.

TÍTULO: Mulheres quilombolas: A experiência do projeto Mulheres Mil no Campus 
Paulistana - PI
INSTITUIÇÃO: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Marli Ferreira de Carvalho Damasceno Negreiros
Autores: Ana Úrsula Farias Pereira, Marli Ferreira de Carvalho Damasceno Negreiros.
Resumo: O Programa Mulheres Mil foi implantado no Brasil a partir da cooperação 
internacional Brasil-Canadá. O Ministério da Educação, representado pelos órgãos da 



Secretaria de Educação Profissional Tecnológica e a Rede Norte-Nordeste iniciou em 2007 
a implantação do projeto piloto nos Campi dos Institutos Federais de Educação das regiões 
Norte e Nordeste.
O referido programa está estruturado em três eixos: educação, cidadania e desenvolvi-
mento sustentável para favorecer a autonomia, qualificação e alternativas de inserção das 
mulheres no mundo do trabalho.
A politica pública Mulheres Mil trabalha a questão de gênero ligada à profissionalização e à 
elevação de escolaridade, como forma de inclusão no mercado de trabalho e social. Está di-
recionada para a formação técnica e tecnológica de mulheres em situação de vulnerabilidade 
social, sendo a sua execução de responsabilidade dos Institutos Federais Educação, Ciência e 
Tecnologia. O público-alvo é composto de mulheres de baixa renda, excluídas socialmente do 
mercado de trabalho, objetivando qualificá-las, por meio da oferta de formação profissional 
voltada para a autonomia e a criação de alternativas para a inserção no mundo do trabalho.
O Programa Mulheres Mil foi implantado no IFPI, Campus Paulistana a partir de 2012, aten-
dendo, de início, 100 (cem) mulheres da comunidade quilombola Barro Vermelho. Atual-
mente, atende 100 (cem) mulheres das comunidades de Baixio, Mulungu, Serra Vermelha, 
Laranjo, Baixão, Tapuio, Sumidouro, Baixa da Onça, Contente e São Martins.
O Campus de Paulistana possui uma especificidade interessante em relação à implanta-
ção do Programa Mulheres Mil, que foi a opção por trabalhar com mulheres oriundas de 
comunidades quilombolas, já que a população do município é de aproximadamente 80% 
de afrodescendentes. Isso porque, apesar dos avanços sociais percebidos, essas comu-
nidades quilombolas locais ainda encontram-se em condições precárias, principalmente 
para as mulheres, que são agricultoras e donas de casa, em sua grande maioria analfabeta.
Uma das políticas públicas de gênero é o Programa Nacional Mulheres Mil, que é o elo 
entre educação e trabalho, concebendo esta sincronia como parte integrante no fortaleci-
mento e garantia de direitos sociais. É coordenado pela Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) e parte integrante do Plano Brasil 
sem Miséria e de um conjunto de ações que consolidam as políticas públicas de inclusão 
educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade.
Segundo Boakari (2005), as populações negras rurais são consideradas comunidades por-
que, em sua maioria, os habitantes (a) têm relações de parentesco e descendência comum, 
ou seja, escravizados, (b) mostram grande sentimento de pertencimento ao território em 
que vivem, (c) orientam-se por normas históricas baseadas nas influências da presen-
ça dos seus antepassados, valorizando suas identidades e a vida em grupo. Este estudo 
constituirá uma pesquisa Qualitativa etnográfica, com observação participante, análise do-
cumental e entrevistas semiestruturadas. Segundo Bortoni-Ricardo (2008), esse tipo de 
pesquisa é o desvelamento das coisas que estão escondidas ou que não são percebidas 
nos ambientes comuns, identificando processos que por serem rotineiros ou não existirem 
se tornem invisíveis para os atores que deles participem:



Segundo Chizzotti (1995), o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fa-
tos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 
visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível.
Severino (2007) elenca que a pesquisa etnográfica tem como objetivo compreender, na sua 
cotidianidade os processos diários em suas diversas modalidades. O autor destaca que é 
um mergulho no microssocial, visto com uma lente de aumento e seus métodos e técnicas 
são compatíveis com a abordagem qualitativa.
Os sujeitos de pesquisas serão 100 mulheres egres

TÍTULO: Impactos sociais e ambientais resultantes do aterro controlado de Manaus/AM 
nos bairros do seu entorno.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Rogete Batista e Silva Mendonça
Autores: Aurizete da Costa Lima, Cristo Benissom Barreto Machado, Francisca Barbosa 
Nunes Guimarães, Rogete Batista e Silva Mendonça, Cláudia Magalhães do Valle.
Resumo: A cidade de Manaus tem sofrido grandes transformações nas últimas décadas 
e o aumento da população é um dos fatores que vem ocasionando essas mudanças, visto 
que diversos bairros vêm surgindo de maneira aleatória, por meio de invasões e muitas 
vezes em áreas vulneráveis à contaminação, como é o caso dos que se localizam próximos 
do Aterro Controlado. Com isso alguns problemas socioambientais se intensificam como a 
falta de saneamento básico, o descarte dos resíduos em locais inapropriados, pouco inves-
timento em iniciativas adequadas para tentar retirar as pessoas desses locais e transferi-las 
para locais mais dignos de se viver. Esse é um grave problema que precisa ser bem discuti-
do pelas autoridades competentes e a sociedade em geral a fim de controlar o crescimento 
desordenado da cidade e investir em programas de inclusão social. O objetivo principal 
desse trabalho foi realizar um estudo sobre a influência dos impactos sociais e ambientais 
sobre alguns bairros em torno do Aterro Controlado de Manaus/AM. Este trabalho utilizou 
em suas análises uma visão integrada, contemplando os aspectos sociais e ambientais. A 
pesquisa teve um perfil exploratório com o trabalho de campo para as observações. Foi 
realizado um levantamento de informações e coleta de dados, cujo método de abordagem 
foi o dedutivo, o qual foi utilizado na caracterização dos bairros vizinhos próximos ao Aterro 
Controlado. Na análise socioeconômica a pesquisa empregou a abordagem dialética, que 
penetra no mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente 
as mudanças dialéticas que ocorrem na natureza e na sociedade. No Aterro Controlado de 
Manaus, que recebe todo o despejo final dos resíduos urbanos, encontramos quatro tipos 
de poluições: visual, do ar, do solo e do lençol freático, os quais causam um grande impac-
to ambiental. O mau cheiro oriundo dos gases liberados é altamente prejudicial à saúde, 
causando doenças pulmonares que podem se agravar com o tempo. Roedores e aves que 
vivem naquele local, também causam problemas. Devido à proximidade do Aeroporto In-
ternacional Eduardo Gomes, urubus por exemplo, provocam acidentes aéreos ao se chocar 



com as aeronaves conforme dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 
O solo é contaminado devido os resíduos terem diversas origens e composição, como os 
metais pesados, baterias e lixos hospitalares entre outros. O lençol freático é contaminado 
pelo chorume gerado pelo lixo, que é infiltrado no solo chegando aos igarapés tornando a 
água imprópria para consumo humano. Concluímos que a busca de informações precisas 
sobre este tema é bastante complexa, mas nos permitiu compreender os impactos sociais e 
ambientais que o aterro pode provocar na qualidade de vida dos moradores e sua influência 
nos bairros localizados ao seu redor e qual o papel da população e do Poder Público para 
reduzir esses impactos.

TÍTULO: Aluno com deficiência visual na EAD: Um passo para a inclusão
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Sergio Augusto Godoy
Autores: Andreza Silva Areão, Murillo Rodrigo Petrucelli Homem, Sergio Augusto Godoy, 
Bruno Nogueira Luz, Yara Maria Guisso de Andrade Facchini.
Resumo: A EaD é uma modalidade de ensino que cresceu consideravelmente nos últimos 
anos e com esse crescimento veio o desafio de torná-la acessível a todos. Atualmente os 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), como por exemplo, o Moodle, e a forma 
como os conteúdos são disponibilizados pelos professores não favorecem a acessibilidade 
integral. Um dos desafios para a EaD é incorporar as normas de acessibilidade do World 
Wide Web Consortium e do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) de 
forma clara e fácil para serem utilizadas por qualquer professor quando for disponibilizar 
um material para seus alunos ou mesmo um curso completo. A proposta de estudo é 
analisar o uso de ferramentas computacionais disponíveis no mercado e meio acadêmico 
para auxílio ao deficiente visual, com isto, identificar quais as melhores ferramentas e as 
regras para que um curso à distância, mediado por AVAs, seja acessível aos alunos cegos.

TÍTULO: Formação docente na educação profissional: A experiência do SENAC Ceará
Instituição: SENAC - Ceará
Apresentador: Sidarta Nogueira Cabral
Autores: Andréa Nascimento de Oliveira, Luiza Isabel Alencar Mota, Igor Lima Rodrigues, 
Sidarta Nogueira Cabral, Larissa Camila Martins de Oliveira.
Resumo: A demanda de formação profissional nos setores do comércio de bens, serviços e 
turismo impulsionou o processo de consolidação do SENAC no país. Atendendo a demanda 
relativa ao processo inicial de implantação do novo modelo pedagógico nacional o SENAC 
Ceará promoveu a Semana Pedagógica de 2015. A sensibilização da comunidade escolar, 
em particular os docentes (instrutores) foi contemplada por meio de palestras e oficinas 
abordando as seguintes temáticas: Competência, Metodologia, Avaliação e Projeto Integra-
dor. A avaliação feita pelos cursistas das oficinas acumulou resultados positivos com forte 
concentração nos conceitos “Ótimo” e “Bom”. Observamos pontos de atenção relativos a 



carga horária e instalações físicas utilizadas nas oficinas, bem como no local de realização 
do evento. Destacamos ganhos inseridos no contexto da prática aqui relatada centrados no 
desenvolvimento de ações colaborativas, pela preparação da equipe de supervisão pedagó-
gica de forma presencial e a distância.

TÍTULO: Conscientização sobre a conservação do patrimônio público no IFMA Campus 
Zé Doca
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Zé Oca
Apresentador: Thamara de Paula Reis Sousa
Autores: Antonia Gomes do Nascimento, Lucelia da Cunha Rodrigues, Thamara de Paula 
Reis Sousa, Luciano de Sousa Rodrigues, Osiel Cesar da Trindade Junior.
Resumo: O projeto Conscientização sobre a conservação do Patrimônio Público no IFMA 
Campus Zé Doca, tem como principal linha de ação desenvolver atividades na escola que 
possibilitem aos estudantes através de uma ação educativa eficaz e comprometida temos 
a possibilidade de realizar um processo de conscientização em relação à preservação e 
conservação do nosso patrimônio escolar.
O principal item de ação deste projeto consiste em desenvolver trabalhos com escolas no 
sentido de acreditar que é através de uma ação educativa eficaz e comprometida que temos 
a possibilidade de realizar um processo de conscientização da sociedade em relação à pre-
servação do patrimônio que cerca as comunidades

TÍTULO: Inplantação de sistema agroflorestal na recuperação de áreas degradas do 
Colégio Técnico da Universidade Rural
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Rural
Apresentador: Ygor Davino Araújo
Autores: Ygor Davino Araújo, Leonardo Torres Barbosa, Isabela Beatriz da Silva Gomes, 
Pablo Guilherme Perrut, Diogo de Souza Pinto.
Resumo: O Colégio Técnico da Universidade Rural têm focado suas ações na construção 
de áreas para uso pedagógico com os princípios da produção agroecológica e espaços 
para práticas aliadas às disciplinas de formação técnica. Desde então os estudantes tem se 
esforçado para pensar em conjunto com os professores, sobre o aproveitamento das unidades 
de produção e a Recuperação de Áreas Degradadas (RAD). Os Sistemas Agroflorestais 
interagem culturas agrícolas e florestais, com diferentes finalidades de uso: produção de 
alimentos, madeira, plantas medicinais, ornamentais, adubo verde, etc. Este sistema busca 
estabelecer uma relação harmoniosa em aspectos ecológicos entre todas as formas de vida 
existentes, animal e vegetal. No CTUR o Lago localizado atrás da cantina se encontra em um 
estágio crítico de degradação do solo e da mata ciliar, este projeto apresenta ações que visam 
o manejo desta área na através da implantação de um sistema agroflorestal.

TÍTULO: Projeto quartas culturais
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba



Apresentador: Yslania Carvalho Leite
Autores: Amanda Nunes Gomes Meira, Yslania Carvalho Leite, Ana Luiza Bezerra Trindade, 
Luana Ketylei dos Santos Lima.
Resumo: Amanda Nunes Gomes Meira 1 Ana Luiza Bezerra Trindade Pinto 2 Luana Ketylei 
dos Santos Lima 3 Maria Imaculada de Andrade Morais 4 Yslania Carvalho Leite 5
1. Docente do IFPB, Campus Princesa Isabel-PB <amanda.meira@IFPB.edu.br>
2. Discente de Gestão Ambiental, <xtrindadex@gmail.com>
3. Técnica em Controle Ambiental, < kety_lei@hotmail.com>
4. Técnica em Controle Ambiental,< imaculada_estrela10@hotmail.com>
5. Discente de Gestão Ambiental, <yslaniacarvalho@gmail.com>
O município de Princesa Isabel detém um potencial relevante no que diz respeito à cultura 
e, apesar de ter significativa importância no processo histórico, politico e cultural da Pa-
raíba e do Brasil, apresenta um déficit no que diz respeito aos espaços adequados para 
expor arte e apresentar atividades culturais. O projeto intitulado “Quartas Culturais” tem o 
objetivo de promover a cultura através da interação entre o IFPB – Campus Princesa Isabel 
e a comunidade atendida por essa instituição, assim como a divulgação artístico-cultural de 
atividades realizadas no meio acadêmico do IFPB e parceiros convidados do referido proje-
to. Além disto, propõe-se a ser um espaço cultural itinerante e multidisciplinar, quebrando 
as fronteiras entre as ciências e as artes. Tornando possível que cada um possa contribuir 
independente da área de formação para o desenvolvimento e envolvimento cultural, rea-
lizando ações que de acordo com a natureza da atividade possam ocorrer internamente e 
externamente ao IFPB Campus Princesa Isabel. Através dos eventos, e das parcerias, tem 
sido possível divulgar as ações da instituição, ao mesmo tempo promovendo a interação 
com a comunidade local. Espera-se, no entanto, que as ações culturais desenvolvidas pelo 
projeto possam ser disseminadas pelos alunos e envolvidos em outros contextos ao longo 
de suas trajetórias, motivando os indivíduos a produzir e apreciar a arte e cultura dentro do 
contexto em que estiver inserido. Os impactos benéficos do projeto no município, poderá 
ser percebido através da aceitação das atividades culturais propostas provocando a forma-
ção ideológica cultural da região.

TÍTULO: A importância de uma carta nas aulas de introdução as ciências no curso de 
matemática.
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Bruna Maria Vieira Gonçalves
Autores: Bruna Maria Vieira Gonçalves, Brenda Maria Vieira Gonçalves, Celestina Barros de 
Souza, Francisco Givaldo Pereira, Patricia Alves da Silva.
Resumo: O projeto surgiu a partir da iniciativa do professor Givaldo Pereira em orientar os 
alunos para elaboração de cartas, que descrevessem as experiências iniciais vivenciadas 
em sala de aula com a disciplina de Introdução às Ciências. O projeto tem com objetivo 



estimular a comunicação escrita como uma forma de expressão, assim como permitir que 
cada aluno possa expor suas primeiras impressões sobre as aulas, envolvendo todos na 
didática proposta. Sua metodologia funciona da seguinte maneira: cada aluno cria sua própria 
carta, relatando sobre as aulas. Os resultados são positivos e de grande importância, entre 
eles, pode-se destacar maior oportunidade de aprendizagem, demonstrar a capacidade de 
compreensão e escrita de cada um, permitindo maior visibilidade aos alunos que são mais 
retraídos e sentem dificuldade de se expressar de forma oral e maior integração de toda a 
turma. A partir deste projeto desejamos inserir no ciberespaço essa forma de comunicação 
que foi primordial no passado, e que hoje deixou de ser usada no seu formato tradicional, 
mas se mantém presente mesmo assim.

TÍTULO: A oferta de licenciaturas nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia: Um novo lócus e novas perspectivas
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Bruna Mendes Oliveira
Autores: Bruna Mendes Oliveira, Maria Rita Neto Sales Oliveira.
Resumo: Esses são resultados parciais de uma pesquisa, em andamento, sobre os cursos de 
licenciatura em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Inicialmente, realizou-
se um levantamento dos cursos de licenciatura oferecidos nessas instituições, por meio de 
consulta aos seus sítios eletrônicos e ao sistema e-MEC. Constatou-se que essas instituições 
estão privilegiando a oferta de licenciaturas para as disciplinas científicas e poucos são os cursos 
voltados para a formação de professores das áreas técnicas. A partir desse panorama e da análise 
da legislação pertinente, pôde-se inferir que a formação de professores em Institutos Federais, 
instituições prioritariamente de educação profissional, deve estreitar as relações entre educação 
básica e educação profissional. Nesse sentido, mesmo as licenciaturas voltadas para a educação 
básica devem contemplar as especificidades da área da educação profissional, tendo em vista 
a formação do professor do ensino médio que atua nessa área. Nessa perspectiva, o presente 
estudo pretende, em etapas posteriores, analisar os currículos e o perfil do professor que se 
espera formar nos cursos de licenciatura mencionados e adensar a discussão sobre a formação 
do professor do ensino médio integrado.

TÍTULO: Elaboração de quiche de abobóra com aproveitamento total
Instituição: SENAI Pernambuco
Apresentador: Bruna Nascimento Ferreira
Autores: Bruna Nascimento Ferreira, Barbara Alves de Oliveira Santana, Vanusia Medeiros 
Silva, Ana Cláudia Siqueira Silva.
Resumo: O Brasil é um dos principais produtores de alimentos, mas ainda, enfrenta a 
realidade de perda em todas as etapas da cadeia produtiva, a falta de uma alimentação 
saudável está interligada a diversos tipos de doenças. Saúde e qualidade de vida são 
sinônimas de uma alimentação rica em nutrientes, que muitas vezes estão nas partes 



pouco aproveitadas dos alimentos, como as cascas, sementes, talos e folhas. Fazendo 
o aproveitamento total dos alimentos é possível combater diversos problemas, com isso 
objetivou-se a elaboração de uma quiche de abóbora com casca, polpa e sementes. O 
experimento foi desenvolvido no SENAI /PE, os resultados foram obtidos a partir de análise 
sensorial (Nota do IDEAL e escala hedônica em sete pontos). Os resultados apontaram que 
o produto estava IDEAL em relação à cor, aroma e sabor e de acordo com o teste hedônico, 
o produto tem grande aceitabilidade em relação aos critérios avaliados. Concluímos que 
a quiche foi altamente aceita e totalmente viável tanto por apresentar valor nutricional 
elevado, como características organolépticas adequadas e baixo custo. Lembrando ainda 
que com a utilização total da abóbora evitamos desperdícios.

TÍTULO: O projeto integrador nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFF, 
Campus Itaperuna, RJ
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna
Apresentador: Bruna Paula da Cruz
Autores: Bruna Paula da Cruz
Resumo: O IFF, Campus Itaperuna se propõe a enfrentar o desafio da formação integrada e 
interdisciplinar. Nos projetos pedagógicos dos cursos foi incluído o componente curricular 
Projeto Integrador que garante a indissociabilidade entre a formação técnica e do ensino 
médio. O Projeto Integrador de 2014 seguiu o modelo de Olimpíadas de Conhecimentos e 
partiu de um tema comum (Tendências artísticas e culturais marginais) aos cursos técnicos 
em eletrotécnica, turismo, informática e química integrados ao ensino médio. Nesse 
trabalho relata-se a experiência com a estruturação de salas temáticas interdisciplinares 
pelos educandos. Estudantes de informática e eletrotécnica trabalharam a iluminação e 
sonorização dos ambientes, construíram postes de luz e maquetes. Educandos de química 
levaram o público a laboratórios nas salas. A visitação de pais, amigos, comunidade 
superou as expectativas. O Projeto Integrador contribuiu para o fortalecimento da 
integração e interdisciplinaridade no instituto em vários aspectos, como o desenvolvimento 
da autonomia e iniciativa dos educandos, a aproximação da escola, famílias e comunidade.

TÍTULO: O uso do laboratório na fixação dos conhecimentos de química geral: Um 
estudo sobre aproximação da Universidade com a escola.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Bruna Rayana dos Santos Sampaio
Autores: Bruna Rayana dos Santos Sampaio, Gleison Neres Marques, Maria Cristina 
Moreira da Silva.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a importância do uso do laboratório 
nas aulas práticas no ensino da disciplina de química no Centro de Ensino Médio Dr. João 
Bacelar Portela, localizado em São Luíz- MA. Adotamos como metodologia o estudo de 
caso e, usamos como instrumento para análise o questionário aplicado com os alunos 



e professor (a) de química da turma do primeiro ano do ensino médio. Os resultados da 
pesquisa mostram que 94,12% dos alunos acham importante unir a teoria com a prática 
no processo de aprendizagem de química e 5,88% acha que não. A maioria dos alunos não 
acha a disciplina difícil, é necessário apenas que haja um maior interesse e atenção para 
com as aulas. Todos concordam que as aulas experimentais facilitariam o entendimento 
do conteúdo ministrado pelo professor (a) em sala de aula e que essa aproximação entre 
a escola e a Universidade é importante para a obtenção de mais conhecimentos, troca de 
experiências e preparação para o futuro.

TÍTULO: Jornalismo colaborativo como possibilidade de criação de novos territórios 
existenciais no ensino médio
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Montanha
Apresentador: Bruna Rocha Raupp
Autores: Bruna Rocha Raupp, Ana Carolina Moura Marques, Luciano de Melo Dias.
Resumo: Esta pesquisa é um desdobramento da cartografia da utilização do laboratório 
de informática em tempo livre por alunos do ensino médio integrado ao curso técnico 
em administração do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Montanha, localizado 
em um município do norte capixaba. O Blog de jornalismo participativo e colaborativo se 
apresentou como alternativa à comunicação institucional, comunicação esta geralmente 
realizada por jornalistas formados, que embora trabalhem na escola – muitas vezes em 
Campus nos quais se realizam aulas – fazem suas atividades com suas marcas subjetivas, 
distante do universo dos alunos. No caso da instituição em questão, o canal de informações 
preencheu uma lacuna na comunicação institucional, por se tratar de uma escola recém-
inaugurada e sem profissional de comunicação lotado na unidade. A experiência também 
contribuiu na criação de novos territórios existenciais para os integrantes, a partir da 
valorização do ponto de vista do aluno e da escolha de pautas de interesse local. A pesquisa 
diz respeito à produção de subjetividade, e faz referência ao conceito de era de pós-mídia, 
tal qual proposto por Felix Guattari (Guattari, 1992).

TÍTULO: Alfabetização cientifico tecnológica: Um estudo sobre a feira tecnológica do 
Centro Paula Souza (FETEPS 2010-2013)
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, Faculdade de Tecnologia de Itu - CEETEPS
Apresentador: Sueli Soares dos Santos Batista
Autores: Brunno Lourenzo Notoroberto, Sueli Soares dos Santos Batista.
Resumo: A inovação é o processo de invenção que resulta em benefícios econômicos para 
o setor produtivo, mas também benefícios sociais que contribuam com o desenvolvimento 
local e qualidade de vida dos cidadãos. A Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (FETEPS), 
em São Paulo, tem sido uma mostra importante das ações empreendedoras e inovadoras 
a partir de parcerias com empresas e organizações não governamentais locais. Além 
disso, demonstram a capacidade dos docentes e discentes do ensino médio e técnico e 



das graduações tecnológicas de produzirem conhecimento que resultam em inovação 
em produtos e serviços. Neste sentido, foi realizada pesquisa empírica para compreender 
o sentido desta feira no que diz respeito à responsabilidade social, aos aspectos do 
empreendedorismo e da inovação pensados a partir da perspectiva de uma alfabetização 
científica e tecnológica que vise a apropriação dos sujeitos quanto ao saber socialmente 
construído.

TÍTULO: Percepção de alunos com deficiência visual sobre a sua inserção no ensino 
regular
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Bruno Alexandre da Silva
Autores: Bruno Alexandre da Silva, Albertina Marília Alves Guedes, Tiago Rodrigues Rocha, 
Alexandra Fonseca da Silva.
Resumo: Esse estudo diz respeito de uma pesquisa de campo que objetivou conhecer 
quais são as percepções de estudantes do Ensino Regular com deficiência visual sobre 
a sua inserção no ensino regular. Os resultados apontam que a super-proteção da família 
compromete a aprendizagem visto que os familiares não permitem que o aluno deficiente 
participe das atividades escolares de forma ativa e autônoma o que por sua vez dificulta o 
desenvolvimento da independência e afetando de forma direta suas relações no convivo 
escolar, bem como o seu desenvolvimento cognitivo. Indicam também que o despreparo e 
falta de cuidados dos professores em relação às limitações do aluno com deficiência visual. 
Podemos concluir que a percepção dos alunos com deficiência visual que estão inseridos na 
escola pesquisada é de que os professores são despreparados e descuidados em abordar o 
aluno com esse tipo de deficiência, bem como em relação às limitações dos mesmos.

TÍTULO: Análise citotóxica e antioxidante do extrato Hidroalcoólico de Baccharis 
Trimera (Carqueja)
Instituição: CEFET MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Apresentador: Bruno da Cruz Pádua
Autores: Bruno da Cruz Pádua, Joamyr Victor Rossoni Junior, Daniela Caldeira Costa.
Resumo: Atualmente a medicina tradicional fornece várias formas de tratamento para 
inúmeras patologias. O gênero Baccharis, por exemplo, é usado como tratamento para 
doenças hepáticas, anginas, problemas circulatórios e diabetes.
Análises químicas de Baccharis trimera (carqueja) demonstraram que esta espécie possui 
vários componentes bioativos que estão correlacionados à sua atividade antioxidante e 
anti-inflamatória.
Apesar da diversidade de indicações para o uso deste fitoterápico, há uma escassez de da-
dos científicos que comprovam os efeitos biológicos das diversas formulações de B. trime-
ra. Diante disso, a proposta deste trabalho foi avaliar a toxicidade do extrato hidroalcoólico 



de B. trimera e a sua capacidade antioxidante. Nossos resultados sugerem que a utilização 
de extrato de B. trimera não provoca danos em células hepáticas da linhagem HEPG2. Além 
disso, os compostos químicos presentes no extrato apresentam uma atividade antioxidan-
te, uma vez que neutralizaram o radical DPPH.

TÍTULO: SIGOSE - Sistema de gerenciamento online de supervisão de eventos: Uma 
abordagem prática da produtividade discente em favor da organização de eventos científicos.
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará, Campus Breves
Apresentador: Bruno Diego Fernandes Pereira
Autores: Bruno Diego Fernandes Pereira, General Robert e Lee Barata Wishart, Ábner Lucas 
Alves Pereira, Geovane Aires dos Santos, Taiany Gama de Almeida.
Resumo: O projeto SIGOSE (Sistema de Gerenciamento Online de Supervisão de Eventos) 
trata-se de um site publicado sob o domínio “www.jornadamarajoara.com” que serve de 
laboratório para as disciplinas “Programação Web” e “Análise e projeto de sistemas”, 
exercitando conceitos práticos de programação envolvendo linguagens de hipertexto, banco 
de dados e web design. A partir da execução das atividades de planejamento, elaboração, 
desenvolvimento e manutenção do site, os alunos disponibilizam ao Campus um sistema 
completo para supervisionar eventos, desde a publicação da sua programação até a 
emissão de certificados de participação. O SIGOSE foi implantado em 2012 para cadastrar 
as atividades e os participantes do evento “Jornada Marajoara de Ciência e Tecnologia”, 
disponibilizando um serviço de credenciamento que permite o download dos certificados 
após a realização das atividades. Este projeto vem sendo utilizado como estágio para os 
alunos do curso técnico em informática do IFPA, Campus Breves.

TÍTULO: Alternativas para o lixo eletrônico do IFPE Campus Pesqueira
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Luzia Marcela Magalhães Lopes
Autores: Bruno Gomes Moura de Oliveira, Luzia Marcela Magalhães Lopes, Caio Alves 
Cabral, Camila Américo Paulino.
Resumo: Todos os dias, milhares de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos 
(eletrodomésticos, celulares, computadores, impressoras) são substituídos por outros 
mais atuais, contribuindo desta forma para o aumento do chamado Lixo Eletrônico. O 
termo “lixo eletrônico”, também conhecido como “lixo tecnológico” ou “e-lixo”, aplica-se a 
todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletroeletrônicos. No Brasil 
já está em vigor a Lei no. 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), que veio responsabilizar todos os agentes envolvidos nos processos 
industriais (fabricação, venda, consumo, descarte, recolhimento, reaproveitamento e 
reciclagem). Todas as medidas previstas nesta política visam à preservação ambiental. 
Diante da necessidade de dar um destino ambientalmente correto ao lixo eletrônico arrecado 
em municípios do interior de Pernambuco (Pesqueira, Arcoverde, Alagoinha, Venturosa, 



Poção, Sanharó e Belo Jardim), foram desenvolvidas, em 2014, algumas ações no Instituto 
Federal de Pernambuco – IFPE Campus Pesqueira. Estas ações fizeram parte do projeto de 
extensão intitulado “Tratamento do Lixo Eletrônico no Município de Pesqueira e Região”. 
Este pôster apresenta alternativas para o reaproveitamento de partes e componentes deste 
lixo eletrônico arrecadado pelo projeto.

TÍTULO: O ensino médio integrado ao técnico garante um melhor desempenho em 
relação ao ensino médio tradicional?
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Bruno Nogueira Luz
Autores: Bruno Nogueira Luz, Carolina Machado D´Avila, Katiana de Lima Alves Silva, 
Rafael Nogueira Luz.
Resumo: Com a expansão dos grandes centros industriais em direção ao interior do estado 
de São Paulo, nos últimos anos, a ampliação da oferta de vagas no ensino técnico de nível 
médio vem atender toda a sociedade que necessita de formação profissional para inserir-se 
no mundo do trabalho. Além disso, essa modalidade de ensino procura dar mais significado 
aos componentes curriculares de formação geral, os quais, vazios e fragmentados muitas 
vezes tornam-se sem sentido para o estudante.
Em julho de 2011, o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto nº 57.121/2011 
criou o Programa o Programa Rede de Ensino Médio Técnico - VENCE, que tem como ob-
jetivo oferecer cursos técnicos de nível médio nas modalidades integrada ou concomitante, 
aos alunos regularmente matriculados no Ensino Médio da rede estadual de ensino.
O VENCE prevê a parceria do governo do Estado com instituições públicas ou privadas, 
através de credenciamento, para o oferecimento dos cursos de formação técnica aos es-
tudantes. A parceria foi fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Resolução SEE 47/2011 (modificada pela Resolução SE n.º 78/2012), um Termo de Acordo 
e Cooperação Técnica entre as duas instituições, além do decreto supra-citado, visando a 
ampliação da oferta de cursos profissionalizante e facilitando o acesso da população jovem 
à qualificação e à inserção no mercado de trabalho.
Entre as instituições parceiras, destaca-se o Instituto Federal - IFSP, escola técnica instituída 
pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, construído historicamente a partir da Escola 
de Aprendizes e Artífices de São Paulo, criada pelo Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 
1909, sendo um dos marcos iniciais da escolarização profissionalizante no Brasil.
Este trabalho faz uma análise do desempenho dos alunos que frequentaram as turmas do 
curso VENCE no município de Boituva, resultado da parceria entre o IFSP – Campus Boitu-
va e a E.E. Alferes Mário Pedro Vercellino, comparando-os com os resultados alcançados 
pelos alunos das outras turmas de ensino médio, todos concluintes em 2014.
Dessa forma, este trabalho apresenta esses resultados, realiza um teste de significância 
com intuito de medir e comprovar a real diferença entre as turmas, apresentando em um 
gráfico os resultados visíveis e os ganhos alcançados com o programa VENCE.



TÍTULO: Leitura da imagem
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho
Apresentador: Bruno Porfirio Barboza
Autores: Bruno Porfirio Barboza, Talita Canonico e Silva.
Resumo: Vivemos em contato com imagens desde o momento de nosso nascimento; 
imagens produzidas e reproduzidas de forma mecânica. Absorvemos apenas o que sua 
camada superficial nos fornece. É comum nos depararmos com as logos de algumas 
empresas alimentícias e as cotar como marcantes e até atraentes, tendo essa opinião 
influenciada por fatores implícitos distribuídos de forma estratégica pela imagem através 
de sua cor e da posição dos ícones que a compõem. O projeto “Leitura da Imagem” traz 
como objetivo a execução de um curso mensal direcionado aos alunos do Instituto Federal 
do Paraná (Campus Jacarezinho) para a exposição e estudos de elementos subjetivos 
do qual a imagem é composta, estimulando assim uma visão mais crítica do aluno em 
relação a leitura de imagens e fornecendo a ele uma forma mais profunda da interpretação 
desta, seja ela um anúncio estático, uma propaganda televisiva, fotografias de artistas 
contemporâneos e antigos, curtas e longas-metragens e clipes musicais.

TÍTULO: O processo da institucionalização da política pública de educação a distância 
das instituições públicas
Instituição: IFTM - Instituto Federal Triângulo Mineiro
Apresentador: Gislene Ferreira Venerando
Autores: Bruno Rangel Chagas, Gislene Ferreira Venerando, Gabriela Fernanda Silva 
Borges, Joelma Maria Muniz.
Resumo: Este estudo apresenta uma reflexão a respeito do processo de institucionalização 
da política pública de Educação a Distância nas Instituições Públicas de Ensino. Por meio 
de pesquisa documental e bibliográfica sistematiza-se os conceitos e contextos da EaD, 
a regulamentação advinda do Ministério da Educação, a unicidade do ensino presencial 
e a distância em suas estruturas organizacionais, bem como sua forma de gestão 
integrada. A utilização das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem nas 
Instituições Públicas oferece alternativas capazes de ultrapassar as dimensões geográficas, 
possibilitando que todos os aprendizes tenham acesso ao ensino de qualidade. Verifica-
se que o cenário da EaD nas instituições públicas se mostra complexo e desafiador, e 
que institucionalizar a Educação a Distância se torna o grande desafio dos governos 
nas suas esferas federal, estadual e municipal. As pesquisas em EaD têm mostrado que 
ações conjuntas provocam alteração de padrões culturais e transformações nas práticas 
pedagógicas, e lhes asseguram permanência legal, expansão e desenvolvimento para a 
afirmação das Instituições Federais.

TÍTULO: Elaboração e análises de linguiças de tamuatá
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Byatriz Karinna Alves Volpe Bandeira



Autores: Byatriz Karinna Alves Volpe Bandeira, Ana Guilhermina Taborda do Nascimento 
Figueira, Letícia Homobono Martins.
Resumo: Esse projeto foi elaborado com o intuito de desmitificar a inferioridade dos peixes 
considerados de rejeito no estado do Amapá. O trabalho consiste na produção de linguiça de um 
peixe de baixo valor comercial, o Tamuatá (Hoplosternum littorale). O peixe, comprado fresco, 
foi beneficiado, seguindo as Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, a fim de realizar o 
embutimento em tripa natural, tendo como resultado final a linguiça. Foi empregado o método 
de defumação natural como processo de conservação e agregação de valor. Posteriormente, 
algumas amostras de linguiça foram levadas ao laboratório da Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) para a realização de análise físico-química, tendo bons resultados acerca 
da qualidade nutricional. Ademais, foi realizada uma análise sensorial de aceitação do tipo global 
e de intenção de compra desenvolvidas no Instituto Federal do Amapá. A análise sensorial revelou 
um ótimo índice de aceitação bem como a intenção de compra, tornando o processamento 
de linguiças de peixe uma alternativa para agregar valor ao Tamuatá, fazendo com que esse 
produto se torne acessível para famílias de baixa renda, por ter uma matéria-prima de baixo valor 
comercial e, assim, incentivando o consumo.

TÍTULO: As imagens de Ilhéus ficcionalizadas por Jorge Amado
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Ilhéus
Apresentador: Caêssa Ferreira Santos dos Santos
Autores: Caêssa Ferreira Santos dos Santos, Juliana Santos Menezes.
Resumo: A literatura proporciona viagens imaginadas e é suscitadora de viagens reais a 
localidades que foram ficcionalizadas. O escritor Jorge Amado, em suas obras do ciclo do 
cacau, apresenta imagens de Ilhéus, sinalizando os espaços físicos, os fatos históricos, 
hábitos, costumes e o cotidiano do povo ilheense.
Assim, o leitor-turista, instigado por essas imagens, pode ser movido a conhecer, na reali-
dade, aquilo que já foi conhecido ficcionalmente, tornando-se turista-leitor .
Nessa perspectiva, este trabalho pretende analisar a relação patrimônio-literatura-turismo, 
através do estudo de algumas imagens da cidade de Ilhéus ficcionalizadas pelo escritor 
Jorge Amado. Para desenvolver tal estudo, foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo, 
que foi efetuada a partir da observação direta e entrevistas com grupos de turistas, com 
moradores e trabalhadores do local.

TÍTULO: Campanha de arrecadação de lixo eletrônico no município de Pesqueira - PE 
e região
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Caio Alves Cabral
Autores: Caio Alves Cabral, Luzia Marcela Magalhães Lopes, Bruno Gomes Moura de 
Oliveira, Camila Américo Paulino.



Resumo: Todos os dias, milhares de aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos 
(eletrodomésticos, celulares, computadores, impressoras) são substituídos por outros 
mais atuais, contribuindo desta forma para o aumento do chamado Lixo Eletrônico. O 
termo “lixo eletrônico”, também conhecido como “lixo tecnológico” ou “e-lixo”, aplica-se 
a todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletroeletrônicos [1-3].
No Brasil já está em vigor a Lei no. 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), que veio responsabilizar todos os agentes envolvidos nos pro-
cessos industriais (fabricação, venda, consumo, descarte, recolhimento, reaproveitamento 
e reciclagem). Todas as medidas previstas nesta política visam à preservação ambiental.
Diante da necessidade de conscientização das comunidades e tratamento dos resíduos 
eletroeletrônicos dos municípios do entorno de Pesqueira-PE (Arcoverde, Alagoinha, Ven-
turosa, Poção, Sanharó e Belo Jardim), foram desenvolvidas, em 2014, algumas ações no 
Instituto Federal de Pernambuco - IFPE Campus Pesqueira. Estas ações fizeram parte do 
projeto de extensão intitulado “Tratamento do Lixo Eletrônico no Município de Pesqueira e 
Região”. Este pôster trata da campanha de arrecadação de lixo eletrônico deste projeto que 
recebeu mais de 9 toneladas de materiais.

TÍTULO: O ensino de física através de jogos: Uma contribuição para o ensino e 
aprendizagem de circuitos elétricos.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Caio Graco Medeiros de Lima
Autores: Caio Graco Medeiros de Lima, Samuel Rodrigues Gomes Júnior, Roney Roberto 
de Melo Sousa, Flávio Urbano da Silva
Resumo: Este trabalho envolve o produto educacional desenvolvido até o momento no 
mestrado profissional em ensino de física da SBF no polo do Campus do IFRN Natal Central. 
A ideia se dá na construção de um jogo digital que rode em qualquer aparelho com sistema 
operacional androide, como tablets e smartphones. O jogo desenvolvido, chamado Lâmpadas, 
envolve conceitos de circuitos elétricos para que de maneira interativa os estudantes possam 
aprender, testar suas concepções e fixar seu aprendizado. O objetivo é mostrar novas 
possibilidades para o ensino de física no que se refere ao lúdico, a partir de um aprendizado 
divertido e estimulante. Espera-se que tal jogo seja capaz de potencializar o aprendizado de 
circuitos elétricos e que torne o processo ensino e aprendizagem mais atraente e significativo.

TÍTULO: Sensibilidade dos manipuladores de alimentos sobre o conhecimento em 
higiene e segurança alimentar
Instituição: Faculdade SENAC do Recife
Apresentador: Caio Henrique Melo
Autores: Caio Henrique Melo, Sandra Regina Marinho de Oliveira, Jobson Alves dos Santos, 
Robson Luis Trindade Lustosa, Jeanne Cristina Lapenda Lins Cantalice.



Resumo: Os manipuladores de alimentos exercem responsabilidade direta na qualidade 
e segurança das preparações alimentares. Os casos de surtos alimentares está associado 
ao desconhecimento sobre Boas Práticas de Produção dos Alimentos. O estudo objetivou 
avaliar o conhecimento dos manipuladores de alimentos sobre higiene e segurança 
alimentar. Foi realizado um estudo de delineamento transversal, descritivo no período 
de Setembro a Novembro de 2014 em um mercado municipal na cidade de Recife-PE. 
Foi utilizado um questionário de inspeção baseado na CVS–6/99 sobre higiene alimentar 
e pessoal. 71% dos manipuladores nunca receberam treinamento e apenas 29% 
relataram ter recebido nos últimos 3 meses. Quanto ao nível de conhecimento 100 % dos 
manipuladores entendiam sobre os perigos encontrados nos alimentos. Contudo 100 % 
não souberam responder sobre os métodos de contenção dos micro-organismos, métodos 
de higienização sanitária, 86 % sobre produção dos alimentos com segurança, 86 % sobre 
boas práticas de prevenção de contaminação dos alimentos. Estes dados demonstram a 
falta de conhecimento dos manipuladores de alimentos, indicando riscos de contaminação 
das preparações alimentares. Logo, sugere-se a implantação do Manual de Boas Práticas 
para manipuladores de alimentos e capacitações periódicas.

TÍTULO: Sistema de interceptação de balões por aeronave não-tripulada
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Caio Italo Marcieri Pimpinato
Autores: Caio Italo Marcieri Pimpinato
Resumo: O projeto consiste no planejamento e execução de projeto para produção de 
um protótipo de veículo aéreo não-tripulado que possa ser utilizado para monitoramento 
do meio ambiente, como zonas de interferência humana, alterações locais decorrentes 
de processos de deterioração ambiental, etc. O objetivo principal é proporcionar uma 
melhoria considerável nos processos de monitoramento do meio ambiente, produzindo 
um veículo aéreo não-tripulado (VANT) que possa atender as necessidades específicas 
de ambientes previamente estudados. Além do desenvolvimento em si, foram estudados 
diversos aspectos que contemplam áreas como aerodinâmica, resistência dos materiais, 
comportamento em voo e alterações climática para que o projeto possa ser desenvolvido 
com base no maior número de variáveis, aumentando ao máximo o grau de eficiência final. 
Estes estudos produzirão dados que podem ser publicados, e assim servir de auxilio para 
outros projetos de pesquisa.

TÍTULO: Aplicativo para comunicação alternativa e ampliada para pacientes com 
deficiências cognitivas
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Caioby Aleixo Ripoli Fiochi
Autores: Caioby Aleixo Ripoli Fiochi, Ednilson Geraldo Rossi.
Resumo: O presente projeto visa a melhoria na qualidade de vida de pacientes com 



deficiências cognitivas. Sob essa perspectiva, a abordagem do projeto foca na necessidade 
de comunicação por parte desses pacientes, para facilitar a realização de necessidades 
básicas, e consequentes melhorias na qualidade de vida. Para tal comunicação, 
implementou-se uma ferramenta de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), que 
possibilita outras formas de expressão além da modalidade oral. Unindo-se conceitos de 
multimídia e de pranchas de comunicação, permite-se a interação por voz e visão. Há uma 
apresentação de imagens e sons ao paciente, e este por sua vez interage com a ferramenta 
por meio de cliques em um mouse adaptado as necessidades do mesmo.

TÍTULO: O ensino de biologia molecular através dos jogos didáticos
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Caíque Rodrigues de Carvalho Sousa
Autores: Caíque Rodrigues de Carvalho Sousa
Resumo: A Biologia Molecular, uma das áreas mais complexas da Biologia, estuda os 
padrões moleculares baseados em aprofundamentos genético e bioquímico. O projeto 
interventivo foi desenvolvido em turmas do ensino médio, 1º e 3º anos, e visou trabalhar 
a biologia molecular de forma alternativa, através da construção de um jogo didático 
que buscasse fazer o uso correto de conteúdos que englobassem os processos de 
replicação e transcrição de DNA, processamento de RNA e mutações gênicas de adição, 
substituição e deleção. O rendimento das turmas foi demasiado positivo. Os alunos que 
pouco compreendiam sobre a Transcrição de DNA, passaram a distinguir entre replicação e 
transcrição de DNA, assim como as bases constituintes e as funções desempenhadas pelos 
ácidos nucleicos (DNA e RNA). Voltados apenas para o 3º ano, os discentes ascenderam 
no conhecimento das mutações, mas o processamento de RNA não teve um rendimento 
desejado, porque mais de 60% compreenderam este tópico de forma incorreta.

TÍTULO: Murilo rubião: fantástico ou realismo maravilhoso?
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros
Apresentador: Camila Alves da Silva
Autores: Camila Alves da Silva, Álvaro Barbosa de Carvalho Júnior.
Resumo: O tema sobrenatural se apresenta em diversos textos literários, mas apenas sua 
presença não é suficiente para definir a classificação dos gêneros a ele ligado. O sobrenatural 
poderá se manIFEStar nos gêneros fantástico, maravilhoso, estranho, realismo maravilhoso. 
Mas como determinar à qual gênero ele pertence? Esta análise está ligada a acontecimento 
meta-empíricos segundo a estruturação particular do discurso e dos aspectos narrativos 
que emprega. em nossos estudos sobre Murilo Rubião (1916-1992), percebemos dentre 
os trabalhos publicados sobre ele existe uma divergência quanto à qual gênero sua obra 
manIFESta. Dentre as categorizações mais utilizadas estão o realismo mágico, o fantástico 
e o realismo maravilhoso. Mas de acordo com nosso estudo bibliográfico sobre a teoria 
dos gêneros, qual o gênero que sua obra realmente manIFESta? Principalmente a foco de 
nosso estudo O pirotécnico Zacarias (1974).



TÍTULO: A zoologia do ensino médio sob uma perspectiva evolutiva: Novos rumos para 
uma prática diferente do tradicional
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto
Apresentador: Camila Copetti
Autores: Camila Copetti, Thais Scotti do Canto Dorow.
Resumo: Pensando em uma alternativa de ensino para o estudo da Zoologia foi realizado 
em duas turmas dos cursos técnicos integrado ao ensino médio do IFFAR–Santo Augusto 
uma proposta de construção de cladogramas a partir de infográficos e mapas conceituais 
do reino animal. Com o objetivo de integração entre cursos e possibilitar a interação da 
zoologia com outros temas da biologia através da sistemática filogenética. A avaliação foi 
positiva pois houve maior dedicação e envolvimento ao trabalho e melhor compreensão 
do tema. Uma das vantagens apontada foi que, através de poucas características pode-se 
estudar todo o Reino em pouco tempo, mas com um nível de aprendizado maior. Para os 
alunos o estudo da zoologia através de sinapomorfias se tornou mais atrativo pois abordou 
o conhecimento dentro de um enfoque evolutivo e eles não se viram obrigados a memorizar 
termos científicos. A vantagem do ensino de Zoologia através da Sistemática Filogenética, 
é que a medida que cada grupo monofilético for sendo apresentado uma margem grande 
de características dos grupos está sendo estudada consequentemente o estudo se torna 
estimulante, dinâmico, ágil.

TÍTULO: Análise sensorial de salgadinhos produzidos com farinhas sem glúten
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, CANP
Apresentador: Camila de Andrade Pacífico
Autores: Camila de Andrade Pacífico, Julia Oliveira Barros Santoro, Alcilúcia Oliveira, 
Cassiane da Silva Cardoso, Mariangela de Carvalho Leal.
Resumo: Este trabalho verificou a aceitabilidade de salgadinhos fabricados com farinhas 
sem glúten. Empregou-se o Teste de Aceitação com escala hedônica estruturada de 5 
pontos, atribuindo valores de desgostei muito a gostei muito para 150 consumidores. 
Aparência, sabor e consistência foram atributos avaliados. Analisando os dados observou-
se que a coxinha e croquete, elaborados com farinha de soja, obtiveram percentual de 
40% e 61%, respectivamente, para descrição gostei muito no quesito aparência. Quanto ao 
sabor e consistência, a coxinha teve uma representação de 80% para o valor gostei muito. 
Ao avaliar os atributos aparência, sabor e consistência para o risole (farinha de arroz e soja) 
obteve-se o percentual de 50%, 95% e 65%, respectivamente. A bolinha de queijo (farinha 
de mandioca), tais atributos representaram 79,5%, 76% e 79,5%, respectivamente, para 
a descrição gostei muito. A intenção de compra foi positiva para a coxinha, risole, bolinha 
de queijo e croquete, tendo 72%, 75%, 77% e 81,3%, dos consumidores respectivamente, 
declarando que certamente comprariam os salgadinhos. Conclui-se que estes salgadinhos 
são mais uma opção de alimento para celíacos.



TÍTULO: O uso do software labvirt no ensino de química
INSTITUIÇÃO: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Camila Evelin Amorim Ferreira
Autores: Camila Evelin Amorim Ferreira, Greycianne Félix Cavalcante, Daniele Araújo da Silva.
Resumo: As tecnologias se agregaram ao cotidiano da população devido a facilidade da sua 
acessibilidade. Sendo assim é importante salientar o uso dos computadores e da internet 
como ferramenta educacional.
Entretanto, pode-se observar que inserção do uso das tecnologias no processo de en-
sino-aprendizagem é primordial para que o estudante tenha êxito na compreensão dos 
conteúdos que são aplicados. A disciplina de Química na educação básica é considerada 
de difícil entendimento por parte da maioria dos alunos, a maioria demonstra desinteresse 
pela disciplina, pois a metodologia dos professores muitas vezes é baseada na corrente pe-
dagógica tradicionalista, sendo que o professor é a figura central e o aluno é o transmissor 
passivo dos conhecimentos considerados como verdade absoluta, em que não há espaço 
para os alunos interagirem de forma individual, desta forma, não existe atividades práticas 
que permitem o aluno inquirir, criar e construir. Para a aplicação do software LabVirt, os 
alunos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará- IFCE, Campus 
Maracanaú realizaram uma oficina no dia 17 de Outubro de 2014, com alunos da 1ª série 
do Ensino Médio da EEFM Professor Antonio Martins Filho. Analisando os pontos negativos 
que são: ausência de computadores nas escolas, além da ausência de acesso a internet, 
falta de capacitação dos professores na área da informática, verifica-se que isto impossi-
bilita a concretização do real objetivo dos softwares educativos. A internet, e os diversos 
materiais que se encontram disponíveis na rede, podem ser utilizados de forma bastante 
proveitosa em sala de aula, fortalecendo assim o processo de ensino aprendizagem, para 
isto é necessário que a escola disponibilize dos recursos exigidos na aplicação do software, 
assim como os professores estejam a parte do funcionamento e aplicação dessa ferra-
menta educacional. Levantando sempre como fator de maior importância a transmissão e 
assimilação de conhecimentos.

TÍTULO: Jogos online no ensino-aprendizagem da língua inglesa
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Camila Maressa Linhares da Silva
Autores: Camila Maressa Linhares da Silva, Thamires Lima Jerônimo, Frank Laércio da 
Costa Santos Júnior.
Resumo: O foco desta pesquisa é a importância dos jogos online de tipo RPG, os MMORPGs 
(Multi Massive Online Role-Playing Games) no ensino-aprendizagem da língua inglesa. O 
projeto está próximo a sua fase final, e está sendo efetuada a observação sistemática da 
2ª série do ensino médio do curso de Informática integrado do Campus São Gonçalo do 
Amarante, onde existem alunos-exemplos de que esses jogos são efetivos no aprendizado 



do inglês. Inicialmente, aplicamos um questionário para conferir a opinião dos alunos em 
relação aos games, posteriormente, aplicamos o pré-teste com quinze questões de múltipla 
escolha referentes aos conteúdos já ministrados em sala de aula. Com isto, diagnosticamos 
o nível de proficiência inicial dos alunos. Após o pré-teste, treze alunos constituíram o 
grupo “Games” que iniciaram as partidas no MMORPG de browser AdventureQuest of 
Worlds. Ao final do projeto, será realizado o pós-teste para avaliar o desempenho dos 
estudantes depois de realizado o experimento.
TÍTULO: Desenvolvimento e avaliação sensorial de uma sobremesa com extrato 
hidrossolúvel da castanha-do-pará.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte.
Apresentador: Camila Maria do Nascimento
Autores: Camila Maria do Nascimento, Adriana Maciel Chaves, Bruno Felipe de Oliveira, 
Josyane Alexandre de Andrade, Hyngrid Rannielle de Oliveira Gonsalves.
Resumo: A intolerância a lactose é a presença de sintomas causados devido à incapacidade 
da mucosa intestinal de digerir o carboidrato lactose. As bebidas a base de extratos vegetais 
são utilizadas em casos de alergia à proteína do leite de vaca e em casos de intolerância 
à lactose. Neste contexto, a proposta deste trabalho é investigar a aceitação sensorial de 
uma sobremesa tipo pudim, elaborada substituindo o leite de vaca comercial pelo extrato 
da castanha-do-pará. O leite vegetal de castanha-do-pará foi obtido de maneira artesanal. A 
elaboração do pudim teve como base uma receita tradicional onde o leite convencional foi 
substituído pelo extrato hidrossolúvel da castanha-do-pará. O teste sensorial foi realizado 
na área de convivência do IFCE, Campus Limoeiro do Norte, por 65 provadores. Os atributos 
avaliados indicaram que o produto apresentou boa aceitação pelos provadores, com médias 
variando entre “gostei moderadamente” e “gostei muito” na escala hedônica. Já o teste de 
intenção de compra obteve resultado de 79% indica que esse produto apresenta potencial 
para entrar no mercado.

TÍTULO: Gastronomia como vetor para a preservação da cultura no município de SÃO 
BORJA – RS
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Elizabeth Muller do Prado
Autores: Camila Nemitz de Oliveira Saraiva, Aline Prestes Roque, Luciana Maroñas Monks, 
Elizabeth Muller do Prado.
Resumo: A Mostra Gastronômica do If Farroupilha é um evento gastronômico que 
tem o objetivo de resgatar as origens históricas alimentares das diferentes etnias que 
contribuíram para a formação e desenvolvimento da cultura local de São Borja. Inicialmente 
é feito um resgate bibliográfico étno-cultural e histórico e salientada a importância das 
raízes gastronômicas para preservação dos costumes de um povo. São levantados os 
principais pratos e ingredientes consumidos no município e posteriormente os alunos 



colocam os conhecimentos teóricos na prática aplicando as técnicas culinárias trabalhadas 
em aula. É possível perceber o quanto a Mostra é importante para divulgação do Curso e 
que proporciona uma aproximação da instituição com a comunidade local. Conclui-se que 
a execução do mesmo é importante para que os alunos possam unir os conhecimentos 
teóricos/práticos aplicados em um evento real que contribuirá para as suas vidas 
profissionais, além do que auxilia na preservação deste legado cultural.

TÍTULO: Aspectos psicossociais relacionados ao último trimestre de gestação
Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia - Escola Técnica de Saúde
Apresentador: Camila Piqui Nascimento
Autores: Camila Piqui Nascimento, Nyessa Souza Arantes Nogueira, Kleber Gontijo de 
Deus, Bárbara Dias Rezende Gontijo, Maria José Nunes.
Resumo: No período gestacional são notadas diversas transformações biológicas,sociais 
e psíquicas na gestante e no seu companheiro,que passam a conviver com uma nova 
situação,a chegada de um novo membro.O objetivo foi identificar sentimentos comuns 
de gestantes e pais no último trimestre de gestação.Pesquisa descritiva,de campo,tipo 
coorte prospectivo,quantitativa.Foram entrevistadas 17 mulheres e 14 pais.Observou-se 
que 58,8% das mães apresentaram ansiedade,29,4% preocupação e medo e 52,9% alegria.
Gestantes com irritabilidade 17,6% e tristeza 17,6% necessitam de uma atenção especial.
Nos pais evidenciou-se níveis elevados de ansiedade 64,3%,alegria 71,4% e preocupação 
21,4%.A maioria refere desejo de acompanhar o parto e afirmam estar preparados para a 
paternidade.Conclui-se que os sentimentos mais comuns entre gestantes e pais no último 
trimestre são ansiedade,medo,preocupação e alegria e que são necessárias estratégias 
para acolhimento com as gestantes e pais na atenção primária a saúde.

TÍTULO: Percepção ambiental e sanitária dos feirantes da feira do município de 
Cristalândia- Piauí.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Camila Portela de Castro
Autores: Camila Portela de Castro, Axia Carvalho dos Santos, Edineuza Azevedo Costa, 
Tancio Gutier Ailan Costa, Bruna de Freitas Iwata.
Resumo: Desde os primórdios da civilização humana a natureza tem sido usada para 
satisfazer nossas necessidades e tem sido local de despejo do que não nos interessa mais. 
Antigamente os efeitos negativos causados pela exploração da natureza eram facilmente 
revertidos pela própria. Entretanto, a partir da Revolução Industrial, a exploração e a 
poluição da natureza aumentaram em uma escala tão grande que o ambiente vem perdendo 
cada vez mais sua capacidade de se recuperar desses impactos, com destaque a busca por 
mantimentos. Deste modo, a pesquisa tem como objetivo identificar a percepção ambiental 
e sanitária dos feirantes em nível do entendimento sobre realização de sua atividade no 
município de Cristalândia Piauí. Quantos aos procedimentos foram aplicados questionário 



aos feirantes. A percepção da população sobre a feira apontou como baixa qualidade sanitária, 
uma vez que no local há acúmulo de resíduos, presença de insetos e animais, como também 
condições precárias de higiene individual dos feirantes. Além disso, ficou evidenciada a 
precariedade de serviços de limpeza pública advinda de ações do poder público.

TÍTULO: Avaliação dos custos operacionais em etas em função da qualidade da água 
captada no reservatório jucazinho.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Camila Silva Guimarães
Autores: Camila Silva Guimarães, Ioná Maria Beltrão Rameh Barbosa.
Resumo: O reservatório do Jucazinho, localizado na bacia do Capibaribe, é o responsável 
pelo abastecimento de aproximadamente 800 mil habitantes no Agreste pernambucano. 
A deterioração da qualidade da água desse manancial preocupa os órgãos gestores e a 
Companhia Pernambucana de Saneamento, responsável pelo abastecimento público no 
Estado. A presença de substâncias indesejáveis nas águas de abastecimento pode causar 
sérios impactos ambientais e socioeconômicos, podendo até modificar etapas e processos 
nas estações de tratamento de água- ETAs. Diante desses problemas, cada vez mais, 
elevam-se os custos de operação dessas estações com a compra de insumos para tornar 
a água potável, dentro do que estabelece a legislação. Nesse contexto, o presente trabalho 
tem por objetivo principal avaliar a variação dos custos operacionais com o tratamento de 
água nas ETAs em função da qualidade da água captada do Jucazinho. Dentre as atividades 
realizadas para desenvolvimento da pesquisa incluem-se a obtenção e análise dos dados 
de qualidade de água e de custos operacionais com o tratamento, cálculo do Índice de 
Qualidade de Água e do Índice de Estado Trófico e implementação de um banco de dados 
espacial. Como resultado observou-se que algumas ETAs apresentam maior consumo de 
insumos, contudo não são as que produzem maior volume de água tratada. Conclui-se com 
a pesquisa que só com o monitoramento constante é possível definir as melhores técnicas 
de tratamento da água para que não haja custos desnecessários e dispêndio de tempo

TÍTULO: Índice de desenvolvimento da moringa Oleífera Lam, com uso de substratos 
distintos para germinação.
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Camilla Alves Barbosa
Autores: Camilla Alves Barbosa, Silver Jonas Alves Farfan, Ruama Patrícia Barbosa de 
Sena, Maria Ingrity Lima Pereira.
Resumo: A moringa (Moringa oleífera Lam.) apresenta grande potencial agroecológico tais 
como: fácil manejo, pouca exigência hídrica e múltiplas utilizações, como forragem, consumo 
humano, uso medicinal e tratamento de água, tendo boas características nutricionais como 
cálcio, potássio, proteína, ferro e vitaminas. A mesma é de fácil propagação, se adequando 
a diferentes tipos de solo e com baixo custo de produção. Avaliou-se neste trabalho o efeito 



de substratos diferenciados e sua influência na germinação para contribuir com as técnicas 
de propagação. Os substratos utilizados foram: areia, barro e composto na proporção 1:1:1 
e barro e composto na proporção 1:1, a irrigação foi realizada com regador manual 2 vezes 
ao dia. Analisou-se o índice de germinação, altura, diâmetro do caule e número de folíolos. 
O percentual de germinação nos diferentes tratamentos, acima de 86%, não demonstrou 
diferenças significativas, assim como os outros parâmetros.

TÍTULO: Roda de conversa sobre projeto de vida com estudantes do ensino médio 
integrado ao técnico: Relato de experiência
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Camilla Corso Silveira
Autores: Camilla Corso Silveira, Bruno Coletty, Tânia Gracieli Vega Incerti.
Resumo: A proposta de roda de conversa sobre Projeto de Vida, baseada em uma 
perspectiva de Orientação Profissional Sócio-histórica, se justifica por uma demanda 
proveniente dos estudantes, que relataram estar angustiados com a saída da escola, 
escolha profissional e transição para a vida adulta e por solicitação da coordenadora de 
um dos cursos técnicos ofertados na instituição. A atividade foi mediada por integrantes 
do Núcleo de Acompanhamento ao Estudante e Apoio ao Professor do Instituto Federal do 
Paraná, Campus Curitiba; e teve como objetivo principal ampliar a consciência sobre os 
fatores internos e externos que estariam influenciando como dificultadores no processo 
de construção de um Projeto de Vida. Como resultado, os estudantes relataram um alívio 
da ansiedade, a partir da tomada de consciência dos elementos interferentes no processo 
de escolha, e fortalecimento do vínculo grupal. em face do retorno recebido, pretende-se 
transformar a roda de conversa em um projeto institucional.

TÍTULO: Práticas agroecológicas na produção de hortas de quintais.
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Valença
Apresentador: Isabelle dos Santos Barreto Couto
Autores: Camilla Pereira Furtado de Souza, Isabelle dos Santos Barreto Couto, Anderson 
Gomes da Epifania
Resumo: O presente trabalho é parte da atividade extensionista: “Práticas Agroecológicas 
na produção de hortas de quintais: um diálogo entre o Instituto Federal Baiano e o bairro 
do Bate Quente, em Valença – Bahia”.As hortas urbanaspodem contribuir com a economia 
doméstica e na redução da pobreza. O projetotem como objetivo melhorar o acesso a 
alimentos orgânicos e consórcio com espécies medicinais e ornamentais. Foram realizadas 
pesquisas sobre construção de hortas suspensas e a utilização de materiais reciclados e 
adubação com uso de detritos alimentícios, esterco bovino ou de avicultura decomposto, 
para a produção do composto orgânico.O teste de horta suspensa foi feita com garrafa 
pet‘s, semeando cebolinha (Alliumfistulosum) e coentro (Coriandrumsativum). Posteriorà 
intervenção no Bairro do Bate Quente, utilizando práticas agroecológicas, tendo como base 



a etnobotânica, as famílias serão indicadas através da metodologia “Bola de neve”, e uso 
do formulário semi-estruturado.Os métodos serão analisados e indicados de acordo com 
os dados recolhidos. Serão também realizadas oficinas que terão como principal objetivo a 
troca mutua de informações e saberes.

TÍTULO: Qualidade higiênico-sanitária de kafta caprina produzida na cidade de Limoeiro 
do Norte - CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Candido Pereira do Nascimento
Autores: Candido Pereira do Nascimento, Ingrid Vitória Sousa Lima, Bruno Felipe de 
Oliveira, Romário Lima de Sousa, Hyngrid Rannielle de Oliveira Gonsalves.
Resumo: A fabricação de embutidos tipo frescal requer uma série de etapas de manipulação, 
o que eleva as possibilidades de contaminação por diversas espécies de microrganismos, 
patogênicos ou deterioradores, podendo comprometer a qualidade microbiológica do 
produto final. Objetivou-se com esse trabalho, verificar a qualidade higiênico-sanitária de 
kafta caprina produzida na cidade de Limoeiro do Norte – CE. A amostra de kafta caprina 
foi adquirida na Planta de Processamento de Carnes e Pescado do IFCE Campus Limoeiro 
do Norte. Foram realizadas as análises microbiológicas, para determinação de Salmonella, 
Coliformes totais e termotolerantes, contagem de aeróbios mesófilos e contagem de 
bolores e leveduras Mediante os resultados obtidos e comparando-os com os parâmetros 
estabelecidos na Legislação Brasileira a amostra estava em conformidade com a RDC 
ANVISA 12/2001 para coliformes a 45ºC e Salmonella spp.

TÍTULO: Coral “Somos Um Só” ferramenta de inclusão
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Carina Moreno Dias Carneiro Muniz
Autores: Carina Moreno Dias Carneiro Muniz, Maria do Socorro Mendes dos Santos, 
Michelle de Fátima Ferreira Lima, Rogério de Mesquita Teles, Regina Lúcia Muniz Ribeiro.
Resumo: Integrar os alunos independente de suas necessidades especiais, a partir do
conhecimento de uma nova forma de expressão individual/ coletiva.

TÍTULO: Gestão socioambiental: Práticas no Instituto Federal Fluminense Campus 
Campos Guarus
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Carine de Oliveira Santos da Silva
Autores: Carine de Oliveira Santos da Silva
Resumo: Essa pesquisa propõe a implantação de um programa de gestão em uma 
instituição de ensino, o Campus Campos Guarus do Instituto Federal Fluminense, baseado 
nos princípios da A3P, a Agenda ambiental da administração pública.



A A3P é um programa de gestão criado em 2001 pelo Ministério do Meio Ambiente vol-
tado para a administração pública. A proposta é englobar critérios ambientais, sociais e 
econômicas nas atividades da gestão pública, iniciando com a sensibilização dos gestores 
públicos para a importância da questão ambiental e estimulando-os a incorporar princípios 
e critérios de gestão ambiental nas atividades rotineiras.
Outro método utilizado na pesquisa é a “Pegada ecológica”, um indicador de sustentabili-
dade que avalia a pressão que as atividades humanas exercem sobre os recursos naturais, 
expressada em hectares globais. Com esse indicador é possível verificar se o padrão de 
consumo da pessoa está dentro da capacidade ecológica do planeta.

TÍTULO: O Uso do smartboard como potencializador da prática docente.
Instituição: IFPA Instituto Federal do Pará
Apresentador: Carla Catiara Vale Silva
Autores: Carla Catiara Vale Silva, Raquel Nonato de Brício.
Resumo: Este trabalho é uma breve análise sobre os aspectos climáticos da cidade 
de Belém/Pará, baseado em leitura de estudos acadêmicos feitos sobre o assunto. 
Inicialmente, abordou-se a caracterização do clima equatorial. Apresentado em seguida 
essas características climáticas por uma perspectiva geográfica local, evidenciando a 
temperatura, como um importante elemento climático para cidade, sem desconsiderar a 
importância de outros elementos como pressão, umidade, precipitação, fazendo também 
considerações a respeito da modificação do clima pelo homem em escala local, exercendo 
sobretudo uma influência qualitativa ao meio ambiente

TÍTULO: Avaliação de rendimento na extração de óleo essencial de laranja pelos 
métodos de hidrodestilação e por aparelho SOXHLET
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Carla Fabiana da Silva
Autores: Carla Fabiana da Silva, Mateus Henrique da Silveira Arenas, Gloria Maria Vinhas, 
Samara Alvachian Cardoso Andrade.
Resumo: Os óleos citros são muito utilizados na indústria alimentícia e também tem 
aplicabilidade em indústrias de tintas, como solvente biodegradável. A crescente 
importância dos óleos essenciais vem criando a necessidade de otimizar métodos de 
extração convencionais como Soxhlet ou Hidrodestilação. Foi avaliado o rendimento da 
extração do óleo da casca de laranja utilizando Soxhlet, com hexano como solvente (2h 
extração) e por Hidrodestilação(6h). A casca foi categorizada em três tipos: frescas, secas 
24h e secas 72h. A partir dos dados experimentais foi possível verificar que os melhores 
rendimentos foram com a casca seca 24h, para secagem de 72h provavelmente pela perda 
dos compostos voláteis e pela dificuldade da transferência de massa para o solvente na 
casca fresca obtiveram menor rendimento. em todas categorias estudadas a extração 
por Soxhlet foi mais eficiente, a renovação do solvente durante este processo, aumenta o 
coeficiente de partição e a eficiência da extração.



TÍTULO: Instituto Federal do rio grande do sul/Campus sertão: memórias de um ex-
aluno, hoje técnico administrativo
Instituição: IFRS - Instituto Federal de Rio Grande do Sul, Campus Sertão
Apresentador: Carla Verônica Vasconcellos Diefenbach
Autores: Carla Verônica Vasconcellos Diefenbach, Beatriz Terezinha Daudt Fischer.
Resumo: Ao longo de décadas o IFRS/Campus Sertão desempenha importante papel junto 
à região norte do estado gaúcho, em especial pela qualidade da formação oferecida aos 
seus alunos, não somente quanto à dimensão técnica, mas também no que se refere à 
formação humana e social. Este estudo relata parte da história desta instituição escolar 
a partir da memória de um aluno formado no ano de 1989, e hoje técnico administrativo 
na mesma escola. Para fundamentar a análise, a pesquisa vale-se de autores como Peter 
Burke, Benito Escolano, entre outros.

TÍTULO: Química e suas representações: Relato de experiência.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Luís Victor dos Santos Lima
Autores: Carlindo Maxshweel Querino da Silva, Emerson Gonçalves Moreira, Luís Victor dos 
Santos Lima, Niely França Silva de Souza, Alessandra Marcone Tavares Alves de Figueirêdo.
Resumo: O presente trabalho busca expor resultados da utilização de Sequências Didática 
unidas ao conhecimento proveniente do senso comum acerca dos benefícios e malefícios 
que o desenvolvimento da Química, enquanto Ciência, proporcionou a sociedade.

TÍTULO: Vitrines vivas da história: Alfabetização do olhar.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Carlla Beatriz Rodrigues Gama
Autores: Carlla Beatriz Rodrigues Gama, Ellen Chagas Lima, Francisco Givaldo Pereira, 
Raissa Morais Viana, Samuel Carlos Tomaz.
Resumo: Tendo como base a Revolução Francesa, tratamos de representar os principais 
acontecimentos deste período, liderados pelo professor Givaldo pereira e consequentemente 
induzir os convidados a se ver como se estivessem vivenciando aquele fato em seu respectivo 
tempo historiográfico. A realização das vitrines vivas foi uma experiência inesquecível para 
cada um da nossa turma do quarto semestre integrado em eletrotécnica.
Ao longo do trabalho duas equipes, Morte de Luiz XVI e Robespierre, resolveram se unir 
para juntar as ideias, o cenário, e o espaço. e as outras continuaram seus trabalhos indivi-
dualmente, compondo-os memoravelmente.
Como destacado no início, este trabalho serviu de enorme aprendizado para os integrantes 
dos grupos, além de proporcionar um momento ímpar para o Campus Cedro e para os 



demais alunos convidados, por se traduzir em um trabalho completamente diferente que-
brando a normose típica ao qual os alunos estão acostumados a apresentar, e que por sua 
vez não possui a obtenção da compreensão total dos conteúdos abordados

TÍTULO: Programa de ambientalização e arborização urbana em sena madureira/acre
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Luciana Freitas Fernandes
Autores: Carlos Adolfo Bantel, Rosana Cavalcante dos Santos, Williane Martins, Maria 
Marilene Rufino de Oliveira Lima, Luciana Freitas Fernandes.
Resumo: A arborização urbana apresenta diversos propósitos, tais como conservação e 
propagação de variedades, mitigação de insolação e ondas sonoras, bem estar humano 
e educação ambiental. O programa de ambientalização e arborização do Campus do 
IFAC/CEDUP, em Sena Madureira/Acre, tem fins estéticos, de lazer e reflexão, minijardim 
botânico, horticultura tradicional e de medicinais, fruticultura etc. Objetiva-se apresentar 
o estado da arte e os resultados preliminares do primeiro ano de execução do projeto. 
Calculou-se a área do terreno e instalou-se curvas de nível. Realizou-se arborização, 
com aproximadamente 30 espécies nativas. Coletaram-se e sistematizaram-se dados 
dendrométricos resultando em equações de relação entre diâmetro de coleto, altura e área 
de copa. A ambientalização contribuiu na gestão ambiental participativa com a difusão de 
práticas agroecológicas de cultivo, estímulo à alimentação saudável, processos de ensino-
aprendizagem e iniciação à pesquisa e extensão em olericultura

TÍTULO: Estágio supervisionado em segurança do trabalho: Um estudo da experiência local.
Instituição: UFS - Universidade Federal de Sergipe
Apresentador: Carlos Alberto Ramos dos Santos
Autores: Carlos Alberto Ramos dos Santos
Resumo: O forte crescimento econômico em que o estado de Pernambuco encontra-
se atualmente, revelou uma das maiores fragilidades que a região possui que é o pouco 
preparo educacional da população. Iniciativas públicas e privadas surgiram com a premissa 
de preparar mão de obra especializada a curto prazo, mais especificamente na educação 
profissional. No entanto, a concentração no oferecimento de determinados cursos técnicos 
na região, em especial o curso de segurança do trabalho, gerou um excedente de profissionais 
que não foi absorvido pelos arranjos produtivos locais, dificuldade esta que é sentida desde 
o período de estágio curricular obrigatório. O objetivo deste trabalho foi o de investigar 
as possibilidades e condições de estágio curricular supervisionado, em disponibilidade no 
arranjo produtivo em que se insere o IFPE Campus Ipojuca, oferecidas aos alunos do curso 
técnico em segurança do trabalho. A metodologia utilizada foi a bibliográfica e documental. 
Observou-se que a grande maioria dos alunos ainda não realizou o estágio supervisionado 
mesmo em condições de fazê-lo. Conclui-se assim que, a grande oferta desta habilitação 
profissional na região tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada tem 
contribuído para a formação de um contingente maior que o mercado local necessita.



TÍTULO: Utilização de realidade aumentada como ferramenta educativa para crianças 
em idade pré-escolar
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Sanderson Oliveira de Macedo
Autores: Carlos Augusto da Silva Cabral, Sanderson Oliveira de Macedo, Otávio Calaça 
Xavier, Etiene Oliveira Silva de Macedo, Monica Graziella de Paolis Bartholo.
Resumo: Recursos tecnológicos são amplamente adotados como ferramentas facilitadoras 
no processo educacional, ampliando sentidos e facilitando a cognição. Nessa perspectiva, 
a Realidade Aumentada (RA), uma subárea da computação gráfica, leva o usuário a experi-
mentar o mundo virtual partindo do mundo real. A RA insere informações e animações na 
visualização gerada por uma câmera de um dispositivo computacional como computado-
res, celulares e tablets. Nesse trabalho desenvolvemos um livro literário infantil, utilizando 
RA para crianças em idade pré-escolar, que possibilitou a interação com a história contada, 
por meio da visualização dos personagens em 3D. A utilização dessa tecnologia possibilita 
a inserção da criança no mundo computacional enquanto brinca com objetos virtuais que 
estão sendo diretamente projetados na história contada no livro real.

TÍTULO: Caracterizações de biomassa de palha de milho
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Carlos Augusto de Carvalho Mendes
Autores: Carlos Augusto de Carvalho Mendes, Nairara Marinho Sgambato Ferreira, Ana Maria 
Furtado de Sousa, Cristina Russi Guimarães Furtado, Márcia Christina Amorim Moreira Leite.
Resumo: Cinco amostras de palha de milho foram coletadas em áreas de descartes de 
pequenos mercados do Rio de Janeiro, Brasil. Cada amostra de palha de milho foi limpa 
manualmente, seca ao sol, picada em pequenas peças, moída em moinho de martelos e 
classificada por peneira Tyler de malha 35 mesh. Todas as amostras de palha de milho foram 
caracterizadas por composição química, umidade, conteúdo de cinzas, densidade, índice 
de cristalinidade, ruptura por tração, comportamento térmico e morfologia da superfície. 
Os resultados foram discutidos e também relacionados a outros tipos de biomassa 
lignocelulósica. Concluiu-se que a palha de milho é uma biomassa com baixo teor de 
lignina e quantidades semelhantes de hemicelulose e α-celulose, com melhor propriedades 
de tração do que piaçava e fibra de coco, temperatura máxima de degradação semelhante 
ao curauá e cascas de oliveiras. O índice de cristalinidade é de 21-26%, morfologia da 
superfície irregular, com fibras e substâncias incrustantes.

TÍTULO: Análise da geração de biogás nos resíduos sólidos urbanos envelhecidos em 
um aterro
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Carlos Augusto dos Anjos



Autores: Carlos Augusto dos Anjos, Ericka Patrícia Lima de Brito, Talita Vasconcelos de 
Lucena, Eduardo Antonio Maia Lins, Alessandra Barbosa Lee Firmo.
Resumo: Sabe-se que a decomposição da matéria orgânica existente nos resíduos sólidos 
urbanos produz efluentes líquidos e gasosos que podem conter altas concentrações de 
metano e gás carbônico, responsáveis por alterações climáticas no planeta. Os aterros en-
cerrados apresentam envelhecimento natural dos resíduos, onde o lixiviado tende a se tor-
nar de baixa biodegradabilidade e o biogás reduzir a baixas concentrações. No Brasil, não 
existe ainda pesquisa específica que aborde sobre os aspectos relacionados ao potencial de 
geração de biogás em aterro encerrados e / ou envelhecidos, tendo em vista que a geração 
do biogás pode permanecer por mais de 20 anos. Sabe-se que a quantidade de lixões com 
encerramento previsto em conformidade com a Lei 12.305/2010, constituirá verdadeiras 
fontes para diversos estudos e pesquisas sobre o tema. Através de ensaios em biorreatores 
anaeróbios em escala de laboratório poderá ser estimada a geração de biogás em um aterro 
encerrado. É a partir deste entendimento que o IFPE em parceria com a UFPE alinha suas 
pesquisas com o objetivo de propor um mecanismo de monitoramento que forneça dados 
reais do biogás gerado em aterros envelhecidos.

TÍTULO: Robocode aplicado ao ensino de java em cursos técnicos
Instituição: Instituto Federal Goiano-Campus Urutaí
Apresentador: Carlos da Costa Oliveira
Autores: Carlos da Costa Oliveira, Amaury Walbert de Carvalho, Gabriel da Silva Vieira
Resumo: Este trabalho têm como objetivo apresentar a ferramenta ROBOCODE para o 
ensino da linguagem de programação(JAVA) visando ajudar e facilitar o entendimento dos 
alunos do curso técnico a aprenderem esta linguagem de uma forma diferente e “divertida”.

TÍTULO: Vivência de prática pedagógica em percepção ambiental dos alunos do curso 
técnico em agrimensura do colégio técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituição: Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Carlos Domingos da Silva
Autores: Carlos Domingos da Silva, Lucas de Souza Silva Teixeira, Liliane Garcia da Silva 
Morais Rodrigues, Fernando Morais Rodrigues, Diogo Souza Pinto.
Resumo: A preparação de profissionais se torna necessária, uma vez que só haverá acesso 
ao mercado de trabalho para profissionais habilitados dentro das novas práticas exigidas por 
uma economia globalizada e intensiva em conhecimento. Nesse sentido, e considerando as 
tendências atuais, bem como, características específicas setoriais e globais dessas demandas. 
Nesse sentido, foi realizado a prática pedagógica de visita técnica em área de mineração no 
município de São Tomé das Letras-MG com alunos do curso Técnico em Agrimensura.

TÍTULO: Elaboração de um modelo para avaliação de desempenho logístico empresarial
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí
Apresentador: Carlos Eduardo Barão



Autores: Carlos Eduardo Barão, Victor Vinícius Biazon, Denis Fabricio Marchi.
Resumo: As atividades logísticas colaboram efetivamente para a conquista de novos mer-
cados, melhoria da competitividade e para o aumento do market share das empresas par-
ticipantes. Dessa forma, medir a eficiência e monitorar o desempenho das empresas e 
subsistemas passam a ser atividades de grande importância nesse contexto. O objetivo 
do trabalho é propor um modelo para avaliação de desempenho logístico de empresas do 
setor de transporte rodoviário de cargas. Foi proposto inicialmente que as empresas devem 
possuir um itinerário de viagem, que servirá para auxiliar nas medidas de desempenho. Fo-
ram propostos quatro categorias de indicadores (custo, produtividade, qualidade e tempo) 
para serem aplicados em diferentes áreas ou processos das empresas desse setor, entre 
eles: coleta, transferência, armazenagem, manipulação, distribuição, sistema de Informa-
ções, manutenção e logística reversa. Acredita-se que com tais indicadores seja possível 
que as empresas melhorem seus processos e obtenham vantagem competitiva.

TÍTULO: Avaliação físico-química e microbiologica de néctar misto de acerola e 
maracujá
Instituição: UFMA - Universidade Federal do Maranhão
Apresentador: Carlos Eduardo Fonseca Gomes
Autores: Carlos Eduardo Fonseca Gomes, Virlane Kelly Lima Hunaldo, Dhellyca Alencar de 
Freitas, Deniza Pereira da Costa Souza, Susane Karyne Gomes da Silva.
Resumo: Néctar misto é a bebida obtida da diluição em água potável da mistura de partes 
comestíveis de vegetais, de seus extratos ou combinação de ambos, e adicionado de açúcares, 
destinada ao consumo direto (DECRETO Nº 6.871, de 4 de JUNHO de 2009.)
A formulação de néctares com duas mais frutas ou partes de vegetais alia as características 
sensoriais, nutricionais e funcionais de uma fruta à outra, potencializando-as. Nesse sentido ob-
jetivou-se no presente trabalho avaliar as características físico-químicas e microbiológicas de 
néctar misto de acerola e maracujá.
As análises físico-químicas e microbiológicas do néctar misto de acerola e maracujá foram reali-
zadas respectivamente nos laboratórios de química de alimentos e microbiologia de alimentos da 
Universidade Federal do Maranhão-UFMA, Campus Bom Jesus. A metodologia utilizada segundo 
Instituto Adolfo Lutz (2005) e American Public Health Association (APHA) 2009.
O pH apresentou um valor de 2,84, esse valor está de acordo com valores encontrados na li-
teratura. A avaliação microbiológica do néctar de acerola e maracujá foi satisfatória, pois este 
não apresentou presença de bactérias do grupo coliformes de acordo com o que estabelece a 
Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA.

TÍTULO: Capacitação dos produtores rurais do município de Pinheiral e seu entorno na 
produção de mel
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Canp



Apresentador: Munic Simonaci
Autores: Carlos Eduardo Gabriel Menezes, Julia Oliveira Barros Santoro, Adilson Paulo 
Estanhe, Munic Simonaci, Cristiano Ferreira Lousada.
Resumo: Com o intuito de estimular a produção de mel no município de Pinheiral – RJ 
e seu entorno, este trabalho promoveu a capacitação de 11 produtores rurais na criação 
de abelhas e beneficiamento do mel e própolis. A capacitação foi realizada na Unidade 
Educativa de Produção de Apicultura do Campus Pinheiral, com uma carga horária de 52 
horas. Foram parceiros nas ações de extensão a Pró-Reitoria de Extensão do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro – PROEX/IFRJ, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
SENAR, a Prefeitura Municipal de Pinheiral e a Federação das Associações de Apicultores 
do Estado do Rio de Janeiro - FAERJ. Estudantes dos cursos Técnico em Agropecuária 
e Técnico em Agroindústria foram envolvidos nas atividades. Segundo os estudantes, o 
contato com os produtores rurais proporcionou uma rica experiência para a formação 
profissional. O desenvolvimento das ações possibilitou ainda a integração da comunidade 
acadêmica com a comunidade rural. O trabalho contribuiu para o fortalecimento do arranjo 
produtivo local por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tripé norteador dos 
Institutos Federais em todo o Brasil.

TÍTULO: Sistema de medição individualizada: Uma alternativa sustentável para 
amenizar o consumo de água em edifícios residenciais
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Carlos Gomes da Silva Júnior
Autores: Carlos Gomes da Silva Júnior, José Carlos Anunciação Cardoso Júnior, Sheilla 
Costa dos Santos, Michelle Santos Ferreira, Aline Santos da Silva.
Resumo: O referido artigo apresenta uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo 
sobre os aspectos econômicos e ambientais da medição individualizada de água em 
edifícios, visando, analisar a veracidade da vantagem econômica e da redução do consumo 
de água em relação à cota única.
Neste trabalho, foi abordado o conceito de cota única e da medição individualizada de água, 
fazendo uma referência aos hidrômetros e sua participação no processo de individualização 
da água. O objetivo deste trabalho é confrontar dados econômicos e aspectos ambientais, 
na transição da medição única de água para a medição individualizada de água em edifí-
cios, visando à redução do consumo e conscientização das pessoas em relação à questão 
da água. Para que este objetivo do artigo fosse alcançado, foi feita uma coleta de dados 
na DESO, o que permitiu a obtenção de dados para posterior análise da problemática da 
medição. São descritos dados relacionados à medição por cota única e individualizada, dois 
prédios residenciais localizados em áreas urbana da cidade de Aracaju- SE, um contando 
com 16 apartamentos e outro com 48 apartamentos, considerando para efeito de estudo 
cada apartamento como residência de apenas um morador, a fim de que se possa obter o 
cálculo referente aos custos de abastecimento de água e a comprovação ou a negativa dos 
benefícios econômicos e ambientais.



TÍTULO: Inovação com base nas TICS: Uma proposta metodológica alternativa.
Instituição: FATEC - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Apresentador: Carlos Henrique Menezes Garcia
Autores: Carlos Henrique Menezes Garcia, Elisiane Sartori Menezes Garcia, Fabiano Shinji 
Otaguro, Enrique Viana Arce.
Resumo: Ao permitir a redução de custos, maiores ganhos de produtividade e a diversificação 
da gama de bens e serviços, as organizações vêm colocando no centro das suas estratégias 
de competitividade a adoção cada vez maior das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) nas suas estruturas produtivas. No Brasil, as pesquisas estão demonstrando que o 
aumento da densidade desses artefatos tecnológicos nas empresas é flagrante. Contudo, as 
formas de mensuração do ritmo de crescimento do uso das TICs divergem muito em razão 
das diferentes abordagens metodológicas utilizadas nas pesquisas sobre o tema. Assim, 
o presente trabalho tem por objetivo propor um modelo metodológico que possibilite 
fazer estimativas de inovação tecnológica baseadas em TIC a partir dos dados estatísticos 
disponíveis sobre a ocupação de profissionais nessa área e, com isso, criar a possibilidade 
de desenvolvimento de análises cientificamente rigorosas e consistentes.

TÍTULO: Zona leste de Natal – nova roteirização turistica para o segmento histórico-
cultural
Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Apresentador: Carlos Jefferson Rodrigues do Amaral
Autores: Carlos Jefferson Rodrigues do Amaral, Michele Galdino Câmara, Gabriela de 
Paiva, Elizabeth Medeiros Santos, Felipe Fernandes de Lima.
Resumo: Este artigo está baseado na vivencia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
Cientifica – PIBIC 2013/2014 realizado pelo Curso de Turismo da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte. Objetiva elaborar novos roteiros turísticos para a capital do RN. O trabalho 
abordou a seguinte temática: Roteirização Turística no segmento histórico-cultural. Tendo por 
primeiro campo de estudo a zona administrativa leste da cidade do Natal-RN. O objetivo de revelar 
aos turistas o cotidiano da população Natalense e alavancar a renda do comércio local através da 
“turistificação” destes bairros e valorização da cultura de seus moradores surge, com a sugestão 
de uma nova circulação turística. A problemática encontrada no planejamento do roteiro histórico 
e cultural da cidade que consiste no pouco conhecimento e divulgação do receptivo local. Esta 
pesquisa justifica-se pelo fato de Natal ser um importante destino turístico para seu Estado e suas 
potencialidades turísticas irem além do segmento de sol e mar. Com isso, esse artigo procurou 
valorizar, os demais bairros da zona leste de Natal, além daqueles já consolidados turisticamente 
como históricos, como os de Cidade Alta, e Ribeira, localizados nesta região. O(s) Roteiro(s) 
turísticos de cunho histórico e cultural que serão propostos a partir deste trabalho tem o foco 
de abranger em um único passeio pela cidade todos os bairros da zona leste de Natal. Estes 
roteiros trarão uma nova perspectiva para este segmento do turismo na cidade, propiciará ao 
turista um maior contato com a população, trazendo novas experiências para ambos. Esta análise 



caracteriza-se como uma pesquisa de observação, exploratória descritiva, além de bibliográfica, 
documental e pesquisa de campo, que foi realizada nos doze bairros da zona leste da cidade 
do Natal. Onde foi notória a existência de um vasto potencial turístico que não está sendo 
trabalhado pelo Trade turístico. Espera-se que este artigo possa servir de apoio, para estudantes 
e pesquisadores da área em suas pesquisas, contribuindo com a constante busca de melhoria 
para a cidade, buscando valorizar e respeitar o patrimônio histórico cultural material e imaterial.

TÍTULO: Gestão ambiental do território urbano: Uma análise dos riscos e vulnerabilidades 
socioambientais dos bairros baixa união, triângulo e balsa, em Porto Velho/RO.
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama
Apresentador: José Italo Oliveira dos Santos
Autores: Carlos Miguel Teixeira Ott, José Italo Oliveira dos Santos, Xênia de Castro Barbosa, 
Josenaldo Santos Porto.
Resumo: A pesquisa buscou analisar, com base em metodologia qualitativa, os riscos e 
vulnerabilidades socioambientais aos quais moradores dos bairros Baixa União, Triângulo 
e Balsa, em Porto Velho estiveram expostos no contexto da enchente do Rio Madeira, no 
ano de 2014.

TÍTULO: Avaliação genética como auxílio na prescrição das aulas práticas de educação física
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Campina Grande
Apresentador: Carlos Renato Paz
Autores: Carlos Renato Paz, Manoel Felix de Santana Neto, Jéssica Kelly de Sousa Ferreira, 
Adenilson Targino Araújo Júnior, Mayron Diego Targino Paz.
Resumo: No contexto escolar, se faz necessário uma avaliação física adequada que 
possibilite a identificação genética, das qualidades físicas básicas, cujos resultados podem 
ser utilizados pelo professor de educação física no momento de programar as aulas práticas. 
O objetivo da pesquisa foi identificar e classificar o perfil genético dos escolares através do 
método dermatoglífico. Esta pesquisa caracterizou-se como descritiva, a qual identificou o 
perfil dermatoglífico de n= 195 crianças e adolescentes; 113 femininos e 82 masculinos, do 
6º ao 9º anos na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Salvino João Pereira. 
Utilizaram-se os protocolos de Cummins e Midlo (1961) e Abramova (1996). Utilizou-se 
a estatística descritiva. Identificaram-se quatro grupos: G1, n= 15; G2, n= 108; G3, n= 
19; G4, n= 76, com características respectivamente à: potência anaeróbica; resistência de 
velocidade; à força pura e resistência e coordenação. O método utilizado se mostrou eficaz 
na classificação das potencialidades individuais, fornecendo informações da predisposição 
genética, possibilitando o direcionamento para o melhor programa de exercícios físicos.

TÍTULO: Controle via celular do ambiente de piscicultura
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Leandro Henrique Correia



Autores: Carlos Roberto da Silveira Junior, Alisson Rodrigues Alves, Leandro Henrique Correia.
Resumo: em processos de produção animal na criação de peixes é necessário monitorar 
as variáveis de ambiente, para não ocorrer alterações significativas nos indicadores da 
qualidade da água, perdas de produção ou aumentar o consumo de recursos hídricos. 
O objetivo proposto foi desenvolver um sistema de baixo custo para o monitoramento 
de indicadores de qualidade da água no lago com peixes. A metodologia foi centrado no 
desenvolvimento de um projeto de baixo custo, utilizando hardware simples e software 
livre. O sistema utiliza software de comunicação via telefone celular para enviar e receber 
dados através de mensagens SMS e, como hardware, controlador Arduino, módulo de 
comunicação GPRS e sensores de baixo custo desenvolvido para o projeto (turbidez, 
condutividade elétrica e temperatura). O Software App foi desenvolvido utilizando a 
ferramenta gratuita APP Inventor do MIT, a interface fornece dados sobre o reservatório 
quando o usuário enviar a mensagem de solicitação. O custo estimado do projeto é de 
cerca de US $ 150,00, enquanto o valor de um kit comercial de é cerca de US $ 1.600,00. 
Para trabalhos futuros, propõe-se novos sensores e um protótipo mais robusto.

TÍTULO: Fair play
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Carlos Roberto de Barros Correia Bravo
Autores: Carlos Roberto de Barros Correia Bravo, Vanessa Conceição Alves dos Santos, 
Daise Lima de Andrade França, Ana Paula Torres de Queiroz, Emely Albuquerque de Souza.
Resumo: O esporte é historicamente um dos fenômenos socioculturais mais importantes e 
presentes na humanidade. Na versão moderna, o esporte era uma opção de atividade física 
aos alunos da Escola Rúgbi na Inglaterra, sendo justificado pelos seus patronos como uma 
ação benéfica na formação do sujeito ao considerar a sua prática fundamentada em valores 
ético-morais positivos. Inspirado na sociedade inglesa do século XIX, o conceito de fair 
play foi resgatado na atualidade pelo Barão de Coubertin na reestruturação das Olimpíadas 
Modernas. O termo surgiu como uma adaptação do modelo das escolas aristocratas 
reestruturando valores como a honra, a lealdade, o respeito pelos outros e por si próprio. 
Assim, o fair play significa jogar limpo. O IFPE, através da DAE e do Fórum Permanente da 
Paz, elegeram a Campanha Fair play #IFPEnaTORCIDA nos Jogos dos Institutos Federais, 
em 2014, objetivando incentivar a paz e o resgate de valores ético-morais no âmbito 
esportivo entre os estudantes/atletas.

TÍTULO: A acessibilidade para os alunos do ensino médio do Instituto Federal Goiano 
– Campus Urutaí
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Carmélia Silva Carvalho
Autores: Carmélia Silva Carvalho
Resumo: O presente trabalho discute a acessibilidade para os alunos do ensino médio do 



Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, tendo em vista que este é um tema de enfoque 
atual, mediante as mudanças nos direitos para a pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida. Diante disso utilizou-se, a princípio a pesquisa teórica baseada em livros e 
fontes encontradas na internet, conforme referências bibliográficas. Posteriormente, 
foi feita a pesquisa de campo, por meio de pesquisa de levantamento, até mesmo para 
que consistisse na observação dos acontecimentos tais como ocorrem fluentemente, na 
coleta de dados e no registro de fatos (OLIVEIRA, 2002), quanto à técnica utilizada na 
investigação optou-se pela entrevista, através de um roteiro semiestruturado. A análise da 
pesquisa obteve um resultado positivo de acordo com o que era esperado onde, conforme 
os relatos, os entrevistados mostraram que não conheciam sobre a acessibilidade, mas ao 
serem explicados sobre o tema, mostraram-se preocupados e interessados na adaptação 
da escola para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, apresentando suas 
dificuldades e expondo o que acha que a escola poderia melhorar para melhor atendê-
los. Sendo assim, o resultado foi apresentado para demais setores da Instituição a fim de 
buscar melhorias quanto a esse tema. Evidenciando assim que o profissional de Serviço 
Social atuante na área da educação deve preocupar-se não só com o direito ao ensino, 
proposto a todos, mas também em empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos 
usuários, através dos programas e políticas sociais.

TÍTULO: Estatística aplicada á automação industrial - elaboração de material didático.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: Carol Alves Pereira
Autores: Carol Alves Pereira, João Pedro Silva Rodrigues.
Resumo: No decorrer do trabalho, estudamos, pesquisamos e nos aprofundamos 
nos conhecimentos da Estatística aplicada à Automação Industrial, expondo estes 
conhecimentos na apostila. Todas as atividades foram orientadas pela professora Doutora 
Bruna Lammoglia, em diversas reuniões. Elaboramos, assim, um material didático com 
um total de 77 páginas, contendo explicações da Estatística Descritiva, tais como variáveis, 
medidas de tendência central, medidas de dispersões e exercícios aplicados à Automação. 
Recursos utilizados foram a ferramenta de gráficos de tabelas o Excel, software de 
processamento de texto o Word, Internet, e livros de estatística.
O propósito deste projeto foi a elaboração do Material Didático Aplicado a Automação In-
dustrial e realizamos o proposto, com a disponibilização do material online e impresso (na 
biblioteca do Campus Salto na biblioteca municipal de Salto).

TÍTULO: Projeto de implantação e/ou revitalização de área verde e qualidade ambiental 
na cidade do Recife, Pernambuco - Brasil
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Carolina Alencar Dantas do Vale
Autores: Carolina Alencar Dantas do Vale



Resumo: A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade é o órgão ambiental municipal 
da cidade do Recife, nos termos da Lei Municipal nº 17.855/2013 e do Decreto nº 
26.919/2013. Enquanto órgão gestor definiu que os projetos iniciais de novas construções 
situadas no Setor de Sustentabilidade Ambiental - SSA dependerão da execução do Projeto 
de Revitalização e/ou Implantação de Área Verde – PRAV, conforme disposto no art. 80 da 
Lei n° 16.243/96, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n° 16.930/03. O PRAV 
tem como objetivos recuperação da vegetação de preservação permanente; florestamento 
ou reflorestamento de área verde; implantação de arborização urbana; entre outras ações 
que o órgão gestor ambiental municipal entender serem necessárias, inclusive a execução 
de obras civis, desde que relacionadas com a preservação, conservação, manutenção e 
consolidação das áreas verdes. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise 
da efetivação dessa Lei e da contribuição desses projetos para a qualidade ambiental da 
cidade do Recife, através de exemplos concretos de projetos implantados no município.

TÍTULO: Linguística de corpus: Estudo diacrônico dos falsos cognatos em português e 
em espanhol
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triânulo Mineiro
Apresentador: Carolina Andrade Rodrigues da Cunha
Autores: Carolina Andrade Rodrigues da Cunha, Ariel Novodvorski.
Resumo: Para tentar justificar o estereótipo criado, por parte dos falantes de língua 
portuguesa, em relação à língua espanhola, este trabalho objetiva identificar, sob a ótica 
da Linguística de Corpus e de modo contrastivo, em qual das línguas, portuguesa ou 
espanhola, e em qual momento da evolução delas ocorreram as principais mudanças em 
termos semânticos. Ao contrastarmos esses idiomas, os dados obtidos apontam para um 
resultado mais relevante na evolução diacrônica da língua portuguesa, que registrou 60% 
de mudanças na significação dos dez falsos cognatos (heterossemânticos) analisados, 
enquanto a língua espanhola registrou 40%, apresentando, portanto, maior plasticidade.

TÍTULO: Curta Campus
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré
Apresentador: Ana Beatriz Valentino da Silva
Autores: Carolina Cunha Sheidel, Ana Beatriz Valentino da Silva, Gabriel Arca Cruz Sercundes.
Resumo: O curta Campus tem como objetivo oferecer conhecimentos e debates sobre 
questões Sociais,Econômicas, Politicas,utilizando um metodologia com filmes, teatros, e 
principalmente curta metragens

TÍTULO: Educação ambiental voltada ao aproveitamento de água da chuva em 
condomínios horizontais fechados.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Carolina Marinho de Almeida



Autores: Carolina Marinho de Almeida, Sayonara Januário Ferreira, Mellyne Palmeira 
Medeiros, Victor Moises de Medeiros.
Resumo: Atualmente, a preocupação com o risco de escassez de água no planeta já 
ultrapassou limites nas regiões que sofrem com a escassez. Resultando em uma busca de 
medidas alternativas para a conservação da água, dentre elas verifica-se o aproveitamento 
de água da chuva para fins não potáveis. Neste contexto, o presente trabalho tem por 
objetivo analisar o consumo da água em condomínios horizontais fechados, no município de 
Campina Grande - PB. Para um melhor diagnóstico foi necessário aplicar um questionário aos 
condôminos para verificar como é feito o uso da água no dia-a-dia e a aceitabilidade do sistema 
de aproveitamento e captação de água da chuva em fins não potáveis. Como forma de melhor 
conscientizar os moradores criou-se uma cartilha educativa, onde explica a importância da 
captação e armazenamento de água da chuva e como é feito todo o processo de implantação 
do sistema. A análise mostra uma aceitabilidade positiva por parte dos condôminos, assim a 
implantação do sistema citado é uma contribuição para amenizar o uso da água potável que 
tem um papel fundamental para sobrevivência dos seres vivos.

TÍTULO: TDAH na educação
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Caroline Câmara Araújo Santos Barbosa
Autores: Caroline Câmara Araújo Santos Barbosa, Jésyca Larissa Freitas Sousa Campos, 
Dállib Diogo Souza, Michelle Cardoso Silva.
Resumo: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade pode se apresentar com 
sintomas de desatenção e de impulsividade, é considerado pelos educadores uma barreira 
na vida escolar de muitos estudantes. É um transtorno neurobiológico que aparece na 
infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Apesar de não existir 
cura, sua manIFEStação tende a diminuir com a idade e com o uso de medicação. Eles têm 
maior dificuldade para se concentrarem, e alunos hiperativos não conseguem ficar parados, 
querem andar a todo momento, ficar em pé, além disso possuem reações emocionais 
fortes. Realizamos um questionário no qual pretendemos avaliar o nível de conhecimento 
dos alunos do EMI do IFTO sobre TDAH. Concluímos que esse distúrbio é um desafio, mas a 
prática escolar dos professores permite analisar e adaptar sua metodologia, concedendo ao 
aluno que suas diferenças sejam respeitadas e possam ser inclusos na sala de aula regular.

TÍTULO: Produção mais limpa: O estudo de caso em uma escola de inglês na cidade de 
Pelotas - RS
Instituição: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
Apresentador: Caroline de Oliveira Carvalho
Autores: Caroline de Oliveira Carvalho
Resumo: Empresas que veem à questão ambiental como oportunidade de inovação e 
aumento da competitividade ao invés de uma obrigação legal se destacam no mercado 



e atraem consumidores que estão cada vez mais cientes. Para atender esta necessidade 
dentro das empresas, surge o conceito de Produção mais Limpa (P+L), que visa o aumento 
da eficiência no uso de matérias-primas, água e energia. Esta metodologia pode ser aplicada 
em diversos segmentos, inclusive na prestação de serviços, que é foco desta pesquisa, que 
tem como objetivo apresentar um estudo de caso para a aplicação da Produção mais Limpa 
em uma escola de idiomas localizada no município de Pelotas/RS, trazendo benefícios 
ambientais e econômicos para o empreendimento. Dentre as oportunidades de aplicação, 
as oportunidades encontradas estavam relacionadas a resíduos, consumo energético, 
água e educação ambiental. As oportunidades simples e de baixo custo foram aplicadas, 
trazendo retornos positivos em um curto período.

TÍTULO: II Jornada de educação, ciência e tecnologia: Fortalecendo a educação 
profissional e tecnológica no município de Princesa Isabel/PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Cássio Clayton Martins Andrade
Autores: Cássio Clayton Martins Andrade, Meiryjane Lopes da Cruz, Patricia Pereira 
Caetano, Maria Auxiliadora Freitas dos Santos.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a importância da II Jornada de Educação, 
Ciência e Tecnologia, promovida pelo IFPB – Campus Princesa Isabel/PB, na formação 
acadêmica e profissional, visando mensurar o papel deste evento no estímulo à produção 
científica entre os discentes da instituição e na expansão da capacidade de relacionar os 
saberes locais aos saberes técnico-científicos.

TÍTULO: Caminhos e descaminhos: A história do profuncionário no IFNMG
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Ednaldo Liberato de Oliveira
Autores: Catarina da Conceição Rodrigues Efraim, Ramony Maria Silva Reis Oliveira, 
Antônio Carlos Soares Martins, Ednaldo Liberato de Oliveira, Alessandro Fonseca Câmara.
Resumo: O presente artigo objetiva apresentar a história do Programa Nacional de 
Valorização dos Trabalhadores em Educação – Profuncionário.

TÍTULO: Saberes necessários ao cotidiano de trabalho da escola técnica do SUS do 
Maranhão.
Instituição: Escola Técnica do SUS/MA
Apresentador: Ceanny Cristina Pinho Costa
Autores: Ceanny Cristina Pinho Costa, Isabelle Carolyne da Cunha Pereira, Flávia Helena 
Oliveira dos Santos, Cidália Ghardênia Belo Carvalhêdo, Laryce Damacena Bezerra.
Resumo: Durante as atividades que foram estudadas, matrizes teóricas da saúde coletiva 
possibilitando os conteúdos do SUS, educação permanente em saúde para os profissionais 



administrativos para que os mesmos possam desenvolver habilidades e competências 
desenvolvidas dentro da escola.
Utilizamos como recursos para melhor compreensão do estudo, textos, documentários e 
vídeos fazendo assim um processo de desconstrução e de busca de novos saberes e faze-
res sobre a construção do seu processo de trabalho.
Por meio destas práticas percebeu-se que a educação permanente em saúde é importante 
tanto para o trabalho quanto para os trabalhadores da ETSUS. Proporcionando assim a 
construção de relações contínuas com os trabalhadores e a educação permanente.
Com essas capacitações desenvolvidas pela ETSUS, podemos propiciar sobre a dimensão 
das equipes de trabalho uma forma de refletirmos sobre nossas atividades cotidianas, po-
dendo-se alcançar uma integralidade baseada nas necessidades do coletivo.

TÍTULO: Avaliação sensorial de queijo coalho elaborado com diferentes concentrações 
de cloreto de sódio (NACL)
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Cecília Teresa Muniz Pereira
Autores: Cecília Teresa Muniz Pereira, Isabela Nogueira Fonseca Cordeiro, Érika de Cássia 
Cantanhede, Maxwell Lima Reis, Dalva Muniz Pereira.
Resumo: O queijo Coalho é tradicionalmente consumido fresco ou maturado, sendo o cloreto 
de sódio (NaCl) utilizado na fabricação desse queijo, mas seu consumo excessivo pela 
população tem se tornado um grande problema de saúde pública. O objetivo deste trabalho 
foi verificar a influencia do teor de cloreto de sódio na aceitação do queijo de coalho produzido 
no IFMA Campus Codó. Duas formulações foram elaboradas com 1% e 2% de NaCl. Para a 
análise sensorial foi aplicado o teste de preferência de comparação pareada. Os resultados 
demonstraram que 100% dos avaliadores deram preferência a formulação FQ2, com 2% de 
cloreto de cálcio, demonstrando, portanto, a preferência do Brasileiro por alimentos com 
teor mais elevado de sódio. A adição de NaCl é uma etapa importante no processamento de 
queijos, sendo necessário assim testar novas formulações para que se possa reduzir ou até 
mesmo substituir esse ingrediente sem afetar na sua aceitação sensorial.

TÍTULO: Modelo de produção agroecológico adaptado para o cultivo de mudas de 
beterraba.
Instituição: IFC - Instituto Federal de Catarinense
Apresentador: Überson Boaretto Rossa
Autores: Ceciliana Aparecida de Mira, Überson Boaretto Rossa.
Resumo: A beterraba (Beta vulgaris), planta originária da Europa, pertence à família das 
chenopodiaceae. (SILVA, 2011). Essa pesquisa propôs como tema adaptar um modelo de 
produção agroecológico para o cultivo de mudas de beterraba para pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. O trabalho tem como objetivo adaptar um modelo agroecológico 



utilizando tubetes confeccionados de jornal para o cultivo de beterrabas em uma horta 
terapêutica onde são atendidas pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Com esses 
propósitos, este estudo questiona: Qual o melhor método de sementeiras a ser utilizado 
na produção de mudas de hortaliças para pessoas com problemas de habilidades motoras 
finas? O método utilizado proporcionou maior germinação e crescimento das mudas e 
menos stress durante o transplante. Através dos resultados obtidos, a pesquisa responde 
ao questionamento sobre o melhor método de sementeiras a ser utilizado na produção de 
mudas de hortaliças.

TÍTULO: Hábito de fumar e atividade física entre discentes do IFPE, Campus Pesqueira/PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: José Romero Diniz
Autores: Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos, José Romero Diniz, Eliane Maria Ribeiro de 
Vasconcelos, Luciana Pedrosa Leal, Raimundo Valmir de Oliveira.
Resumo: Introdução: O tabagismo e o sedentarismo apresentam altas prevalências no 
mundo, sendo considerados como fatores de risco para o aumento da morbi-mortalidade. 
Estudos referenciam a associação entre sedentarismo e tabagismo. Metodologia: os dados 
foram coletados por meio da técnica de entrevista, com os participantes, e o registro das 
informações foi efetuado utilizando-se um questionário semi-estruturado, composto por 
questões fechadas e abertas. O projeto da pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa do IFPB. Resultados: participaram 598 discentes, 99,5% referiram não possuir 
o hábito de fumar e quanto à prática de atividade física, apenas 57% tem esse hábito. 
Conclusão: o sedentarismo e o hábito de fumar podem favorecer o desencadeamento das 
(DCNT’s). O controle do tabagismo provocaria maior impacto na redução das taxas de 
morbimortalidade. Torna-se necessário conhecer as prevalências focais do nível de atividade 
física e de tabagismo para atuar preventivamente e investigar sua possível inter-relação.

TÍTULO: Projeto rádio escola JP
Instituição: Governo do Estado do Amapá
Apresentador: Marlene do Socorro Rosário Sousa
Autores: Célia Souza da Costa, Antônio Góes Júnior, Marlene do Socorro Rosário Sousa.
Resumo: Localizada no Distrito de Fazendinha no município de Macapá, a Escola Estadual 
José do Patrocínio possui uma clientela de alunos do Ensino Fundamental e Médio. A 
maioria dos alunos tem baixa condição socioeconômica agravada por lares desestruturados, 
reduzida escolaridade e falta de qualificação profissional dos pais. Tal incidência gera altos 
índices de evasão escolar. Buscar caminhos que possibilitem aos alunos, aproveitar o 
espaço escolar como um instrumento capaz oferecer a oportunidade para a melhoria da 
qualidade de vida e de aprendizagem é o desafio dos professores da escola. O Projeto Rádio 
Escolar JP surgiu para consolidar práticas interdisciplinares através da educomunicação 
que privilegiem o protagonismo juvenil. Foram desenvolvidas oficinas de rádio, programas 



radiofônicos e campanhas educativas que contribuíram para despertar, em toda a 
comunidade escolar, uma consciência verdadeiramente cidadã.
A metodologia utilizada foi a educomunicativa. A educomunicação é um conceito ou me-
todologia pedagógica que propõe o uso de recursos tecnológicos modernos e técnicas da 
comunicação na aprendizagem. É o encontro da educação com a comunicação, multimídia, 
colaborativa e interdisciplinar. A rádio escolar é um meio didático eficiente ao alunado, de 
modo a interferir positivamente na assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de 
habilidades na área da comunicação. Um dos objetivos foi estimular o ato de pensar, a ca-
pacidade de observação análise de fatos; promovendo assim, a mediação da relação entre o 
processo e o resultado de conhecer do aluno com as matérias de ensino e os acontecimen-
tos do cotidiano. e por fim, contribuir para a melhoria do desempenho do aluno no espaço 
de convivência em sala de aula e em todos os ambientes internos e externos à escola.
Foram atendidos pelo projeto cerca de 30 alunos dos turnos da manhã e tarde. A escola foi 
contemplada pelo Projeto Mais Cultura na Escola, o que possibilitou a reforma e restrutu-
ração da rádio escolar, assim como a compra de novos equipamentos e a capacitação dos 
alunos através das oficinas de radiojornalismo, produção radiofônica e operação de áudio. 
Os educandos melhoraram a capacidade de expressão, de leitura, de produção textual. 
Também foram estimulados a criar, a pesquisar e a trabalhar em equipe. Os alunos e pro-
fessores criaram programas radiofônicos com entrevistas, curiosidades, informações di-
versas, com destaque à cultura regional. Todas as atividades favoreceram o protagonismo 
juvenil, a interdisciplinaridade e principalmente a cidadania através do uso da linguagem 
radiofônica integrada à educação.

TÍTULO: Reutilização de pets na construção de um pega-bola como prática de educação 
ambiental na escola municipal professora Maria de Lourdes Milhomem Fernandes
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Karleone Lopes do Carmo

Autores: Celiane Reis Oliveira, Karleone Lopes do Carmo, Rayara Matos Fontineles Guedes, 
Geanny Yara B. de Lima, Thiago de Loiola Araújo e Silva.

Resumo: As embalagens de PET representam os maiores volumes de plásticos no Brasil 
e por serem descartadas de forma inadequada, acabam causando grandes problemas 
ambientais, o que pode ser reduzido com o aproveitamento das mesmas (SOUSA, 2012). 
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo a reutilização de garrafas pets na 
construção de um brinquedo, o pega-bola, visando à redução das mesmas e despertando 
nos discentes a conscientização para novas práticas que reflitam em uma convivência 
com o meio ambiente mais saudável. O trabalho foi realizado em uma escola localizada no 
município de Araguatins - TO, tendo como público alvo os alunos do Ensino Fundamental. 
Inicialmente foi feita uma abordagem teórica sobre os três R’s, reduzir, reutilizar e reciclar, 



com enfoque na reutilização e sua importância, posteriormente, realizou-se a construção do 
brinquedo e uma mini gincana, o que possibilitou maior interação e despertou o interesse 
dos discentes pela preservação do meio ambiente.

TÍTULO: Contribuição e eficácia no uso das tecnologias da informação e comunicação 
no curso técnico a distância em montagem e suporte em informática
Instituição: If Sertão Pernambucano
Apresentador: Celine Oliveira Nunes Magalhães
Autores: Celine Oliveira Nunes Magalhães, Dayany Vieira Braga Teixeira.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar a contribuição e eficácia das tecnologias 
da Informação e Comunicação-TICs no curso em EAD de Manutenção e Suporte em 
Informática do IF SERTÃO PE. Obteve-se os resultados utilizando como instrumento 
de coleta de dados o questionário, destinado aos alunos relacionado à contribuição das 
ferramentas de ensino aprendizagem fórum, chat, webquest, vídeos, material impresso, 
entre outros utilizadas no curso. Após a coleta, os dados foram analisados de acordo com 
a abordagem qualitativa e quantitativa. Diante da análise, verificou-se que os alunos não 
tem dificuldades em utilizar as TICs e acham que contribuem para a aprendizagem, mesmo 
aos que tem pouco acesso à internet, comprovando a sua eficácia e contribuição para o 
curso. Entretanto, foi apontado ineficácia do material impresso pela demora na entrega e do 
chat. Portanto, conclui-se que as TICs utilizadas favorecem à aprendizagem, necessitando 
reflexão sobre as que foram apontadas como ineficazes.

TÍTULO: Ferramentas de auxilio á controladoria: sig para uma maximização de 
resultados no processo do controle.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: César Augusto de Albuquerque Araujo
Autores: César Augusto de Albuquerque Araujo, Matheus Barbosa da Luz, Marcelo Rocha 
Ferreira.
Resumo: Reconhecer a importância dos Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) nos 
norteia de uma forma mais clara a respeito da temática, forma pela qual Dias e Gazzaneo 
(1975, p79), conceitua “SIG como qualquer sistema para fornecer informação, qualquer que 
seja o uso desta informação”.
Informações são geradas a partir de dados, e que somente devem ser produzidas quando o 
seu valor justificar seu custo. Assim, um novo conceito pode ser apresentado: “Sistema de 
informação é o conjunto de processos responsáveis pela coleta e transformação de dados, 
para produção de informação a uma determinada demanda” (DIAS e GAZZANEO 1975, p80).
Todo e qualquer SIG de acordo com o explorado por Dias e Gazzaneo (1975), manuais, mecâ-
nicos ou eletrônicos, pode ser decomposto em três etapas: Coleta de dados; processamento 
de dados; e distribuição da informação.
Dai a importância do SIG para o ambiente organizacional.



TÍTULO: A participação da mulher em cargos de liderança nos principais eixos do setor 
industrial de São José dos Campos - SP
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Cesar Augusto Ilódio Alves
Autores: Cesar Augusto Ilódio Alves
Resumo: Este projeto tem por objetivo realizar o levantamento de quantas mulheres atuam 
nas principais empresas do eixo industrial de São José dos Campos, que é composto 
por empresas do setor químico e farmacêutico, óleo e gás, automobilístico e aeronáutico, 
empresas estas que de alguma maneira estão ligadas a questões de ordem ambiental.
A cidade de São José dos Campos é sabidamente uma das principais do país no que se 
refere a produção tecnológica em geral e a participação do trabalho da mulher vem cada 
vez mais se tornando importante, possibilitando a esta assumir postos de liderança e ser a 
tomadora de decisões nas mais diversas organizações.
Logo saber o número de mulheres que participação de todo este processo industrial e quais 
as dificuldades sofridas por elas para chegar a cargos de liderança e traçar um paralelelo 
entre a relação homem / mulher nesta posição é de grande relevância e permitirá o aponta-
mento de diversas conclusões.

TÍTULO: Contribuição dos recursos didaticos no ensino de geografia
Instituição: Universidade Estadual de MarIngá
Apresentador: Jakeline Mayara Dias da Silva
Autores: César Costa Sanches, Jakeline Mayara Dias da Silva, Luciana Aparecida Gazoli 
Silva, Heitor Petinari Ferrari.
Resumo: Este trabalho é parte do Estagio Supervisionado realizado em dois colégios 
estaduais, um na cidade de MarIngá e o outro na cidade de Marialva, no período de agosto 
a outubro de 2014, com duas turmas de nono ano do turno vespertino. O Estágio é a 
execução da prática de tudo o que fora aprendido em sala de aula durante os quatro anos 
do curso de licenciatura em Geografia na Universidade Estadual de MarIngá e também um 
momento de aprendizagem. Para o ensino de geografia é fundamentalmente e importante à 
diversificação dos recursos didáticos. Assim, durante a regência foram utilizados diversos 
meios e recursos didáticos, desde os mais comuns como o livro e o quadro negro, e também 
a utilização de TV multimídia, datashow, reportagens, atividades praticas, interpretação de 
mapas e confecção de tabelas.

TÍTULO: A possibilidade da sistematização do “frevo” a partir de arquétipos de análise 
musical pré-concebidos.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Cesar Gabriel Berton
Autores: Cesar Gabriel Berton, Lilian Danila Guimarães dos Santos, Manoel de Farias Silva 



Israel, Marcone Tulio do Nascimento, Pablo César Silva.
Resumo: O objetivo desse trabalho é identificar uma possível estrutura identitária no frevo 
que a coloque em diálogo com outros gêneros musicais a fim de discutir barreiras existentes 
quanto aspectos da tradição e regionalismo.
O cortejo do grupo de frevo no carnaval origina no final do século XIX quando bandas milita-
res rivais desfilavam tocando dobrados em Recife enquanto passistas “brincavam” em torno 
dessas com movimentos de capoeira.
O frevo “modernizou-se” e herdou a formação instrumental das bandas marciais americanas 
que permaneceram no Nordeste na primeira guerra. Hoje a formação da orquestra de frevo é 
idêntica a da bigband como visto na “Spok Frevo” e na “Bomba do Hemetério”, apresentan-
do temas com uma melodia principal apoiada por contracantos ativos.
Essas melodias são compostas e aprendidas já com essas duas vozes entendidas dentro em 
um mesmo contorno. Edson Rodrigues, um dos principais compositores do estilo, afirmou 
que: “o frevo é uma música que já nasce vestida” insinuando que a melodia é composta já 
com o arranjo em mente.
Estruturalmente o frevo é tonal, usa harmonias e cadências simples, forma binária e uma 
CODA característica: um acorde.
Na pesquisa foram tomados quatro peças: “Capiba no Frevo” (Luiz Guimarães), “Duda no 
frevo” (Senô), “Duas épocas” (Édson Rodrigues) e “Corisco” (Lourival Oliveira), que apre-
sentam tais características e sobre elas foram feitas análises harmônicas, formais, rítmicas 
e “jazzísticas”.
Analisou-se a harmonia através de clichês de expansão tonal identificando tonalidade, mo-
dulações, substituições de acordes e ritmo harmônico. Na forma, partindo da análise motívi-
ca, identificou-se períodos/sentenças, fraseologia e textura. do contorno rítmico, através das 
“tópicas”, apontou-se para regionalismos ou citações e, na “base”, indicativos de quando 
importante no tecido musical: convenções, antecipações, retardos, e emíolas.
A proximidade da formação instrumental permitiu arbitrar a equiparação ao jazz e se identi-
ficou modelos comuns: Barline shift, Patterns, generalização harmônica.
O estudo está em processo. Pretende-se analisar o “songbook de frevo” inteiro.
A partir da comparação entre os resultados obtidos com os arquétipos utilizados induz-se 
uma diretriz quanto à identidade e originalidade dessa música.
Atualmente se estuda linhas melódicas (função principal ou contracanto), análise harmônica 
e investigação da forma: células motivos e fraseologia.
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TÍTULO: Comparação de formulações de sorvete utilizando xiloglucana e liga neutra em 
relação a sorvetes sem estabilizantes
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Sobral
Apresentador: Thallyne de Brito Alves
Autores: Liviany Sampaio da Silva Chacon, Maria Elenice Silva Lima, Ana Josymara Lira 
Silva, Thallyne de Brito Alves, Daniele Maria Alves Teixeira Sá.
Resumo: Atualmente há muitas reclamações de clientes insatisfeitos com relação à formação 
de gelo em sorvetes após sua entrega a estabelecimentos de vendas como supermercados, 
sorveterias e outros locais que realizam a comercialização desse produto. Uma solução que 
pode ser empregada para tentar minimizar seria substituir os estabilizantes convencionais 
do sorvete por outros com maior poder de estabilizar estas suspensões. Diante do exposto a 
xiloglucana (Tamarindus indica) que é um polissacarídeo neutro, extraídos do endosperma 
de sementes de frutas é usada como estabilizante natural substituinte de estabilizante 
convencionais. As xiloglucanas são polissacarídeos da parede celular de algumas plantas 
sendo que a única fonte de xiloglucanas explorada comercialmente é o Tamarindus indica, 
utilizada em alimentos no Japão. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver sorvete sabor 
morango utilizando polissacarídeo de xiloglucana (Tamarindus indica) planta encontrada 
no Ceará em substituição aos estabilizantes comumente utilizados nas indústrias. Foram 
produzidos sorvetes contendo 0,2 % de xiloglucanas de Tamarindus indica, as sementes 
foram obtidas na cidade de Sobral e em cidades vizinhas, onde a extração do endosperma 
foi realizada no laboratório de Biotecnologia do IFCE, Campus Sobral.Foram submetidas 
à fervura em água por um período de 30 minutos e destegumentadas para extração da 



xiloglucana do cotilédone. Para a produção de sorvete foram realizadas as seguintes etapas: 
pesagem dos ingredientes, aquecimento do leite, adição de gordura vegetal hidrogenada, 
ingredientes secos (xiloglucanas e estabilizantes convencionais), emustab, homogeização, 
pasteurização, resfriamento (10ºC), maturação, batimento, congelamento parcial (-7 º C), 
endurecimento e congelamento final. Foram feitos sorvetes com estabilizantes naturais 
(xiloglucana, Tamarindus indica) e convencional (experimento controle). Foram produzidas 
duas bateladas de sorvetes cada uma das três formulações. T1 - Sorvete sabor morango 
com estabilizante Liga Neutra; T2 - Sorvete sabor morango com estabilizante Xiloglucana 
(Tamarindus indica); T3 - Sorvete sabor morango sem estabilizante. As análises realizadas 
nos sorvetes foram físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. As análises físico-
químicas realizadas nos sorvetes de morango foram: umidade, determinação do extrato 
seco total (resíduo seco a 105°C), determinação do resíduo por incineração (cinzas), 
proteínas – Método de Kjeldahl clássico e pH de acordo com as Normas Analíticas do 
Instituto Adolfo Lutz (2004), determinação quantitativa de lipídio total segundo metodologia 
adaptada de Bligh & Dyer (1978) e os resultados de carboidrato foram estimados a partir 
de diferença dos outros constituintes. Os resultados encontrados para percentagens de 
Overrum (incorporação de ar) no presente estudo variaram de 38,68% a 70,09%. Porém os 
valores de umidade mostraram-se entre 59,20 % e 60,09 %, cinzas 0,45% a 0,54, proteínas 
4,95% a 5,07%, lipídeos 8,25% a 10,25%, carboidratos 29,99% a 31,34%, pH 6,46 a 
6,68% e sólidos totais 39,90,26 a 40,79% para os sorvetes que foram desenvolvidas. Para 
os atributos de cor, textura, aroma, sabor e intenção de compra teve-se boa aceitação 
pois a média das notas atribuídas foi de 7 que correspondem a “gostei moderadamente”. 
Utilizando-se teste afetivo laboratorial, que avaliaram de forma monádica em cabines 
individuais, o quanto gostaram ou desgostaram da formulação, através de escala hedônica 
estruturada de nove pontos, onde 9 representava a nota máxima “gostei muitíssimo” e 
1 a nota mínima “desgostei muitíssimo”. Para a intenção de compra a média das notas 
atribuídas foi em torno de 4 que corresponde a “provavelmente compraria”, demonstrando 
assim boa aceitação geral do produto. Logo, podemos concluir que o uso de estabilizantes 
derivados de polissacarídeos apresentaram-se como uma alternativa eficaz em substituição 
aos estabilizantes convencionais na fabricação de sorvetes.

TÍTULO: Curso técnico: Um estudo das representações sociais de estudantes da 
educação profissional
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Christiane Maria Ribeiro de Oliveira
Autores: Christiane Maria Ribeiro de Oliveira, Andreza Maria de Lima, Rosely Maria 
Conrado, Romildo Fellipe do Nascimento Silva.
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem por objetivo geral analisar as representações 
sociais do curso técnico entre estudantes da Educação Profissional. Como objetivos 
específicos, delimitamos: identificar os elementos estruturadores das representações 



sociais de estudantes da Educação Profissional sobre o curso técnico; analisar os sentidos 
da escolha profissional pelo curso técnico e compreender os fatores que contribuíram e 
influenciaram a escolha pelo curso técnico. Partimos da perspectiva que compreende a 
escolha profissional como um processo que decorre da articulação entre uma multiplicidade 
de fatores, sociais, culturais, econômicos, históricos e subjetivos, e o estudante que escolhe 
uma profissão como um sujeito eminentemente social e constituído nas relações sociais e 
culturais. O referencial teórico-metodológico da investigação é a Teoria das Representações 
Sociais originada por Serge Moscovici. A pesquisa foi realizada com estudantes de cursos 
técnicos da modalidade integrado, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus 
Recife. Utilizamos, como procedimentos de coleta, a entrevista semiestruturada. Para o 
tratamento dos dados, utilizamos, como procedimento de análise, a Técnica de Análise 
de Conteúdo. Acreditamos que compreender as representações sociais do curso técnico 
construídas por estudantes da Educação Profissional poderá contribuir com a discussão 
dos princípios da Educação Profissional e Tecnológica e sua real efetivação.

TÍTULO: Matemática e dança
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia
Apresentador: Christiane Silvestrini de Morais
Autores: Christiane Silvestrini de Morais, Sônia Maria Teixeira Machado.
Resumo: INTRODUÇÃO: Assim como em uma rotina escolar, a rotina de quem estuda 
alguma modalidade de dança exige disciplina, organização, pontualidade, postura, dentre 
outras características comuns e necessárias para obtenção do sucesso.
O Projeto “Dança no IFRO”, foi desenvolvido pelas professoras de Artes e Matemática, e 
executado pelas mesmas no ano de 2012 no Instituto Federal do Estado de Rondônia.
Este projeto faz parte de um programa de Acompanhamento e Suporte ao Ensino que visa 
a superação e o desenvolvimento global do estudante tendo em vista seu êxito no processo 
educativo além de possibilitar-lhes o Desenvolvimento do Senso Estético, a socialização, o 
aumento da saúde física e mental, a satisfação das necessidade de auto-expressão, o domí-
nio do corpo em movimento, a transformação da capacidade em habilidade, a combinação 
dos movimentos, trabalhos das condições psico-motoras, além de promover a linguagem 
da dança como Ballet Clássico, Moderno e Contemporâneo e Jazz, o que acaba contribuin-
do no estímulo a permanência do aluno na instituição.
METODOLOGIA: Como as dependências do Campus não possuíam um espaço adequado 
para as aulas de dança, adaptou-se um espaço para a realização das mesmas.
Para que não houvesse prejuízo às aulas, as ações do projeto acontecia no horário de 12:30h 
às 13:30h tendo em vista atender tanto os alunos do período matutino quanto o do vespertino.
As primeiras aulas começaram com leitura, vivências artísticas, apreciação de dança em 
vídeo, para que os alunos pudessem entender e visualizar o que é, e como adquirir uma 
consciência corporal, ou seja, tomar consciência do corpo, identificando e reconhecendo 



movimentos corporais que podem ser internos ou externos, nesse momento aproveitamos 
para fazer exercícios de aquecimento para o início da aula prática. Logo após eram feitos 
exercícios de barra (adaptados para apoio em carteiras ou parede), exercícios que envol-
vam as 5 posições do ballet clássico: pés e braços (russo), postura, respiração, tempo 
(contagem do tempo da música e passos), dentre outras atividades necessárias.
Após os exercícios de posição, eram feitos exercícios usando como espaço a diagonal da 
sala, onde se trabalha a lateralidade do aluno, realizando exercícios que partiam do lado 
esquerdo e outros do lado direito, ou o mesmo exercício em ambos os lados.
Todos esses exercícios eram realizados em forma de “séries” ou seja, por repetições, vi-
sando a melhoria e a consciência dos passos.
Também trabalha-se passos para possíveis coreografias, e para finalizar a aula, era feito 
10 minutos de alongamento, onde se trabalha flexibilidade e alongamento, entendendo e 
respeitando os limites do próprio corpo.
RESULTADOS
- Para grande surpresa das professoras, o número de meninos que aderiram ao projeto foi 
muito superior ao número de meninas, pois estes, além de reconhecer a importância da 
dança, buscavam maior alongamento e flexibilidade para desenvolver outras modalidades 
de esporte;
- O Projeto teve o total de 60 alunos inscritos durante sua vigência;
- Foi grande a satisfação ver os alunos realmente se dedicando e levando a dança para o seu 
estilo de vida. Com o projeto, possibilitou-se além da comparação matemática como visão 
espacial, contagem de tempo da música, contagem de passos e perspectivas do espaço 
físico e de uma coreografia, o desenvolvimento estético dos educandos;
- Nos três anos em que foi executado observou-se uma considerável redução de repetência 
(através de planos de estudos) evitando consequentemente a evasão;
- As atividades do projeto propiciaram um ambiente convidativo, atrativo, facilitador da 
aprendizagem e com situações favoráveis ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, 
afetivas, éticas, estéticas e de inserção social. Este também oportunizou a organização de 
trabalho coletivo, dinamizando a prática educativa, por meio da montagem de coreografias 
e apresentações.
- Infelizmente, devido a necessidade de reposição de aulas pós-greve, o projeto não pode 
culminar em um grande espetáculo como previsto, porém, conseguiu-se expor um pouco 
desse resultado durante a apresentação de dança na abertura dos Jogos Intercampi, onde 
foi possível apresentar a todos os campi do IFRO o trabalho desenvolvido.
CONCLUSÃO: É sabido que a relação aluno – professor é fundamental para o sucesso 
escolar.
As dificuldades encontradas para que as aulas acontecessem gerou um espírito de equipe, 
onde era permitido “errar”, pois a maioria dos alunos nunca tinham feito nenhum tipo de 



aula de dança, e não tinham noção da força, concentração e visão espacial necessárias, 
para um simples passo como o “Debulés”, ou a contagem do tempo da música durante um 
“Contretemps” (contratempo).
Após aproximadamente 3 anos da execução do projeto, os alunos ainda solicitam as aulas 
de dança, e relatam experiências onde levaram a dança para sua vida fora da escola, o que 
nos dá a sensação de dever cumprido e sucesso neste projeto.

TÍTULO: Clube da leitura IFRN Santa Cruz: Perspectivas de formação integral do leitor
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Christielen Dias da Silva
Autores: Christielen Dias da Silva, Mylenna Vieira Cacho.
Resumo: O projeto de extensão “Clube da leitura” surgiu diante da necessidade de contribuir 
com a formação integral dos alunos do Ensino Médio Técnico Integrado do IFRN Campus 
Santa Cruz, a partir de discussões sobre obras literárias contemporâneas e/ou clássicas, 
objetivando estimular e intensificar o interesse por hábitos de leituras que favoreçam 
o senso crítico e autônomo dos discentes envolvidos. Como o projeto visa a formação 
integral a partir do contato direto e constante com o texto literário, torna-se imprescindível 
desenvolver atividades que promovam reflexões e debates acerca das temáticas abordadas 
nos livros selecionados. Apesar de serem realizados encontros mensais apenas com os 
integrantes do projeto, torna-se relevante a organização de encontros abertos para toda 
a comunidade escolar, envolvendo assim alunos de diferentes turmas interessados nos 
debates acerca livros escolhidos e, consequentemente, estimulando-os a desenvolver seu 
senso crítico enquanto leitor.

TÍTULO: Acidentes de trânsito que ocorreram na BR-060 no perímetro do município de 
Anápolis – GO nos anos de 2010 - 2012.
Instituição: IFGO - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Christine Karla Farias Silva
Autores: Christine Karla Farias Silva, Juliana Alves do Amaral Gramacho, Cassiomar 
Rodrigues Lopes
Resumo: A globalização permitiu ao homem a unificação de mercados e a expansão do meio 
capitalista. Tornando-se, o desenvolvimento e a expansão dos meios de transportes tanto de 
pessoas como o de mercadorias.
Dentre os meios de transportes o modal rodoviário destacou-se devido a características como: 
mobilidade; maior área de abrangência territorial; menor custo dos produtos derivados de petró-
leo e de implantação de rodovias.
Com o crescente tráfego de veículos circulando diariamente, os acidentes seguem a mesma pro-
porção. Tornando-se responsável pelo que já é considerado como um dos maiores problemas 
mundiais, a acidentalidade de trânsito. de acordo com Ferraz et al. (2012) os acidentes de trânsito 



foram considerados a 10º causa de óbitos no mundo em 2008.
A cidade de Anápolis destaca-se por sua localização territorial privilegiada que junto á concessão 
de benefícios oferecidos pelo governo, gerou uma concentração de indústrias, tornando-se um 
importante polo econômico. em virtude desta concentração industrial houve um aumento do 
fluxo veicular na região e consequentemente o aumento da acidentalidade de trânsito.
Esse estudo se propõe a estudar o transporte rodoviário e quais os fatores contribuintes para os 
acidentes de trânsito ocorridos na rodovia federal BR-060 que corta o perímetro do município de 
Anápolis considerando a importância do mesmo.

TÍTULO: O brincar como mecanismo no desenvolvimento das crianças no processo de 
ensino - aprendizagem na educação infantil
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Cícera Benedita Severino Bernardo
Autores: Cícera Benedita Severino Bernardo
Resumo: A liberdade que o brincar proporciona é fundamental para o desenvolvimento da 
criança por levá-la a conciliar o mundo objetivo ao desenvolvimento cognitivo, usufruindo da 
imaginação. A ausência de brincadeiras na infância se relaciona com os problemas emocionais 
durante a vida. O presente artigo intitulado o brincar como mecanismo no desenvolvimento 
das crianças no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil traz uma abordagem 
em relação a importância das brincadeiras e dos jogos para o desenvolvimento da criança 
durante o período pré-escolar, compreendido como educação infantil. A pesquisa tem como 
objetivo compreender a importância das brincadeiras e dos jogos para o desenvolvimento 
da criança em seu processo de ensino/aprendizagem, buscando apreender de qual forma o 
lúdico pode contribuir na organização do trabalho pedagógico e como os jogos e brincadeiras 
podem auxiliar no desenvolvimento da criança. A finalidade deste estudo é discorrer sobre a 
concepção dos termos aqui citados e suas relações com a realidade prática. Para a realização 
deste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada na leitura de 
livros, artigos, revistas, documentos oficiais e sites relacionado a temática. Os resultados, 
depois dos estudos elaborados mostram como os jogos e brincadeiras estão presentes no 
processo de formação da criança e como estes devem ser compreendidos e trabalhados, de 
modo que venham a contribuir com seu desenvolvimento. Pretende-se desta forma que este 
estudo venha proporcionar uma leitura mais consciente a respeito da importância do brincar 
na vida do ser humano, e em especial na vida da criança, assim como poderá ser também 
fonte de reflexão para professores da área

TÍTULO: Álgebra no ensino fundamental: Estudo sobre o conteúdo de álgebra no 8º e 9º ano
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Patricia de Souza Moura
Autores: Cicera Janete Alves de Oliveira, Emilia Gonçalves de Lima Neta, Patricia de Souza 
Moura, Vinicius Ribeiro Goveia, Rafael Braz de Macedo.



Resumo: Este trabalho apresenta algumas reflexões, a partir da realização de um estudo 
de pesquisa, em que se pretende compreender um pouco de como ocorre o processo de 
ensino e aprendizagem do conteúdo algébrico no ensino fundamental. Tomou-se como 
objeto de estudo alunos do 8º e 9º ano da E.M E.I F. Francisco Henrique da Costa localizada 
no município de Cedro-CE. Aplicou-se uma oficina em ambas as turmas, na qual foram 
apresentadas, por meio de dinâmicas, algumas atividades relacionadas ao conteúdo de 
álgebra. Ao fim do trabalho, foi aplicado um questionário, em que se pôde identificar as 
dificuldades dos discentes. Entende-se, como sendo de suma importância nas séries 
fundamentais, os discentes compreenderem a matemática de modo algébrico. Com este 
estudo pôde-se diagnosticar alguns fatores que podem influenciar para o êxito no domínio 
desse conteúdo. Os resultados da pesquisa apontam para dificuldades em interpretação e 
na preferência dos discentes pela aritmética.

TÍTULO: Secretaria municipal de ciência, tecnologia, educação profissional e ensino 
superior: a experiência de São Sebastião do Paraíso – MG
Instituição: Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Ensino 
Superior de São Sebastião do Paraíso - MG
Apresentador: Cícero Barbosa da Silva
Autores: Cícero Barbosa da Silva
Resumo: As políticas públicas de educação profissional em São Sebastião do Paraíso – 
MG ganharam destaque especial no município e região nos últimos anos com a criação, 
em 2013, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Ensino 
Superior. Desde a criação da secretaria foram implantados programas de educação 
profissional de nível básico (cursos de qualificação profissional) e de nível técnico através 
de recursos próprios do município e também através de parceria com os Institutos Federais, 
com “unidades do sistema S” e com o governo do Estado de Minas Gerais. Os resultados 
obtidos em 24 meses de existência da secretaria são satisfatórios pois foi retomada a 
oferta de programas de educação profissional de iniciativa municipal. Dentre os resultados 
alcançados destacam-se a oferta de cursos do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e ao Emprego, cursos do programa e-Tec Brasil – Escola Técnica Aberta 
do Brasil, implantação de um polo da UAITEC – Universidade Aberta e Integrada de Minas 
Gerais e a criação da EMAP – Escola Municipal de Administração Pública.

TÍTULO: A educação física no ensino fundamental I: Atuação pedagógica dos professores 
polivalentes na região do Cariri Cearense
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Cicero Eduardo de Souza Cândido
Autores: Cicero Eduardo de Souza Cândido, Robério Paiva Castro, Elisângela Ferreira Floro.
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar as aulas de Educação Física em 
escolas de Ensino Fundamental I no TRIÂNGULO CRAJUBAR (Cariri Cearense), visto 



que a legislação permite que professores polivalentes ministrem esta disciplina, fato 
que pode contribuir para a desvalorização da prática corporal do movimento e para sua 
realização de forma inadequada, desvinculando a Educação Física do processo histórico 
de desenvolvimento da humanidade. O estudo está organizado em três partes: análise das 
diretrizes curriculares do ensino fundamental; análise sobre a formação dos professores 
polivalentes e discussão dos dados e resultados, conforme pesquisa empírica realizada 
nos cursos de pedagogia existentes no TRIÂNGULO CRAJUBAR e nas escolas de ensino 
fundamental desta localidade. O estudo permitiu apresentar as principais dificuldades e as 
estratégias que os docentes sem formação específica em Educação Física encontram para 
realizar as atividades da cultura corporal do movimento.

TÍTULO: Sistema de automação das salas do IFCE - cedro integrado a sensores de 
presença
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Gabriela Nayara Duarte Oliveira Damazio
Autores: Cícero Jamele de Jesus Silva, Gabriela Nayara Duarte Oliveira Damazio, Isis Silva 
Vieira, José Sávio Gonçalves Silva, Pedro Henrique Almeida Miranda.
Resumo: O presente trabalho busca apresentar dados sobre a viabilidade da instalação 
de sensores de presença juntamente com um circuito temporizador para controle do 
acionamento de lâmpadas e condicionadores de ar nas salas do IFCE, Campus Cedro. Com 
a escassez, cada vez maior, de recursos naturais do planeta, aumenta-se a procura de 
fontes de energia sustentáveis e novas tecnologias que possam reduzir o dano que nossas 
atividades diárias trazem ao meio ambiente. Com isso, desenvolveu-se um sistema que 
usa sensores de presença e movimento para acionar as lâmpadas e os condicionadores 
de ar evitando que eles permaneçam ligados desnecessariamente. O circuito temporizador 
555 será de grande importância, pois além de definir um tempo de acionamento dos 
equipamentos eletrônicos evitará danos provocados nesses equipamentos em eventuais 
quedas de tensão. Com o projeto finalizado o instituto terá uma redução significativa no 
consumo de energia elétrica em cerca de 14% já que o desperdício seria evitado.

TÍTULO: Um estudo a respeito do uso da tecnologia no ensino de cálculo do curso de 
licenciatura em matemática do IFCE, Campus Cedro
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Cicero José Freire de Souza
Autores: Cicero José Freire de Souza, Marcos Antônio de Macedo, Amanda Soares Bento.
Resumo: Este trabalho representa um estudo sobre o uso de software educacionais dinâmico 
no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral do 
curso de Licenciatura em Matemática do IFCE, Campus Cedro. Realizamos uma investigação 
sobre como os discentes trabalham a questão da tecnologia, com a utilização de Softwares 
educacionais como Geogebra, Winplot, Matlab e Scilab, para sua formação acadêmica e, 



se tais recursos metodológicos favorecem ou não um melhor entendimento dos conteúdos 
dessa disciplina. Para tanto se recorreu a uma análise de questionários objetivos, com uma 
participação efetiva dos alunos, expondo suas opiniões a respeito da utilização desses 
softwares. Deste modo, os achados da pesquisa evidenciaram que a utilização de tais recursos 
tem facilitado e promovido uma melhor compreensão de temas relacionados à disciplina de 
Cálculo do curso superior de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro.

TÍTULO: A importância das práticas laboratoriais para formação dos acadêmicos do 
curso de licenciatura em ciências biológicas no IFTO, Campus Araguatins
Instituição: IFTO - Intituição Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Rosenilda do Nascimento Cardoso
Autores: Cidileia Firmino de Souza, Rosenilda do Nascimento Cardoso, Kátia Paulino de Sousa
Resumo: O educador contemporâneo precisa acompanhar e inserir em suas metodologias 
novos mecanismos educacionais visando um maior desempenho quanto ao ensino-
aprendizagem formulando novos métodos de ensino e despertando nos alunos o interesse 
e o gosto pela disciplina de biologia. Questiona-se: de que forma as aulas práticas podem 
influenciar no aprendizado do discente e como seu orientador pode trabalhar essas 
aulas laboratoriais? O objetivo é averiguar a importância das práticas laboratoriais para a 
formação dos professores e se estas influenciam na capacitação profissional dos mesmos. 
Foi realizada através de questões fechadas destinadas aos alunos e professores do curso 
de licenciatura em ciências biológicas no IFTO, Campus Araguatins. Pode-se perceber que 
as aulas laboratoriais podem influenciar positivamente na formação dos discentes como 
futuros educadores, contribuindo no que tange aos conceitos e práticas, buscando formar 
profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho.

TÍTULO: Licenciatura em computação: Perspectiva, emergência e formação
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Cilmar Santos de Castro
Autores: Cilmar Santos de Castro, Lucia Rodriguez de La Rocque.
Resumo: Trata-se de um trabalho que discute o Ensino Superior na área de Computação 
no Brasil, partindo da constatação do alto nível de evasão em cursos de graduação da 
área e enfatizando a importância do papel dos cursos de Licenciatura em Computação, 
discutindo o seu contexto atual, estatísticas oficiais da Sociedade Brasileira de Computação 
entre 2001 e 2012 e sinalizando caminhos em potencial. É uma pesquisa bibliográfica / 
documental, com abordagem qualitativa na análise dos dados. Apresenta a problemática da 
insuficiente formação acadêmica, que implica no não atendimento em termos quantitativos 
e qualitativos para a demanda de atuação profissional e docente, preconizando a valorização 
das Licenciaturas em Computação visando a formação de novos profissionais que atuem 
no binômio Computação-Educação.



TÍTULO: Coral do IFSP: Ferramenta de integração artístico-social
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo
Apresentador: Cinara Baccili Ribeiro
Autores: Cinara Baccili Ribeiro, Robison Poreli Moura Bueno, Rosângela de Moraes Andrade.
Resumo: O trabalho apresenta o Coral do IFSP, trazendo dados de sua criação, seus 
objetivos e suas atividades. Faz referência à metodologia empregada, cuja abordagem 
lúdica enfatiza a construção coletiva do fazer musical por meio do corpo. Traz ainda a 
descrição de alguns resultados sonoros e depoimentos de alunos. Conclui enfatizando a 
importância do canto coral em sua missão de ampliação do repertório, na medida em que 
oportuniza a socialização e o trabalho em equipe.

TÍTULO: Comparação de oleaginosas para a síntese de biodiesel
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Ana Luíza Buriche Rodrigues dos Santos
Autores: Cinthia da Silva Carreiro da Luz, Mateus Caldeira Lima, Ana Luíza Buriche 
Rodrigues dos Santos, Ana Carolina Azevedo de Souza, Luciane Pimentel Costa Moneiro.
Resumo: A oleaginosa mais produzida no Brasil é a soja, a escolhida para a produção do 
biodiesel nacional, porém, não é a que apresenta o melhor rendimento anual de óleo em tonelada 
por hectare. Existem outras oleaginosas que podem apresentar até o dobro desse rendimento. 
Sendo assim, a busca por uma oleaginosa que tenha uma grande produção de óleo numa menor 
área de cultivo e que esse óleo dê um bom rendimento em éster deve ser avaliada.
O presente trabalho se propôs a comparar os rendimentos em ésteres das sínteses com os óleos 
de canola, coco, girassol, milho e soja. Utilizou-se a etanólise, via catálise básica (NaOH), com 
excesso de 100% de etanol, por 30 minutos, para os cinco óleos mencionados. Concluída a 
reação, a mistura reacional foi levada a um funil de decantação, para que ocorresse a separação 
de fases. A fase menos densa seguiu para o processo de neutralização, lavagem e secagem. Os 
ésteres de canola e girassol apresentaram rendimentos superiores aos da soja.

TÍTULO: Jogos geométricos em atividades de extensão
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Cintia Ribeiro de Jesus
Autores: Cintia Ribeiro de Jesus, João Pereira Neto, Ricardo Roberto Plaza Teixeira.
Resumo: Os autores deste trabalho científico escolheram como foco de sua pesquisa o tema 
“Jogos Geométricos”. Os jogos vem ganhando cada vez mais espaço dentro das escolas, na 
busca por tornar as aulas de matemática mais agradáveis e contextualizadas. As atividades lúdicas 
e as brincadeiras em uma aula de matemática estimulam a capacidade de criação, imaginação 
e concentração dos envolvidos. Os jogos, em geral, propõem uma realidade imaginária às 
crianças; quanto mais elas jogam, mais desenvolvem a capacidade de se apropriar de situações 
irreais que no contexto do jogo são reais. Este trabalho insere-se no contexto de um projeto de 



extensão universitária cuja missão principal é a divulgação científica que é viabilizada pelo uso 
de metodologias e práticas que colaboram para a difusão do conhecimento. Os jogos podem 
contribuir para a alfabetização científica dos cidadãos, de maneira a contextualizar a ciência 
envolvida e mostrar o diálogo existente com o cotidiano das pessoas.

TÍTULO: Diagnóstico da trajetória da associação Apiguá rm Linhares-Espírito Santo.
Instituição: Instituto Vale do Cricaré
Apresentador: Claiton Haroldo Monte
Autores: Claiton Haroldo Monte, Sidirlene Silva Borghi, Tatiana Del Piero Bitti, Wellington 
Devens do Nascimento, José Geraldo Ferreira da Silva.
Resumo: Investigou percepções docentes acerca da educação profissional vivenciada 
em quatro escolas técnicas de nível médio do município de Linhares/ES com objetivo 
de identificar suas compreensões quanto às competências necessárias ao exercício da 
docência nos dias atuais. Foi realizada pesquisa de campo e os dados coletados, por meio 
de aplicação de questionário, abordando perfil profissional e competências necessárias aos 
docentes na educação profissional. Os resultados indicam informações consubstanciais e 
revelam possibilidade de intervenções, por meio de instituições e docentes com finalidade 
de garantir melhoria na qualidade na formação continuada, contribuindo na ampliação das 
capacidades e competências necessárias ao exercício da prática educativa, assim como na 
integração curricular nesta modalidade de educação.

TÍTULO: Desenvolvimento e avaliação de buttermilk com farinha de banana verde
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Karla T. M. Gollner-Reis
Autores: Clara Andressa C. B. Costa, João Victor Laurindo dos Santos, João Paulo Gollner-
Reis, Karla T. M. Gollner-Reis.
Resumo: O Buttermilk é produzido pela fermentação do leitelho ou do leite desnatado, por 
culturas aromáticas mesofílicas. Os objetivos deste estudo consistem do desenvolvimento 
de uma formulação de Buttermilk com adição de farinha de banana verde - ButFBV, 
e diagnosticar sua viabilidade por avaliação sensorial/ índice de aceitabilidade (IA). A 
fabricação da farinha, o processamento do ButFBV e o painel de avaliação sensorial (60 
provadores não treinados / Escala Hedônica – sete pontos) foram realizados nas instalações 
de aula prática do Curso Técnico em Agroindústria do Instituto Federal de Alagoas – IFAL 
Campus Murici/AL. A pontuação obtida na avaliação sensorial nos atributos sabor (6,42), 
cor (6,05), aroma (6,03), e aparência global (6,28), significam um julgamento do produto 
como “gostei muito”. Excetuando-se a textura que obteve nota 5,35. O diagnóstico da 
avaliação sensorial apresentou média geral foi de 6,03 com IA de 74,3% e 88,3% dos 
provadores declaram a intenção de compra. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade 
do BUTFBV e indicam que o emprego da FBV como uma opção interessante para o Arranjo 
Produtivo Local (APLs) da fruticultura e caprinocultura.



TÍTULO: Objetos de aprendizagem no cotidiano escolar – limites e possibilidades para 
sua utilização
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilo Peçanha/Pinheiral
Apresentador: Clara Regina Agostini Oliveira
Autores: Clara Regina Agostini Oliveira
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida no Mestrado 
em Ensino de Ciências, em 2014. Conforme a literatura disponível, os recursos digitais 
colaboram para o aumento da qualidade do ensino na escola pois diversificam o modo de 
aprendizagem. Os recursos tecnológicos disponíveis estão também nas escolas, embora 
ainda com uma utilização modesta. As TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação, 
cada vez mais permitem criar diferentes materiais didáticos com possibilidades interativas 
que ampliam a eficiência dos ambientes de ensino-aprendizagem, destacando-se os Objetos 
de Aprendizagem – O.A. Concebeu-se a hipótese de que o uso de O.A. como material 
didático pode se constituir um recurso. Mesmo que se tenha à disposição imenso acervo 
de O.A., isso não significa facilidade de acesso. Muitos estão disponíveis em outra língua, 
sem uma catalogação de fácil entendimento, ou então com exigência de uso da web uso 
posterior. Além disso, nem sempre se tem, nas escolas, web com conexão compatível. 
A alternativa, foi a elaboração de um Catálogo Digital com Objetos de Aprendizagem, de 
domínio público, dos quais se fez o download para uso no modo off-line.

TÍTULO: Ensino de redes de computadores: Teoria e prática para o curso técnico de 
informática
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Claudenor Pereira de Sousa
Autores: Claudenor Pereira de Sousa, Luciano Ribeiro da Silva, Suziane Ribeiro da Silva, 
Wislayne Aires Moreira.
Resumo: Desde os primórdios a comunicação é uma das maiores necessidades da sociedade 
humana. Portanto tornou-se um desafio aproximar as comunidades mais distantes e 
facilitar a comunicação entre elas. Com a união dos computadores e das comunicações 
os sistemas computacionais sofreram uma profunda mudança na sua organização. Uma 
rede de computadores vai muito além de uma simples conexão de cabos e placas. Há 
necessidade de uma série de protocolos para regular a comunicação entre todos os níveis, 
desde o programa que está sendo utilizado até o tipo de cabo instalado. A classificação das 
redes está ligada à sua área coberta e ao modo de comunicação entre seus componentes. 
A educação escolar precisa compreender mais as novas linguagens, desvendar os seus 
códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante 
educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 
facilitem a evolução dos indivíduos. (MORAN, 2000, p. 36). Neste âmbito, propõe-se com 
este projeto trabalhar no ensino médio do IFTO - Araguatins, as disciplinas de arquitetura 
e protocolo de redes e cabeamento estruturado, com o intuito de proporcionar um 
conhecimento que seja significativo aos educandos com a construção de conhecimentos 
realizando-se por meio do desenvolvimento do raciocínio e da pesquisa.



TÍTULO: Análise comparativa da aplicação do método de aprendizagem baseada em 
problemas/projetos de conservação de alimentos em conteúdo do ensino técnico e 
superior no If Sudeste MG – Campus Barbacena
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Apresentador: Cláudia Maciel Fernandino
Autores: Cláudia Maciel Fernandino, Maria das Dores Rodrigues de Oliveira, Andréa 
Paolucci de Paiva, Wanderleia da Consolação Paiva, Roseli Auxiliadora Barroso.
Resumo: Avanços tecnológicos e científicos desafiam instituições de ensino a reformular 
os métodos de ensino e aprendizagem, de modo a desenvolver competências cognitivas 
que permitam aquisição de autonomia, capacidade de adequar-se a diversas situações e 
resolver problemas independentemente. O método de ABP é uma estratégia instrucional 
na qual o educando está no centro do processo e a aquisição de conhecimento se dá 
por meio da utilização de conteúdos interdisciplinares na resolução de problemas reais. 
Portanto, comparou-se a aplicação do método em conteúdos de Conservação de Alimentos 
trabalhados nos níveis técnico e superior. Utilizou-se questionário de caracterização do 
educando, de levantamento do conhecimento prévio e adquirido e de avaliação do método. 
Evidenciou-se que o método ainda é pouco conhecido, gerando resistência inicial à 
mudança de abordagem. Porém após a aplicação, o método foi avaliado como “bom”, 
tendo como principais pontos positivos a interdisciplinaridade, a busca por solução de um 
problema real e o trabalho em grupo. Recomenda-se difundir seus princípios e viabilizar 
sua utilização, otimizando resultados de ensino e aprendizagem.

TÍTULO: Produção de tanase por penicillium SP utilizando diferentes meios de produção
Instituição: Universidade Católica de Pernambuco
Apresentador: Cláudia Maria Rocha Moura
Autores: Cláudia Maria Rocha Moura, Brindize Ferreira de Lima, Márcia Caetano de Sá 
Muniz, Jupiranan Ferreira da Silva, Carlos Alberto Alves da Silva.
Resumo: As tanases são enzimas que hidrolisam ésteres e ligações laterais de taninos 
hidrolisáveis com o ácido tânico, liberando glicose e ácido gálico. O gênero Penicillium 
tem se destacado pela capacidade de produzir uma grande variedade de metabólitos 
secundários biologicamente ativos. Foram realizados ensaios de produção da tanase 
através de fermentação submersa utilizando 4 diferentes meios de produção, 150 rpm, 
37oC, durante 168 horas, onde foram realizados ensaios de detecção do pH, biomassa 
microbiana e detecção enzimática. Os resultados obtidos evidenciaram que o melhor meio 
testado foi o meio denominado de 4 com a amostra SIS 25, obtendo uma produção 0,16 U/
mL. O estudo de seleção de meios de produção de enzimas microbianas para a obtenção 
de novos meios com alto potencial biotecnológico, surge como um recurso necessário na 
produção de novos bioprodutos na escala industrial.



TÍTULO: Instrumentos de formação de capital humano nas organizações
Instituição: Faculdade de Teologia Integrada
Apresentador: Claudiana Bezerra Ramos Rosa
Autores: Claudiana Bezerra Ramos Rosa, Antonio Ferreira Rosa Júnior.
Resumo: Na sociedade do conhecimento o processo de aprendizagem é fundamental 
para transformação da organização e seu desenvolvimento. As pessoas são o ponto chave 
desta realidade. Ao desenvolverem suas competências podem atuar de forma eficiente 
na produção do conhecimento crítico. As competências podem ser mapeadas e os 
empregados orientados, através da construção do perfil profissional, ligando-o a melhor 
função a ser desempenhada. O presente trabalho objetiva demonstrar a importância dos 
treinamentos a partir do seu conceito e implicações para o desenvolvimento do capital 
humano para uma gestão de Recursos Humanos eficiente; bem como, analisar a definição 
de desenvolvimento humano e os principais fatores para sua efetivação numa empresa. 
Realizamos o estudo através de pesquisa bibliográfica onde relacionamos abordagens de 
autores como Drucker (2008), Dutra (2006), Fleury (2001), Ulrich (2003) entre outros. 
Constatamos que o sucesso organizacional pode partir do desenvolvimento humano.

TÍTULO: A política municipal de educação direcionada ao meio ambiente: Dilemas e 
contradições na órbita da produção capitalista
Instituição: EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia
Apresentador: Claudiane de Faria Oliveira
Autores: Claudiane de Faria Oliveira
Resumo: A preocupação com o meio ambiente no Espírito Santo ganha destaque nos 
anos de 1970 com a implantação dos “Grandes Projetos Industriais” que alteraram a 
configuração urbana da Grande Vitória, polarizando diante das transformações, os 
debates sobre a questão ambiental, devido a depredação do meio ambiente e à ausência 
de investimentos públicos e privados nessa área. Este estudo enfoca os projetos 
desenvolvidos na área de educação ambiental, que tem como público-alvo comunidades 
dos municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV.
Esta pesquisa visa analisar a importância da preservação tão difundida e almejada pela 
sociedade e como esse processo vem se desenvolvendo na contemporaneidade com o 
crescimento e expansão industrial pelos quais tem passado o Espírito Santo e o reflexo 
disso nos Municípios que compõem a RMGV.
Diante do estudo dos projetos, análise de entrevistas e interlocução das transcrições 
das falas dos atores participantes, observa-se que mesmo diante de algumas ações 
bem elaboradas, diversas barreiras que impossibilitam a eficácia da implementação 
dos projetos.



TÍTULO: CUrso básico de educação ambiental
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió
Apresentador: Claudio José dos Santos Júnior
Autores: Claudio José dos Santos Júnior, Karolayne de Oliveira Verçosa Ataíde, Pedro 
Willyam Bomfim e Silva Calheiros, Jackson Pinto Silva.
Resumo: Nas últimas décadas, as questões ambientais se tornaram cada vez mais 
importantes para a sociedade. Essa atenção ao meio ambiente é justificável considerando 
a relação direta entre o futuro da humanidade e equilíbrio dos ecossistemas. Diante desse 
cenário, desenvolveu ação de Extensão “Curso Básico de Educação Ambiental”, do IFAL – 
Campus Maceió, a qual propôs uma formação na área de Meio Ambiente para os alunos 
do Ensino Fundamental da Escola Municipal Padre Pinho e Escola Estadual Professor 
Benedito de Moraes. O curso teve duração de 8 meses e beneficiou 50 estudantes do 
Ensino Fundamental, com idade entre 8 e 16 anos. Através do curso os alunos puderam 
ter contato com a temática “Meio Ambiente”, bem como d a importância da preservação 
dos recursos naturais e da necessidade da mudança de hábitos visando à conservação 
dos ecossistemas. Utilizando alternativas dinâmicas e interativas os estudantes puderam 
compreender os temas abordados, de modo que a cada avaliação realizada o desempenho 
desses era progressivo. Acredita-se, portanto, que a Educação Ambiental, deva integrar o 
currículo das instituições de Ensino Fundamental dada a importância de conscientizar cada 
vez mais cedo o a criança e o jovem sobre agressões que o Meio Ambiente vem sofrendo, 
de modo a formar cidadãos conscientes de sua ações no que diz respeito a preservação do 
meio em que vivemos.

TÍTULO: Análise microbiológica de queijos de manteiga artesanais comercializados em 
São Vicente – RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos
Apresentador: Clause Willdys Medeiros Dantas
Autores: Clause Willdys Medeiros Dantas, Jonas Luiz Almada da Silva.
Resumo: O queijo de manteiga é um produto de grande comercialização e consumo no 
Nordeste Brasileiro, sendo produzido industrial e artesanalmente e, desta forma, susceptível 
à contaminações pós-processo. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo 
analisar, por meio de indicadores microbiológicos, queijos de manteiga comercializados na 
cidade de São Vicente – RN. As amostras foram coletadas e transportadas ao Laboratório 
de Microbiologia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte Campus Currais Novos onde 
foram submetidos às análises de bolores e leveduras e contagem de Staphylococcus. A 
análise de bolores e leveduras não possui limites estabelecidos pela legislação, no entanto, 
é possível perceber uma alta contaminação por estes microrganismos. A contagem de 
Staphylococcus, indicou uma possível má manipulação pós-processamento, sendo 
encontrados valores na ordem de 10 à 4° potência UFC/g, o que pode acarretar na produção 
de enterotoxinas responsáveis por intoxicações alimentares.



TÍTULO: Possibilidades de desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia Brasileira
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Cleber Augusto Trindade Castro
Autores: Cleber Augusto Trindade Castro, Ana Priscila Farias Magalhães, Anaryê Ybotira 
Gonçalves Rocha, Maria Elza de Souza Braga.
Resumo: A partir dos debates teóricos e técnicos sobre a perspectiva da sustentabilidade 
como paradigma social, cultural, econômico e político, discute-se as maneiras pelas quais 
o turismo pode ser desenvolvido, considerando a preservação da biossociodiversidade 
existentes nas áreas naturais, mas também as possibilidades de dinamização econômica 
que essa atividade pode trazer, como contribuição à qualidade de vida das pessoas que tem 
essa área como seu território-abrigo. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivos 
centrais o levantamento e a análise das possibilidades de desenvolvimento do ecoturismo 
na região Amazônica Brasileira. Tal estudo está inserido em uma amplo debate que se 
estabelece sobre as perspectivas políticas de desenvolvimento da Amazônia e sobre as 
estratégias educacionais e de formação de profissionais para atuarem em um processo 
de desenvolvimento endógeno. O trabalho foi desenvolvido com levantamentos e estudos 
bibliográficos, como subsídio teórico e conceitual dos debates estabelecidos. Além 
disso, foram consultados e analisados documentos referentes às políticas elaboradas e 
implementadas com o objetivo de desenvolvimento do turismo na Amazônia, além do 
levantamento de dados secundários sobre as Áreas Naturais Protegidas na região. Como 
possibilidades para o desenvolvimento do ecoturismo na região Amazônica Brasileira 
destacamos, nesse trabalho, principalmente os pontos abaixo: 1) A imagem da região 
atrelada nos contextos nacional e internacional à sua ampla biodiversidade e às questões 
ambientais globais; 2) A política nacional de proteção de áreas naturais, sobretudo a 
criação de Unidades de Conservação na região, o que tem demandado o incremento de de 
atividades econômicas sustentáveis, para a conservação das dinâmicas naturais e sociais 
presentes na região; 3) Os investimentos públicos realizados, sobretudo a partir da década 
de 1970, bem como as políticas públicas atualmente existentes pelos governos em escala 
federal, estadual e local, que visavam o desenvolvimento do turismo na região. Diante desse 
contexto, ressalta-se a importância das ações de qualificação profissional e tecnológica, 
sobretudo aquelas que tratem da atuação profissional e de inovação tecnológica para o 
desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia, como subsídio para a inscrição de agentes 
locais no processo de desenvolvimento dessa região.

TÍTULO: Projeto de extensão karatê-do tradicional cidadão
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Cleber de Jesus Figueiredo
Autores: Cleber de Jesus Figueiredo, Framarion de Santana Santos.
Resumo: O esporte está presente na escola sob formas variadas, como conteúdo da 
Educação Física e como grupo específico de determinada modalidade, seja para iniciação 



esportiva, disputa de competições, em momentos de auto organização dos alunos ou por 
meio de programas sociais. É no segmento de programa social, que o Instituto Federal 
Baiano, Campus Valença, situado no município de Valença-BA está realizando o Projeto de 
Extensão Karatê-do Cidadão em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
da Promoção Social ratificando uma das missões institucional da Rede Federal de 
Educação. Destaca-se que Karatê-do é uma grande ferramenta de aprendizado das crianças 
e adolescentes, pois melhora a resistência orgânica, a flexibilidade, a força, o equilíbrio 
físico e mental. É baseado nos fundamentos filosóficos: esforçar-se para melhor formação 
do caráter, fidelidade para o verdadeiro caminho da razão, respeito acima de tudo, criar o 
intuito de esforço e conter o espírito de agressão. O caráter estruturante desse Projeto trata 
do esporte no sentido amplo e irrestrito, constituindo-se em uma alternativa de acesso 
combinado à educação como direito e a cidadania.

TÍTULO: Expectativas de alunos: Uma análise de ingressantes e concluintes dos curso 
técnico em automação industrial no IFRJ Volta Redonda
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Cleber Vicente Gonçalves
Autores: Cleber Vicente Gonçalves, Gonçalves.
Resumo: O presente trabalho visa apresentar uma análise dos dados coletados com alunos 
ingressantes no Curso de Automação Industrial do Campus Volta Redonda do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro – IFRJ – a partir de uma visão inicial e das modificações sofridas 
com o desenvolvimento do curso e, ainda, analisar se as expectativas iniciais foram 
alcançadas, frustradas ou modificadas.

TÍTULO: Concepções dos(as) acadêmicos(as) do curso de licenciatura em química 
sobre as disciplinas pedagógicas de formação docente
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Cleberson Pereira Arruda
Autores: Cleberson Pereira Arruda, Raclene Ataíde de Faria, Dayanna Pereira dos Santos.
Resumo: A pesquisa busca elucidar as concepções dos(as) acadêmicos(as) do curso 
superior de Licenciatura em Química sobre as disciplinas pedagógicas da Formação de 
Docentes para a Educação Básica, em especial, as disciplinas: História da Educação, 
Políticas e Gestão da Educação Brasileira, Psicologia da Educação e Didática. A pesquisa 
que é qualitativa, foi realizada com os(as) próprios(as) acadêmicos do Campus Luziânia-
GO do IFG, através da metodologia de grupo focal, em que o grupo foi formado por 
alunos(as) dos vários períodos semestrais já existentes a partir do desenvolvimento da 
pesquisa. Além da observação participante nas atividades propostas para o grupo focal, 
realizou-se também entrevistas através de questionários semiestruturados em que foram 
analisados o conteúdo das respostas e as observações acerca das concepções apontadas 
por cada participante-voluntário da pesquisa sobre a importância, pertinência e relevância 
das disciplinas do núcleo de formação pedagógica, na própria formação do licenciando.



TÍTULO: Aplicação de tecnologia no terceiro setor: Relato de experiência na entidade servir
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária
Apresentador: Cleiane Gonçalves Oliveira
Autores: Cleiane Gonçalves Oliveira, Ariane Gonçalves de Oliveira, Áquilla Odlanier Faria 
Nascimento, Amauri Pereira de Jesus.
Resumo: As organizações do terceiro setor encontram muitas dificuldades em sua gestão 
administrativa e, principalmente, financeira, para a tranquila condução das ações de 
benefício social. A inserção de recursos tecnológicos trazem diversos benefícios a essas 
organizações como o aumento da eficiência nas suas atividades, melhoria da qualidade dos 
serviços prestados e divulgação das atividades realizadas nas redes sociais. Apresentamos 
um estudo de caso de inserção de recursos tecnológicos na entidade SERVIR a partir de 
um trabalho de extensão desenvolvido por alunos do curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas do IFNMG-Januária.

TÍTULO: Jogo de baralho como forma didática para o ensino de ciências
Instituição: IFTO - Instituto Federal Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Cleidiane Bispo Gomes
Autores: Cleidiane Bispo Gomes, Aline Correia Silva, Ana Flavia Avelino de Sousa, Rayara 
Matos Fontineles Guedes, Katia Paulino de Sousa.
Resumo: A utilização de jogos didáticos no ensino de ciências são recursos metodológicos 
de grande valia na função docente principalmente se bem direcionados, coeso ao tempo 
e conhecimentos a ser atribuídos aos educandos. As contribuições didáticas no processo 
de ensino-aprendizagem são importantes sobre o ensinar e aprender na relação professor-
aluno fazendo um anexo ao conhecimento de forma dinâmica (VEIGA, 2011). Foi pensando 
nas dificuldades em ministrar aulas de ciências nas turmas do ensino fundamental, que 
surge a ideia de usar um jogo de baralho com o objetivo de facilitar a compreensão do 
conteúdo de forma divertida, de fácil compreensão e de conhecimento da maioria dos 
alunos. Nesta perspectiva, os jogos didáticos são alternativas viáveis e interessantes, 
pois estes materiais podem preencher lacunas deixadas pelos processos de transmissão-
recepção de conhecimentos, favorecendo a construção do saber científico.

TÍTULO: Grupo de pesquisa “relações sociais e educação - resoe” – subsídios para 
pesquisa em educação profissional no IFAC
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Cleilton Sampaio de Farias
Autores: Cleilton Sampaio de Farias, César Gomes de Freitas, Josina Maria Pontes Ribeiro 
de Alcântara, Renata Gomes de Abreu Freitas, José Júlio César do Nascimento Araújo.
Resumo: O grupo de pesquisa “Relações Sociais e Educação – RESOE” foi criado no ano 
de 2012, com o objetivo de nuclear um conjunto de pesquisadores, multidisciplinares, em 



relações sociais e educação, fomentar a pesquisa científica e tecnológica e contribuir com 
a iniciação científica. No decorrer de dois anos o RESOE definiu 06 Linhas de pesquisas; 
executou 10 Projetos de pesquisas; reuniu 34 pesquisadores; envolveu 06 estudantes e 
formou 09 estudantes. Assim, ocorreu um aumento da produção cientifica dos envolvidos: 
trabalhos publicados em anais de eventos aumentou 700%, os artigos publicados em 
periódicos aumentaram 150% e as apresentações de trabalho aumentou 566%. O RESOE 
tem procurado contribuir para o fortalecimento da pesquisa científica e, assim, consolidar a 
educação profissional no estado do Acre, prezando pela indissociável junção entre ensino, 
pesquisa e extensão.

TÍTULO: Modelos didáticos para o ensino de fanerógamas: Uma proposta produzida 
pelo PIBID para o ensino de botânica de alunos do ensino médio em uma escola de 
Araguatins-to.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Cleiton Belizário Neto
Autores: Cleiton Belizário Neto, Núbia Dias Correia, Lanna Thayllana Oliveira da Silva, 
Dayane Brandão Soares, Janaína Costa e Silva.
Resumo: Antigamente o ensino era dado de forma tradicional, onde o professor passava as 
informações aos alunos sem que os instigasse a buscar novos conhecimentos. Porém, vem 
sendo mudado já que hoje o principal papel do professor é instigar o aluno a ter liberdade 
de pensamento e expressão. Na Botânica devem ser aplicadas estratégias facilitadoras com 
bons resultados e a utilização de modelos didáticos é uma delas. O objetivo é apresentar 
experiências nos quais esses modelos foram utilizados. Obteve-se os dados através de 
questionário e jogos didáticos. O resultado da aplicação da proposta se deu de forma 
positiva, em uma sala com 30 alunos, 66,6% conseguiram assimilar o conteúdo, 20,2% 
sentiram dificuldades e 13,2% se mostraram indiferentes. Dessa forma, a pesquisa 
contribuiu para enfatizar que o ensino de Botânica deve ser aplicado de forma construtiva 
para o desenvolvimento sendo desenvolvidas habilidades básicas para trabalhar com o 
educando utilizando métodos diferenciados.

TÍTULO: A integração entre ciência, trabalho e cultura nos planos de cursos técnicos do 
IFMA: Uma análise documental.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Sônia Pedroni
Autores: Cleomar Lima Pereira, Sônia Pedroni.
Resumo: O currículo escolar é, sem dúvida, um dos principais instrumentos do fazer 
pedagógico, nele se traçam os objetivos e as metas do processo ensino-aprendizagem que 
devem estar subsidiados pelo contexto político e sociocultural. No currículo se forja nossa 
identidade. (Silva, 2007). As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Técnicos 
apontam o trabalho como princípio educativo, tendo a ciência, a tecnologia e a cultura 



como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular (Resolução 
CNE/CEB Nº 6/2012). Nesse contexto, a integração deve ser entendida no sentido de 
completude, de entender a educação como uma totalidade social, nas múltiplas mediações 
históricas (CIAVATA, 2010). Considerando, portanto, as afirmações expostas compreende-
se que as reflexões e pesquisas sobre a práxis educativa parte-se inicialmente da análise da 
sua identidade, ou seja, o currículo e suas contradições. Diante dessa perspectiva propõe-
se analisar se os Planos de Cursos Técnicos da Educação Profissional, na forma Integrada 
ao Ensino Médio do IFMA contemplam em suas propostas a integração entre ciência, 
trabalho e cultura.
A proposta inicial da pesquisa será de análise documental dos Planos de Cursos Técnicos, 
na forma Integrada ao Ensino Médio. Adotar-se-á uma abordagem qualitativa na análise 
dos objetivos propostos, a saber:
•Analisar se os planos de cursos atendem os requisitos legais que norteiam a oferta de 
cursos;
•Verificar se os cursos ofertados estão levando em conta os arranjos produtivos e contexto 
sociocultural local;
•Identificar a articulação entre ciência, trabalho e cultura nos componentes curriculares;
•Analisar se os procedimentos metodológicos do curso possibilitam a efetivação da pro-
posta curricular.
Os Planos de Cursos Técnicos na forma integrada ao Ensino Médio do IFMA Campus São 
Luíz – Monte Castelo serão os objetos de estudo da pesquisa, adotando como recorte tem-
poral os anos de 2013 e de 2014.
O trabalho proposto estará fundamentado nos referenciais teóricos que embasam as cate-
gorias da pesquisa, bem como na legislação educacional nacional e os documentos legais 
da instituição pesquisada.
Parte-se do pressuposto que a proposta ora apresentada não se encerra na análise dos Pla-
nos de Cursos Técnicos, tendo em vista que os resultados consolidados servirão de base 
para a continuidade da pesquisa que se realizará “in loco” para a refutação ou confirmação 
das análises iniciais apresentadas. Pretende-se com este trabalho proporcionar a reflexão 
sobre as propostas pedagógicas e sua materialização na prática educacional.

TÍTULO: Entre opressor e oprimido: Uma análise das relações de gênero e sexualidades 
no Campus Gurupi do IFTO
Instituição: IFTO - Instituto Federal de Tocantins
Apresentador: Cleomar Vieira da Silva
Autores: Cleomar Vieira da Silva, Paulo Reis Nunes.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar o resultado da pesquisa de campo 
feito no Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi sobre a diversidade de gênero e as 
relações que se derivam a partir disso, promovendo debate sobre o mesmo, identificando 



tal lacuna de discussão entre os docentes e discentes. Usamos a discussão a partir de 
Foucaul, Beavior e Boal para entrelaçar caminhos onde o tabu, o machismo e o preconceito 
ainda calçam em determinados espaços.

TÍTULO: Um estudo inicial sobre os documentos oficiais e as políticas linguísticas que 
norteiam o ensino e aprendizagem de língua estrangeira na EJA
Instituição: UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Apresentador: Cleonice de Fátima Martins
Autores: Cleonice de Fátima Martins, Djane Antonucci Correa.
Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem 
como objetivo principal averiguar como se dá a implementação de uma língua estrangeira 
(LE) na grade curricular da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como as políticas 
linguísticas que envolvem este processo. Consequentemente, busca discutir questões de 
ensino e aprendizagem da disciplina de LE nessa modalidade de ensino, visando à reflexão 
sobre a (re)construção de identidades desses Jovens e Adultos. Para tanto, além dos 
estudos bibliográficos, também será feito estudo de documentos oficiais que norteiam o 
ensino e aprendizagem de uma LE na EJA, tendo como foco instituições da cidade de Ponta 
Grossa, PR. Almeja-se com este trabalho compreender os entraves de implantação de LE 
na grade curricular da EJA e seus aspectos. Por este viés, almeja-se também instigar a 
outros estudos nesse campo contribuindo para os estudos sobre o tema.

TÍTULO: Otimização na distribuição de mercadorias utilizando o PRV
Instituição: Escola Técnica Estadual Epitácio Pessoa
Apresentador: Clériston Cláudio Carneiro Pereira de Albuquerque
Autores: Clériston Cláudio Carneiro Pereira de Albuquerque.
Resumo: O presente estudo apresenta um problema comum que afeta a maioria das 
empresas do ramo de varejos: custos altos atrelados ao baixo rendimento de entrega e com 
certa deficiência na designação de veículos para cada cliente. O problema na distribuição 
é um ponto crucial por gerar todos os malefícios que prejudica a dinâmica da entrega dos 
materiais no tempo. Diante deste fato observado, o Problema de Roteamento de Veículo 
tenta apresentar a melhor forma de obter a rota ótima que favoreça reduzir os custos e 
garantir a confiabilidade na entrega nos pontos de venda.

TÍTULO: Leitura viajante
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal
Apresentador: Lucas Bonifácio de Souza
Autores: Cleuza Diogo Antunes, Lucas Bonifácio de Souza, Maria Cristiana de Freitas Costa, 
Danielle Capelasso Soares de Souza.
Resumo: Projeto de extensão que ofereceu incentivo à leitura aos alunos da Escola 
Municipal Presidente Médici, Cacoal/RO.



TÍTULO: Práticas integradoras no curso de informática básica para terceira idade
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Bruno Silva Costa
Autores: Conceição de Maria Cardoso Costa, Bruno Silva Costa.
Resumo: O projeto de inclusão digital, com a oferta de cursos de informática para 
terceira idade mostrou o enorme potencial dos alunos com idade superior a 60 anos. Os 
principais desafios enfrentados em sala de aula foram a superação da heterogeneidade 
da turma quanto ao nível de escolaridade e a dificuldade de memorização da maioria 
dos alunos. A motivação e a vontade de aprender foram as principais características 
da turma. O sucesso do projeto, que registrou o menor índice de evasão do IFB, pode 
estar relacionado à metodologia adotada, que procurou adaptar-se às especificidades 
desse público, propondo atividades integradoras que aliaram a utilização das ferramentas 
computacionais às necessidades dos alunos. A turma composta por 48 (quarenta e oito) 
idosos a maioria do sexo feminino, com idade variando entre 60 e 80 anos, com nível de 
escolaridade fundamental incompleto, e renda familiar entre um e dois salários mínimos, 
sentiu-se motivada com a proposta do projeto PRÁTICAS INTEGRADORAS NO CURSO de 
INFORMÁTICA BÁSICA PARA TERCEIRA IDADE NO Instituto Federal de BRASÍLIA, o que 
possibilitou a conclusão do curso com índice de evasão zero, sendo esse resultado jamais 
alcançado por outro curso na instituição.

TÍTULO: Sorvete de beterraba com biomassa de banana e fibras
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Corintho Jose dos Santos Bezerra Junior
Autores: Corintho Jose dos Santos Bezerra Junior, Wanessa Rafaella Oliveira da Silva, 
Nadia Mara Silveira, Roberta Barbosa de Meneses.
Resumo: Sorvetes são alimentos que incluem diversas opções de sabores e texturas, 
formulados com ingredientes de grande valor nutricional. A adição de novos ingredientes 
ao sorvete o torna um alimento ainda mais atrativo e com potencial para promover a 
saúde através de mecanismos não previstos na nutrição convencional. Nesse trabalho 
são apresentados aspectos gerais sobre sorvetes, sua tecnologia de fabricação e função 
dos ingredientes, tendo como objetivo a elaboração de um sorvete com ingredientes para 
substituição daqueles comumente utilizados de forma industrializada, à base de leite, 
visando um público que apresenta intolerância a lactose ou glúten, ou restrição no consumo 
de açúcares, como os diabéticos.

TÍTULO: Projeto de educação patrimonial kitanda dos saberes
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Creudecy Costa da Silva
Autores: Creudecy Costa da Silva, Terezinha de Jesus Campos de Lima, Rosiana Freitas da 
Silva, Milena Coelho Lima



Resumo: O Projeto Kitanda dos Saberes é uma ação extensionista desenvolvida pelo Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiro e Indiodescedente do Instituto Federal do Maranhão/IFMA e tem 
por objetivos ofertar a estudantes da rede pública de ensino curso preparatório para o 
ingresso no ensino médio de escolas públicas de São Luíz e sensibilizar para a valorização 
do patrimônio histórico-cultural local na perspectiva da Educação Patrimonial.

TÍTULO: Descobrindo a importância dos materiais na vida
Instituição: CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Apresentador: Crislainde Rocha Machado
Autores: Crislainde Rocha Machado, Barbara Conceição Carvalho da Silva, Sandro 
Aloisio Matilde.
Resumo: Conhecimentos sobre os materiais são indispensáveis na vida de qualquer um na 
hora de entender o porquê do piso cerâmico, da diferença entre o gosto do refrigerante em 
diferentes tipos de embalagens ou dos fios de cobre para transmissão elétrica, entre outras 
aplicações corriqueiras. Porém é um tanto inacreditável ver que os estudantes ingressam no 
ensino médio (profissionalizante ou regular) sem uma boa base prévia pelo menos sobre esses 
materiais que os cercam no dia a dia. Enxergando isso, era preciso criar alguma ferramenta 
ou interceder de alguma forma para poder despertar os estudantes sobre a importância de 
se entender sobre materiais e até mesmo chamar a atenção deles para a área. O presente 
trabalho apresenta meios encontrados para poder diminuir esse déficit na educação e ainda 
preparar esses alunos para um possível futuro na área tecnológica que envolva materiais.

TÍTULO: A utilização de materiais recicláveis para produção de jardinagem
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Crislany Neres Rezende
Autores: Crislany Neres Rezende, Nubia Dias Correia, Dayane Brandão Soares, Edilainne 
Rodrigues da Silva Santos, Adriana Nogueira Albuquerque.
Resumo: Atualmente, o avanço da degradação ambiental tem sido objeto de discussão no 
panorama mundial. A Educação Ambiental (EA) é um importante instrumento para reverter 
esse quadro, pois permite a compreensão diversificada do meio ambiente e a percepção 
das inter-relações existentes entre os seus diversos elementos. Nessa perspectiva, foi 
realizada uma oficina intitulada “A utilização de materiais recicláveis para produção de 
jardinagem” com o objetivo de conscientizar os participantes da importância da reciclagem 
como forma de minimizar os impactos ambientais caudados pelo descarte desses materiais 
na natureza. A oficina foi realizada dentro do III Encontro do PIBID do IFTO realizado no 
Campus Araguatins/TO. No decorrer da oficina os participantes puderam perceber como 
alguns materiais como caixinha de leite, pneus, lata de leite e etc, que geralmente seriam 
jogados no lixo podem ser usados como recipientes para a prática da jardinagem.



TÍTULO: Receitas sustentáveis
Instituição: CEEPBA - Centro Estadual de Educação Profissional da Bahia
Apresentador: Narjara Maria Bonifácio Santos Alves
Autores: Cristian Silas Angela Gonzalez, Mônica Almeida Caldas, Flávia Silva Santos Costa, 
Narjara Maria Bonifácio Santos Alves.
Resumo: A comunidade CEEPBA apresenta receitas sustentáveis de aproveitamento 
integral dos alimentos objetivando uma maior compreensão do papel do profissional 
como protagonista no mundo contemporâneo, seguindo na busca pela sustentabilidade e 
almejando contribuir para uma gastronomia sustentável.
Como objetivo, o projeto visa:Desenvolver preparações culinárias para possibilitar o apro-
veitamento máximo do alimento sem agredir o ambiente e evitar o desperdício de recursos; 
Valorizar os produtos regionais beneficiando os produtores locais e fortalecendo a agricul-
tura familiar;Desenvolver a prática de finalização de pratos visando a harmonia de sabores, 
cores e texturas;
Houve a produção do livro como resultado do trabalho em equipe; Compromisso com o 
desenvolvimento sustentável local e territorial;
Integração da formação técnica, tecnológica e científica com envolvimento dos alunos e 
professores no planejamento e execução das atividades.

TÍTULO: Resolução de problemas a partir da programação em scilab
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves
Apresentador: Cristiana Pilatti
Autores: Cristiana Pilatti, Amanda Cristina Siqueira, Fernanda Zorzi
Resumo: É indiscutível que as tecnologias se fazem presentes e úteis no dia-a-dia dos 
professores e dos alunos, modificando as formas de se comunicar, de conhecer e aprender. 
Diante dessa realidade, incorporar recursos tecnológicos às nossas práticas pedagógicas 
é uma atitude conveniente. Uma possibilidade refere-se ao uso de computadores, e mais 
especificamente, na perspectiva construcionista de Papert, aos ambientes de programação. 
Esse trabalho diz respeito a um estudo em andamento sobre Construcionismo e propõe 
como uma metodologia diferenciada para as aulas de Matemática a utilização de algoritmos 
computacionais na resolução de problemas, o que exige do professor uma preparação 
mais rica na área de informática, beirando o domínio do computador e da linguagem de 
programação utilizada. Com essa preocupação, o grupo PET Matemática do IFRS - Bento 
Gonçalves planejou um minicurso sobre o software Scilab para 2015/02 destinado aos 
licenciandos em Matemática da mesma Instituição.

TÍTULO: Aceitabilidade, intenção de compra e preferência de hamburguer elaborado 
com carne de caprino adulto
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Apresentador: Cristiane Ayala de Oliveira



Autores: Cristiane Ayala de Oliveira, Simone Carvalho Leite, Filipe de Araújo de Carvalho.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um hambúrguer de carne 
caprina proveniente de animais de descarte (animais velhos), como forma de agregar valor 
a esta matéria-prima de baixa aceitação no mercado e avalia-lo sensorialmente quanto sua 
aceitação e intenção de compra frente a um produto comercial. Utilizou-se o teste afetivo 
de aceitação Escala de Atitude (FACT), de nove pontos, onde as amostras foram servidas 
cortadas em cubos de 5 x 5 cm totalizando uma porção de 10g cada, aos consumidores e 
estes analisaram sensorialmente verificando qual o julgamento adequado para as amostras. 
Para o teste de preferência, utilizou-se a tabela para teste de comparação pareada bilateral 
(ABNT, 1994). Para o cálculo do Índice de aceitabilidade (IA): Os atributos, cor, aroma, sabor 
e textura foram calculados, tendo como base notas médias obtidas no teste de preferência. 
O IA com boa repercussão tem sido considerado superior a 70% (DUTCOSKY, 1996; 
DAMÁSIO; SILVA, 1996). Os dados foram interpretados por meio de análise de variância 
(ANOVA), as médias foram comparadas pelo teste de Tukey adotando-se o nível de 5% de 
probabilidade. Os dados foram analisados pelo pacote estatístico SAS (Statistical Analysis 
System), em sua versão 9.2 (SAS, 2006). O hambúrguer elaborado com carne de caprinos 
adultos nos mostrou um ótimo resultado, podendo ser indicado como uma alternativa para 
o aproveitamento desta matéria-prima. Sugere-se desta forma, que novas pesquisas sejam 
realizadas enfocando o valor nutricional e sabor característico da carne caprina para uma 
melhor aceitação dos novos produtos e comparação de resultados na literatura científica.

TÍTULO: Oficinas interativas de língua inglesa - english rocks
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Luis Paulo Valentim Dantas
Autores: Cristiane de Brito Cruz, Maura Costa Bezerra, Luis Paulo Valentim Dantas, Henrique 
David de Medeiros, Wagner dos Santos Batista.
Resumo: As Oficinas Interativas de Língua Inglesa - English Rocks é um projeto de extensão 
que foi desenvolvido para atender os docentes que trabalham com a língua inglesa na 
rede pública de ensino no município de Currais Novos/RN e região. Visando a melhoria 
do aprendizado da língua, e pelo interesse na mesma, sendo assim, tornando as aula mais 
dinâmicas com vários tipos de metodologias.

TÍTULO: A sequência didática como recurso metodológico para a produção textual 
escrita: Uma experiência com alunos do proeja
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Cristiane de Paula Bouzada
Autores: Cristiane de Paula Bouzada
Resumo: Considerando a importância que a escrita exerce na atuação e ascensão 
profissional e social de um indivíduo, acreditamos ser indiscutível a responsabilidade 
da educação formal de criar condições, oportunidades e meios para que os aprendizes 



possam, na escola, desenvolver sua competência linguístico-comunicativa na produção 
de textos. Dentro do contexto de educação profissionalizante de jovens e adultos, na 
modalidade PROEJA – Ensino Médio, no Instituto Federal Fluminense (IFF), a necessidade 
do desenvolvimento da proficiência da leitura e escrita dos estudantes tem se tornado 
uma questão importante nas discussões e tomadas de decisões entre os profissionais 
envolvidos com essa modalidade. Por terem se afastado ou sido afastados da escola por 
algum ou muito tempo (muitas vezes sem concluir o ano ou nível de ensino), grande parte 
dos estudantes dessa modalidade apresenta um nível baixo de competência linguística 
em escrita, que se reflete nas atividades desenvolvidas durante o curso, comprometendo 
seu desempenho escolar e, provavelmente, também seu futuro desempenho profissional 
como técnico. de acordo com Costa e Giust (2012), a partir de uma investigação realizada 
com alunos do Curso Técnico em Eletrotécnica Integrada ao Ensino Médio – PROEJA, 
identificou-se que muitos alunos desse grupo chegam à sala de aula sem as noções 
básicas mínimas de Língua Portuguesa, o que compromete a aprendizagem das demais 
disciplinas. Ainda segundo os autores, fatores sociais, individuais e mesmo metodológicos 
contribuem para o aumento dessa dificuldade. Baseando-se na visão sócio interacionista 
da língua segundo a qual a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 
socialização e de inserção prática nas atividades comunicativas humanas (MARCUSCHI, 
2008; BRONKART, 2003; PCN, 1998) e na concepção da Sequência Didática como “um 
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 
gênero textual oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2010), este trabalho 
apresenta um relato de experiência exitosa a partir do uso da Sequência Didática para o 
trabalho de produção do gênero artigo de opinião por um grupo de alunos do PROEJA do 
Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna, RJ. Os resultados obtidos indicam que 
a Sequência Didática se mostrou como um recurso metodológico eficaz para ajudar os 
alunos a se apropriarem e produzirem o gênero textual abordado e ao professor a trabalhar 
com práticas condizentes com a atual perspectiva discursiva e sociocultural de ensino e 
aprendizagem de línguas.

TÍTULO: A experiência da implantação do arranjo físico celular em uma indústria 
calçadista no interior do Ceará
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Cristiane de Sousa Florencio
Autores: Cristiane de Sousa Florencio, Romulo Cisne Marques, Veridiano Camurça Lopes, 
Marta Elisa Moraes da Silva Bendor.
Resumo: O presente artigo objetiva identificar o impacto do plano de negócios no 
desempenho das empresas nascentes estabelecidas no North Shopping Sobral. Foi 
realizado um estudo de caráter exploratório e descritivo. Para obtenção dos resultados 
foram aplicados questionários a 11 empreendedores de empresas nascentes instaladas 
no North Shopping de Sobral e que adotaram o plano de negócio. Após a análise dos 



resultados, percebeu-se que para estes empreendedores, a adoção do plano de negócios 
impacta positivamente no desempenho da empresa, e que o plano de negócios ajuda no 
gerenciamento eficaz da empresa e decisões assertivas, no entendimento do negócio e 
estabelecimento de diretrizes para o empreendimento e na análise de viabilidade.

TÍTULO: Criptografia : estratégias para o ensino de matemática
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves
Apresentador: Cristiane Ferrari Rizzi
Autores: Cristiane Ferrari Rizzi, Karine Kurmann, Fernanda Zorzi.
Resumo: A criptografia é conhecida como o estudo de métodos utilizados para codificar e 
decodificar mensagens secretas. Apesar dos códigos secretos remeterem aos primórdios 
das civilizações, eles estão em constante atualização pela necessidade de manter a 
privacidade da informação transmitida nas linhas públicas de comunicação. Por exemplo, 
nesse estudo mostraremos a sigla do evento FMEPT em mensagem cifrada utilizando o 
método denominado cifra de Hill que é baseada em transformações matriciais. O estudo 
abordará o conteúdo de matrizes buscando a interdisciplinaridade entre os componentes 
curriculares ofertados nos cursos de ensino médio de nível técnico do Campus Bento 
Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Técnico em Viticultura e Enologia, 
Técnico em Agropecuária, Técnico em Informática e Técnico em Comércio.

TÍTULO: Estudo da ação de diferentes antimicrobianos naturais sobre o crescimento de 
microrganismos contaminantes na produção de etanol
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Cristiane Moura Oliveira
Autores: Cristiane Moura Oliveira, Marcia Luzia Rizzatto.
Resumo: O Brasil é um grande produtor de etanol e neste processo ainda existem problemas 
que diminuem o rendimento com a contaminação da fermentação por microrganismos. 
Estes podem sobreviver durante o processo industrial de produção do etanol, mesmo 
após o tratamento térmico do caldo, passando pelos trocadores de calor, até a chegada às 
dornas de fermentação, onde existe um expressivo aumento da população bacteriana. Para 
minimizar ou inibir o crescimento de microrganismos contaminantes as usinas utilizam 
os antibióticos químicos, porém o uso contínuo desses antibióticos tem desenvolvido 
microrganismos resistentes, além de significar um alto custo no processo fermentativo. 
Contudo, o desenvolvimento de extratos naturais com funções antimicrobianas, diminuiria 
o custo nos antibióticos, já que são produtos naturais, e diminuiria o aparecimento de 
microrganismos resistentes.

TÍTULO: Educação profissional no Maranhão: Uma análise das primeiras experiências.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Cristiane Pinheiro Santos Jacinto



Autores: Cristiane Pinheiro Santos Jacinto
Resumo: Estudo sobre as primeiras ações sistemáticas no âmbito da educação profissional 
no Maranhão. Analisou-se o papel da educação voltada para a formação profissional no 
processo de transição da mão-de-obra escrava para a livre no Maranhão do século XIX. 
Identificou-se as primeiras escolas fundadas, suas características e contribuições para as 
mudanças na estrutura sócio-econômica e educacional do Maranhão no período estudado.

TÍTULO: Os bacharéis em enfermagem na prática docência em educação profissional 
de nível médio
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Gestão
Apresentador: Cristiano Oliveira de Souza
Autores: Cristiano Oliveira de Souza, Maria Celeste Gomes Muraro.
Resumo: Trabalho em andamento que irá analisar a prática docente na educação 
profissional e tecnologia dos bacharéis em enfermagem e desenvolver oficinas pedagógicas 
para minimizar as dificuldades didático-metodológicas enfrentadas pelos bacharéis em 
enfermagem na docência em educação profissional e tecnológica

TÍTULO: Olhar, escutar, criar - as múltiplas dimensões da docência com o uso da 
tecnologia.
Instituição: Pesquisa Independente
Apresentador: Cristiano Souza de Alencar
Autores: Cristiano Souza de Alencar, Paulo Cezar Santos Silva Júnior.
Resumo: O presente aborda a importância da aplicação das tecnologias no ambiente 
educacional e visa o desenvolvimento de uma apreciação da educação profissional e 
tecnológica, analisando o fazer pedagógico com o uso da tecnologia como instrumento 
no processo de ensino-aprendizagem, instigando as atitudes do olhar, escutar e criar na 
prática docente como meio de mediação entre mundo do trabalho, contexto educacional 
e sociedade. Utiliza-se de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, cuja investiga 
as estratégias e os elementos de didática trabalhados com o emprego da tecnologia. O 
questionário indaga como esses recursos são aplicados, chegando ao resultado de uma 
boa aceitação e expectativa referentes ao seu uso em sala de aula, indo além do esperado, 
deixando os alunos mais à vontade para buscar e interagir com essa metodologia de ensino, 
tendo uma visão diferenciada e contextualizada do mercado de trabalho, interagindo com o 
mundo da atualidade e do profissionalismo, de forma transparente.

TÍTULO: A evolução da manutenção sobre o aspecto das seis fases
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Silvana Moura Farias
Autores: Cristina Jeane Moura Farias, Silvana Moura Farias, Willame Balbino Bonfim, 



Francisco Weverton Lima Dias, Wendel Fechine de Sousa.
Resumo: A busca a cada dia pela competitividade tem feito às empresas assumirem um 
papel, mais ativo no que diz respeito a investimentos, tendo em vista seu crescimento 
produtivo, investindo em maquinário sofisticado e mão de obra qualificada. A manutenção 
tem como objetivo principal garantir a boa execução das tarefas designadas a uma 
determinada máquina, fazendo que a vida útil dela seja muito maior com desempenho 
satisfatório e não venha a falhar colocando em risco a integridade física do operador e nem 
gastos não planejados. A manutenção tornou-se uma aliada da produção porque sem a 
mesma não seria possível um processo produtivo eficaz, a manutenção seja ela preventiva, 
corretiva, preditiva entre outras, garante maior disponibilidade da máquina evitando parada 
obtendo-se maior fluxo na produção. O presente tem a finalidade de apresentar a evolução 
da manutenção sob diversos aspectos.

TÍTULO: Projeto de apoio sócio-pedagógico
Instituição: CEFET/RJ - Centro Federal de Educação, Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 
Campus Nova Friburgo
Apresentador: Cristina Knupp Huback
Autores: Cristina Knupp Huback, Cristóvão de Oliveira Braga, Isabel Cristina Sêco Loureiro, 
Regina Célia Stroligo de Souza.
Resumo: Diante da comprovação da importância de um setor que ofereça suporte ao aluno, 
pautado nas exigências legais e nos referenciais teóricos e científicos da Pedagogia e do 
Serviço Social, o Campus Nova Friburgo do CEFET/RJ compreende que o apoio ao discente 
é fundamental para que se garanta o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem 
desenvolvido pela instituição, colaborando com a redução do número de retenção e evasão.
Desta forma, o Setor Pedagógico, em parceria com o Serviço Social, propôs a implementa-
ção do Serviço de Apoio Sócio-Pedagógico (SASPE).
O SASPE caracteriza-se como um serviço de orientação ao estudante, que engloba - em 
nível local - suportes nas áreas educacional e social, e - em nível sistêmico - bolsas que 
contribuam para sua permanência (PAA, PAEm, PAENE) e formação (monitoria, extensão, 
PIBIC e PIBID).
Como etapa inicial para a construção do Projeto de Apoio ao Discente do Ensino Superior, 
o SASPE realizou levantamento estatístico, que pudesse indicar as demandas a serem aten-
didas nos cursos oferecidos pela instituição. Após a realização da etapa inicial, o objetivo 
do projeto pode ser definido como “desenvolver ações que contribuam para a efetiva inte-
gração dos alunos nos cursos, além de promover o aperfeiçoamento acadêmico de forma 
a minorar os índices de retenção e evasão do Campus”.
Com base nas demandas, foram definidas as seguintes ações de apoio discente: acolhida 
aos novos alunos; nivelamento de conteúdos; atendimento aos familiares; realização de 
oficinas, palestras e seminários; atendimento individual ou coletivo; cursos de extensão 



para revisão-reforço; grupos de estudo e planos de estudo; acompanhamento de egressos 
e centro acadêmico.
O projeto está em sua fase inicial e destina-se ao Campus Nova Friburgo do CEFET/RJ. Por-
tanto, o desenvolvimento das atividades e programas está relacionado às características 
regionais e específicas dos alunos da região.
O Serviço de Apoio Sócio-Pedagógico visa contribuir para uma educação pública de qua-
lidade, comprometida com a formação do aluno enquanto cidadão e tem o compromisso 
de aprimorar suas ações, de forma a atender as especificidades dos alunos matriculados 
no Campus.
Caracterizando-se de modo flexível e em fase de experimentação, o projeto visa seu aper-
feiçoamento constante. É certo que, como processo, o ensino-aprendizagem envolve tanto 
alunos como docentes, além de outros agentes do âmbito institucional implicados com o 
bem-estar dos acadêmicos, sua situação legal, assim como, sua permanência no Campus. 
Portanto, embora o alvo principal sejam os alunos, é necessária a execução de propostas 
coletivas que promovam a mediação das relações intersubjetivas próprias da comunidade 
acadêmica.
Assim, as atividades propostas pelo Serviço de Apoio Sócio-Pedagógico devem ser articu-
ladas a outros setores do Campus: Direção, Gerências, Coordenações de Cursos, Setor de 
Estágio e Setor Administrativo.

TÍTULO: Políticas públicas de apoio ao transporte escolar em palmas-to
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Cristina Sousa da Silva
Autores: Cristina Sousa da Silva, Rejane Marinho de Sousa, Francisco Sousa da Silva, Ana 
Flávia de Moraes Oliveira.
Resumo: Elemento fundamental para a garantia da igualdade nas condições de acesso à 
educação, o Trasporte Escolar(TE) vem sendo objeto de investimentos públicos massivos. 
Este artigo objetivou analisar o histórico das políticas públicas de apoio ao TE, sobretudo 
na zona rural, com ênfase nos investimentos aplicados no município de Palmas-TO. Como 
metodologia, utilizou-se dos seguintes procedimentos: Revisão bibliográfica, abordando 
a trajetória das políticas públicas de apoio ao TE no Brasil; Entrevista com o resposável 
pelo Transporte Escolar no município de Palmas-TO; Consulta aos dados governamentais 
publicados sobre o repasse de recursos destinados a essas políticas no município; Visitas 
de campo, a fim de constatar a realidade vivenciada pelos usuários do TE. Os resultados 
demonstram avanços a partir de 2004, pois o repasse, que era condicionado a aprovação 
de um plano, passou a ser garantido com base no número de alunos. O repasse do PNATE 
constitui-se em progama de apoio suplementar, que no caso de Palmas é utilizado para 
auxiliar no custeio de contrato com empresa de transporte coletivo urbano, a qual executa 



o serviço na zona rural, utilizando veículos impróprios. Os estudantes realizam viagens 
cansativas que chegam a durar 4 horas diárias(ida e volta). O estado de conservação das 
estradas vicinais e a inadequação da frota revelam-se fatores que elevam sobremaneira os 
custos do TE em Palmas-TO.

TÍTULO: O conhecimento dos adolescentes sobre as ações ofertadas na unidade básica
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Cybelle Fernanda Martins
Autores: Cybelle Fernanda Martins, Greciele Joelen Ribeiro de Luna Cavalcante, Vanessa 
Karla Santos Souza, Sostenes Correia Cavalcanti Araújo, Fabiana Cristina Martins Ramos.
Resumo: A adolescência se fundamenta como uma fase de mudanças do ser humano no 
âmbito físico, mental, emocional e sexual. Por ser uma etapa de grandes transformações 
é necessária uma atenção ao grupo descrito, o qual na realidade da assistência à saúde 
do adolescente não é devidamente adequada, pois não consideram suas especificidades 
e particularidades. Desta forma, trata-se de um estudo qualitativo realizado com nove 
adolescentes residentes do município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, cujo 
objetivo foi avaliar a adesão dos adolescentes às práticas realizadas pelas Unidades 
Básicas de Saúde. Os depoimentos obtidos, através de entrevista semiestruturada, foram 
avaliados pela análise de conteúdo na modalidade temática transversal. Foram identificadas 
três temáticas relacionadas aos objetivos do estudo: 1) a compreensão dos adolescentes 
quanto à boa alimentação e prática de atividade física, 2) falta de compreensão sobre as 
funções das unidades básicas de saúde, e 3) ações educativas voltadas aos adolescentes. 
Esta pesquisa possibilitou verificar a falta de atenção que é ofertada aos adolescentes na 
Unidade Básica. Apesar de existir políticas voltadas para os adolescentes, essas ações 
ainda não foram implantadas de fato na rotina da equipe de saúde.

TÍTULO: Uso do papel reciclado em livros didáticos
Instituição: Universidade Estácio de Sá, UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Cybelle Leão Ferreira
Autores: Cybelle Leão Ferreira, Hárrison Leão Ferreira.
Resumo: A reciclagem é uma das principais vertentes do desenvolvimento sustentável e 
o papel está entre os produtos de maior taxa de reciclagem no Brasil. Este trabalho busca 
analisar a aceitação deste produto entre os graduados e estudantes universitários da UFPE, 
UPE e UFRPE. Foi realizado um questionário anônimo sobre o uso deste papel em livros 
didáticos. Os resultados mais relevantes foram: Entre os estudantes de graduação, 50,7% 
já utilizaram livros impressos em papel reciclado contra 38,5% dos com curso superior. 
Este número cresce para 86,7% entre os que possuem pós-graduação. dos que já utilizaram 
livro neste material (54,5% do total), 89% acharam a leitura tão agradável quanto em um 
livro de papel branco e 86,7% do total de entrevistados acham esteticamente aceitável a 
utilização do papel reciclado em livros. Com base nestes dados pode-se sugerir que uma 
possível troca de matéria-prima não trariam prejuízos às empresas devido a uma possível 
rejeição ao material utilizado.



TÍTULO: Napne: possibilidades e desafios para a educação inclusiva no Campus caicó
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó
Apresentador: Maria das Vitorias Dantas de Gois
Autores: Cynara Tercia Martins Borges, Debora Suzane de Araujo Faria, Alyne Campelo da 
Silva, Maria das Vitorias Dantas de Gois, Sandra Regia Ferreira.
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de avaliar as ações do Núcleo de apoio às pessoas 
com necessidades educacionais específicas a partir da visão de educadores, técnicos e 
gestores. Por intermédio do Programa TECNEP - Educação, Tecnologia e Profissionalização 
para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais o NAPNE foi instituído no Instituto 
Federal do Rio Grande, através da Portaria n.º 1533, de 21/05/2012. As ações desse 
Núcleo são voltadas para a promoção de ambiente físico, pedagógico, psicológico e social 
satisfatório aos estudantes nos Campi.

TÍTULO: Argamassa de revestimento produzida a partir de vermiculita expandida e 
borracha reciclada de pneus.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Cynthia Leonis Dias Cintra
Autores: Cynthia Leonis Dias Cintra, João Baptista Baldo, Antonio Ernades Macedo Paiva.
Resumo: Estuda-se uma argamassa de revestimento a base de vermiculita expandida 
e borracha reciclada de pneus. Foram analisadas a densidade de massa, o teor de ar 
incorporado, a resistência á compressão e a aderência á tração.
Os resultados dos ensaios de aderência em argamassas com borracha reciclada de pneus 
são os maiores, chegando até a 40% do que as argamassas que não tem esta borracha. Os 
resultados indicam que a combinação borracha e vermiculita é uma alternativa mais barata 
e sustentável, para uso em argamassa de revestimento aplicada em alvenaria.

TÍTULO: Processos educativos e práticas musicais coletivas na orquestra experimental
Instituição: IFPB, Campus Monteiro
Apresentador: Cyran Costa Carneiro da Cunha
Autores: Cyran Costa Carneiro da Cunha
Resumo: Neste trabalho propormos investigar quais são os processos educativos 
presentes na Orquestra Experimental do IFPB Campus Monteiro que se originam na 
prática social da convivência dos integrantes. O referencial teórico baseia-se nas obras de 
Oliveira, Heller, Fiori, Paulo Freire, entre outros da linha de pesquisa de práticas sociais e 
processos educativos. Na área de educação musical adotou-se obras de Fonterrada, Kater, 
Penna, Beineke, Brito, Vanda Freire, entre outros. Será uma pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório cujos dados serão coletados através de observações sistemáticas e entrevistas 
semiestruturadas com alguns participantes da orquestra.



Entendemos que esta pesquisa será de grande relevância, pois ao identificarmos os pro-
cessos educativos dos alunos no contexto de aprendizagem coletiva da orquestra, permi-
tiremos destacar algumas aprendizagens musicais, humanas e sociais que se dão através 
da convivência na diversidade.

TÍTULO: Experiência no evento i inovah: Encontro regional de hotelaria, turismo e 
gastronomia
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Conceição Nubênio Rodrigues Gadelha
Autores: Daiana Mikelle Frota Magalhães, Wagner Lima Cezário, José Afonso dos Santos 
Santil, Conceição Nubênio Rodrigues Gadelha, Dário da Silva Monteiro.
Resumo: O Presente trabalho mostrou o evento, 1Encontro Regional de Hotelaria, Turismo, 
Gastronomia, INOVAN 2014. Aconteceu entre os dias 02 e 04 de Setembro 2014 na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no Campus 4, na cidade de Mamanguape, esta 
localizada na Sede da região metropolitana do Vale do Mamanguape, litoral norte do Estado 
da Paraíba. Através de uma Visita Técnica que nos proporcionou uma experiência nova, 
conhecimentos no ramo da Inovação da Hotelaria no geral. Nos quais foram desenvolvidos 
atividades voltada para a temática do evento, no eixo de Hospitalidade e Lazer, que 
proporcionou novos conhecimentos e a troca de experiências entre os participantes.

TÍTULO: A educação financeira no ensino médio de nível técnico do IFRS - BG
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Bento Gonçalves
Apresentador: Daiane Frighetto Frighetto
Autores: Daiane Frighetto Frighetto, Kassiane Gabriel, Fernanda Zorzi.
Resumo: O Campus Bento Gonçalves do IFRS, oferece quatro cursos de ensino médio de 
nível técnico – Viticultura e Enologia, Agropecuária, Comércio e Informática. Ao analisar 
as grades curriculares e entrevistar professores das áreas de gestão, empreendedorismo 
e economia, notou-se que a educação financeira se faz presente e necessária para a 
aprendizagem dos componentes curriculares e nos objetivos principais dos cursos, tais 
como: o gerenciamento de empresas, a criação de novos produtos e serviços no mercado 
de trabalho. No entanto os professores salientam que a não-construção dos conceitos 
matemáticos básicos, dificultam o desenvolvimento dos conteúdos propostos. Entretanto, 
quando os alunos entram em contato com conhecimentos financeiros, reconhecem a 
importância e a aplicabilidade para as próprias vidas. A partir desse estudo, propõem-se 
a realização de um projeto de extensão, articulando os conceitos de matemática com a 
educação financeira.

TÍTULO: Seguidor solar baseado em um sistema hidráulico.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Daiane Maria Mendes Duarte



Autores: Daiane Maria Mendes Duarte, Francisco Eduardo Mendes da Silva, José Alves do 
Nascimento Neto.
Resumo: A produção de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas dotadas de 
sistemas de seguimento solar são maiores, chegando até 30% a mais de produção de 
energia. Os diversos seguidores solares são controlados por meio de microcontroladores, 
motores de passo, sensores, atuadores e com diferentes números de eixos. Existem 
seguidores solares em um eixo e seguidores solares em dois eixos, os seguidores de um 
eixo eles são mais simples mais com menor precisão, os seguidores de dois eixos são 
mais complexos mais tem maior precisão. Este trabalho trata do desenvolvimento de um 
seguidor solar através de um sistema hidráulico, neste sistema as placas são orientadas 
em dois eixos por meio da distensão de pistões hidráulicos com controle de avanço e recuo 
por meio de um microcontrolador. O seguidor solar proposto acompanha o sol a partir do 
momento em que ele atinge a potência de 1000 w/m², o que na região de Cajazeiras ocorre 
minutos após o nascer do sol até momentos antes do por do sol. Para o desenvolvimento 
do trabalho foi construída uma base de cimento com estrutura firme de 1,60 m de altura, 
acoplada a uma estrutura metálica de 2,50 m de largura por 2,20 m de altura, onde ficam 
fixas as placas solares. O sistema montado constitui um arcabouço para aplicação e 
testes de varias naturezas em relação à utilização de módulos fotovoltaicos, a exemplo 
de novas estratégias de controle para o seguimento solar, sistemas de resfriamento de 
placas e sistemas de monitoramento e gerenciamento da energia gerada, possibilitando o 
desenvolvimento de outros trabalhos correlatos que necessitam do protótipo desenvolvido.

TÍTULO: Perfil da saúde do trabalhador dos artesãos do barro do Alto do Moura
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Daiane Rodrigues Marinho
Autores: Daiane Rodrigues Marinho, Joyce Lopes da Silva Souza, Janine Magaly Arruda 
Tavares, Vilma Canazart dos Santos.
Resumo: O município de Caruaru possui sua imagem associada a um bem mineral, argila, 
que através da habilidade de seus artesãos, moldam figuras da arte popular nordestina, 
reproduzidos nos bonecos de barro do Mestre Vitalino. Dessa forma, o presente trabalho 
tem como objetivo caracterizar a situação de saúde do trabalhador dos artesãos do barro 
do Alto do Moura. Trata-se de um estudo descritivo, realizado com artesãos do barro do 
Alto, por amostragem por conveniência, em maio de 2013. A pesquisa aconteceu a partir 
da aplicação de questionário, com perguntas objetivas e subjetivas, a fim de caracterizar a 
situação de saúde do trabalhador. Torna-se importante ressaltar o excesso de carga horária 
diária de trabalho que os artesãos praticam, assim como, a importância do trabalho ser 
passado por familiares, demonstrando um fator histórico e cultural importante para a co-
munidade. Os resultados aqui obtidos ajudarão a nortear, o conhecimento da comunidade 
em relação a correlação de saúde e trabalho.



TÍTULO: Reutilização de Resíduos de Demolição e Construção (RDC) para produção de 
tijolos de solo-cimento
Instituição: UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo
Apresentador: Daiane Thaís da Rocha
Autores: Daiane Thaís da Rocha, Bianca Leonessa, Letícia Fideli Marques.
Resumo: Buscando estudar o traço para uma mistura de solo argiloso, cimento com RDC 
(Resíduos de Demolição e Construção), este trabalho visa obter resultados capazes de 
fornecer subsídio para que se chegue em um material que seja ecologicamente correto, que 
ajude a diminuir o impacto causado pela construção civil, sem deixar de ser resistente e apto 
ao emprego em qualquer obra assim como o tijolo convencional. Para isso, foram avaliadas 
as composições de 8%, 10% e 12% de cimento Portland II Z-32 em relação a mistura de 
solo, mais 50%, 60%, 70% e 80% da massa total de RDC. As misturas foram inicialmente 
avaliadas por testes de retração, a fim de definir os possíveis traços. Nestes, verificou-se que 
a mistura de solo mais 50% de RDC apresentou grande retração, sendo assim, descartada 
do estudo. Contando com as porções que passaram no teste de retração, os testes de 
umidade ótima prosseguiram apenas nas porcentagens extremas de 60% e 80% de RDC.

TÍTULO: A ginástica rítmica no agreste Pernambucano
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Camila de Andrade Silva
Autores: Daise Lima de Andrade França, Camila de Andrade Silva, Sebastião Francisco da 
Silva Júnior.
Resumo: Trata-se de um Projeto de Extensão que tem por objetivo democratizar, de forma 
interdisciplinar, o acesso e conhecimento das atividades relacionadas à Ginástica Rítmica 
às crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas da rede pública municipal 
de Belo Jardim, enfatizando o exercício da cidadania e a difusão da modalidade no Agreste 
Pernambucano. Metodologicamente, as aulas seguem o seguintes passos: contextualização 
e problematização, troca de saberes com vistas à ampliação do conhecimento específico, 
reorganização, reconstrução coletiva e sistematização. Os resultados assinalam para 
a consolidação do conhecimento da modalidade no município e regiões circunvizinhas, 
e, principalmente, a melhoria da autoestima das crianças participantes. Diante destas 
constatações, apontamos para a continuidade do Projeto e a sua expansão como atividade 
regular nos Programas desenvolvidos nas escolas do município

TÍTULO: COnhecimento e aceitação da irradiação pela população
Instituição: IFTO - Instituto Federal Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Dállib Diogo Souza
Autores: Dállib Diogo Souza, Caroline Câmara Araújo Santos Barbosa, Regiane Lopes 
dos Santos.



Resumo: O mérito da irradiação está em sua capacidade de destruir micro-organismos 
patogênicos e deteriorantes presentes nos alimentos, e retardar o processo germinativo 
em produtos vegetais que pode possibilitar aumento na segurança alimentar e redução 
nas perdas causadas por deterioração. Apesar de cientificamente aceito como um método 
interessante de conservação de alimentos e de atualmente ser o único capaz de tornar 
inativos os patógenos em alimentos crus e congelados, o progresso no uso comercial da 
irradiação tem sido lento. em função disso, esse trabalho teve como objetivo levantar dados 
sobre o conhecimento e aceitação da irradiação pela população. Quanto à escolha dos 
produtos, 65% se preocupam apenas com seu preço e 35% não utilizam outros critérios. 
do total de entrevistados, apenas 30% afirmam ter algum conhecimento sobre o assunto e 
cerca de 55% deles compraria um alimento irradiado, pois 70% tem em mente que o uso 
poderia acarretar posteriormente algum dano a saúde.

TÍTULO: Caracterização físico - química de mel de apis melífera em 3 (três) municípios 
da Mesorregião do Bico do Papagaio - TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal Tocantins
Apresentador: Francisco de Assis Balbino Uchôa
Autores: Dalvan Santos Oliveira da Silva, Francisco de Assis Balbino Uchôa, Argemiro Lima 
Pedrosa, Maria Lucileia da Silva Brandão.
Resumo: No Tocantins a apicultura se apresenta como componente quantitativo 
no rendimento familiar, sendo resultado da diversificação produtiva, importante na 
manutenção do homem no campo. O Brasil exportou 10,60 toneladas de mel, porém o 
mercado internacional pode absorver 170 mil toneladas/ano de mel oriundo do Brasil. 
No Tocantins, a apicultura se inclui entre as atividades econômicas mais promissoras do 
estado, especialmente devido às condições ambientais favoráveis, porém não há estudos 
quanto a caracterização do mel e avaliação físico-química de seus constituintes, o que 
gera um desconhecimento do produto. Baseado no exposto houve a necessidade de 
apriore conhecemos a constituição físico-química do mel nos Municípios de Esperantina, 
Praia Norte e de Araguatins, para verificarmos se existem diferenças significativas da 
composição deste produto. em virtude disto o presente trabalho teve como objetivo verificar 
as propriedades físicas e químicas do mel de Apis melífera nos referidos Municípios, 
localizados na Mesorregião do Bico do Papagaio no extremo Norte do Tocantins, a partir de 
27 amostras provenientes dos 03 (três) Municípios, entre os meses de Julho a Dezembro 
de 2013. Foram realizadas análises de: Umidade, Cinzas, Acidez Livre, pH, Brix. Todas as 
amostras foram realizadas em triplicata, o tratamento estatístico se deu pelo Programa 
Assistat, sendo aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, para as análises 
físico-químicas utilizaram-se as metodologias recomendadas pelo Ministério da Agricultura 
e do Abastecimento através, de Instrução Normativa Nº 11 de outubro/2000 e segundo 
as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). As amostras apresentaram índice 



dentro da normalidade estabelecida pela legislação. A não variação nos resultados entre 
as amostras podem ser devido a proximidade dos munícipios não possibilitando diferença 
entre fatores como: características climáticas, florísticas, pluviométricas.

TÍTULO: Aplicação de indicadores de sustentabilidade hidroambiental na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Dandara Oliveira de Albuquerque
Autores: Dandara Oliveira de Albuquerque, Maria Tereza Duarte Dutra, Marília Regina Costa 
Castro Lyra, Rogéria Mendes do Nascimento.
Resumo: Ao longo do tempo, as questões ambientais vêm sendo, muitas vezes, deixadas 
em segundo plano no âmbito dos centros urbanos, como também, nas áreas rurais, isto 
considerando o panorama do crescimento das populações. Neste sentido, a gestão dos 
recursos hídricos é um fator importante a ser considerado, em função da sua necessidade, 
seja para atender as necessidades vitais dos seres humanos, como também para utilização 
nas atividades econômicas, entre outras, merecendo assim mais relevância nos debates 
políticos institucionais. No Brasil, percebe-se de forma muito clara, os problemas 
tanto de disponibilidade, quanto de qualidade hídrica. A partir desta problemática, os 
indicadores de sustentabilidade surgem como ferramentas associadas ao monitoramento 
do desenvolvimento sustentável e processo decisório deste recurso. Portanto, o presente 
trabalho apoiou-se na investigação de indicadores de sustentabilidade para os municípios 
da bacia hidrográfica do Capibaribe, em Pernambuco, tomando como base a utilização 
de alguns Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE (2012) e a metodologia 
proposta por Magalhães Jr. (2007), o qual propõe um método de elaboração de matrizes de 
desempenho ambiental para uma bacia hidrográfica. Com a análise de dados da pesquisa, 
foi possível destacar que os indicadores de desempenho ambiental identificados estão 
ligadas à forma como os espaços são ocupados pelo homem, sejam eles rurais ou urbanos. 
As temáticas da água, do esgoto e do lixo estão relacionadas entre si e intimamente 
ligadas ao modo como se estabelece o desenvolvimento das cidades. Constatou-se que na 
bacia do Capibaribe o CPI (Classes de desempenho dos indicadores de pressão/impacto 
ambiental) para os indicadores sociais (densidade demográfica e índice de urbanização) 
foram classificados de baixo a alto, variando de 0,1 a 0,8. Os indicadores de saneamento 
apontaram que ainda falta muita infraestrutura nos municípios da bacia, a fim de atender 
as necessidades sanitárias que acabam por impactar cada vez mais os recursos hídricos. 
Sendo assim, é importante que se lance mão desses indicadores de quantidade e qualidade 
hidroambiental para apoiar a gestão da bacia hidrográfica

TÍTULO: A Importancia e a evolução dos discos rigidos (HDS) nos computadores
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutai
Apresentador: Daniel Borges da Silva



Autores: Daniel Borges da Silva, Marcelo Augusto Mendes.
Resumo: O disco rígido (HD) é um dos mais importantes dispositivos do computador. Não é 
o componente mais caro, nem mais complexo do sistema. A importância desse componente 
se deve ao fato que ele é o responsável em armazenar nossos dados, sendo importante não 
confundirmos o HD com a memória do computador, pois o HD é na verdade uma memória 
de massa, ou seja, os dados são gravados em grande quantidade e de forma permanente.
O levantamento teórico mostrou que os discos rígidos foram evoluindo com o passar dos 
tempos, sendo que sua capacidade de armazenamento inicial era em megabyte (MB) e atu-
almente é dimensionado em terabyte (GB) e o petabyte (TR).
Nas extremidades do HD encontram-se os conectores de dados, que controlam o jumper de 
configuração e os conectores de energia. Seu funcionamento é controlado pelos conectores 
ligados na placa mãe.
Os HD’s Externos são uma grande evolução, podendo ser carregados em mochilas, pastas, 
no bolso ou mesmo na mão sem problema algum. Os dados do HD são guardados em uma 
mídia magnética, parecida com um DVD, sendo muito sensível, se receber muitas batidas 
pode se deslocar e o HD perde a utilidade. Nestes casos é quase impossível recuperar 
dados do HD.
O SSD também é mais resistente que os HDs comuns devido à ausência de partes mecâni-
cas – um fator muito importante quando se trata de computadores portáteis.
Basta observar o quão os HDs ficam mais rápidos, mais confiáveis e com maior capacidade 
ao longo do tempo. Isso deixa claro que futuramente o disco rígido pode até perder o seu 
“reinado” para outra tecnologia de armazenamento de dados SSD.

TÍTULO: Aproximação família e escola por meio das TICS
Instituição: IFTM - Instituo Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Daniel Carlos de Freitas
Autores: Daniel Carlos de Freitas, Lara Brenda Campos Teixeira Kuhn.
Resumo: Esse trabalho objetiva apresentar a importância do envolvimento dos pais na 
educação dos filhos quanto a sua formação acadêmica, discutir a possível utilização de 
ferramentas das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) como coadjuvante na 
relação entre pais ou responsáveis e educadores e refletir quanto ao papel que devem 
adotar a escola e a família na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento do 
aluno. Para isso, foi proposto dentro do PIBID – IFTM Campus Uberlândia Centro, um 
projeto que investigasse a participação dos pais no acompanhamento da vida escolar 
dos filhos e como as TICs poderiam auxiliar nesse processo. Dentro desse projeto, foi 
aplicado um questionário a 216 estudantes do 7° e 9° ano, da E.E Segismundo Pereira, em 
Uberlândia-MG. A análise das respostas obtidas apontaram que existe na maior parte dos 
entrevistados a disposição em fazerem uso de recursos vinculados às TICs, viabilizando 
assim um canal alternativo de comunicação entre família-escola.



TÍTULO: Energia eólica – Aproximando o mundo da sustentabilidade energética
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Daniel dos Santos Nunes
Autores: Daniel dos Santos Nunes, Alexciana Farias Santana, Maria Crislaide dos Santos.
Resumo: Tendo como objetivo fornecer informações para auxiliar na capacitação 
de tomadores de decisão na identificação de sistemas e situações adequadas para 
aproveitamentos eólio-elétricos, este trabalho está sendo desenvolvido por análise de 
material bibliográfico sempre que possível, de fontes confiáveis no meio eletrônico 
(principal recurso utilizado), e realização de testes e experimentos quando possível tal 
realização, e os estudos/análises concluídos são contextualizados – ou rebuscados – e 
organizados em texto formal para constituir um artigo científico reunindo dados e análises 
(os resultados) obtidos no decorrer da pesquisa, que posteriormente será publicado, para 
disponibilizar nosso trabalho de forma o mais útil possível, pois se conclui que o tema 
Energias Renováveis, e também sua utilização, devem evoluir bastante diante da situação 
energética mundial atual, sendo que para tanto torna-se evidentemente necessário o estudo 
das energias limpas.

TÍTULO: Percepção da gestão ambiental e riscos ocupacionais de escultores de madeira 
na casa de artesanato mestre quincas em Petrolina-pe
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Daniel Ferreira Amaral
Autores: Daniel Ferreira Amaral, Ana Selia Rodrigues Novaes, David Ferreira Amaral
Resumo: O trabalho de esculpir madeira para produzir objetos úteis é uma opção 
econômica para artesãos dos sexos masculinos e femininos, que diariamente beneficiam a 
madeira com uso de maquinas e ferramentas perfuro-cortantes. A matéria-prima utilizada 
requer cuidados específicos, pois emite pó, possui odores (cheiros), texturas e tamanhos 
diferentes. Portanto, os escultores estão expostos às diversas situações que podem causar 
acidentes, e por isso, é importante o uso de medidas e equipamentos de prevenção, como 
também, gerir o ambiente e os recursos utilizáveis de maneira sustentável. Além dos riscos 
de acidentes, o trabalho dos artesãos está relacionado com uma grande quantidade de 
riscos ergonômicos, causadores de estresse físico e mental, tais como, postura incorreta, 
trabalho repetitivo, jornadas prolongadas e carregamento e transporte de peso. É urgente 
que se desperte cada vez mais na humanidade a sensibilização e consciência para a 
preservação de espécies vegetais nativas, uma vez que a devastação de tais recursos, 
pode causar grandes prejuízos socioambientais e econômicos. Pretende-se com esse 
trabalho reconhecer os fatores de riscos para a segurança e saúde dos escultores de 
madeira e analisar a gestão ambiental no trabalho. Para o levantamento das características 
dos trabalhadores/de trabalho e grau de percepção da gestão ambiental por parte dos 
artesãos, será aplicado um questionário semiestruturado, com alternativas de respostas 
e perguntas abertas de maneira que possam ser expressas as insatisfações e opiniões 



sobre a temática abordada. Nesse sentido, serão realizadas visitas mensais para a aplicação 
dos questionários e obtenção de registros fotográficos. Por se tratar das temáticas gestão 
ambiental e segurança do trabalho, de acordo com os dados obtidos, busca-se levar aos 
escultores o conhecimento necessário para garantir que o ambiente e todo processo 
produtivo dos artefatos de madeira, sejam favoráveis à segurança e ao respeito aos recursos 
naturais utilizados. É esperada, através da divulgação dos dados, o despertar dos órgãos 
regionais competentes em matéria de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente para 
ações que garantam um ambiente laboral seguro, saudável e responsável para a classe dos 
artesões de Petrolina e de outras localidades, que têm a arte de esculpir como forma de 
sustento e sobrevivência, responsáveis por manter viva uma parcela significativa da cultura 
pernambucana/nacional.

TÍTULO: Estudos de variações do índice de vegetação por diferença normalizada (ndvi) 
para bacia do capibaribe
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Daniel Melo de Andrade
Autores: Daniel Melo de Andrade, Ioná Maria Beltrão Rameh Barbosa.
Resumo: Os dados provenientes do Sensoriamento Remoto auxiliados por Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG) têm sido muito utilizados em diversas atividades 
ambientais. Outro relevante aspecto do Sensoriamento Remoto que deve ser considerado 
é que as imagens obtidas com essa tecnologia possibilitam observações das variações na 
paisagem, através de mudanças na reflectância dos alvos terrestres através dos índices de 
vegetação (IV´s).
Um dos índices mais utilizados e um dos mais aceitos para analisar a cobertura vegetal é 
o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e é o mais empregado e um dos 
mais aceitos índices para analisar a cobertura vegetal utilizando o sensoriamento remoto 
orbital e é bastante aplicado nos estudos de recursos hídricos .
Nesse contexto, este trabalho visa analisar o índice de vegetação por diferença normalizada 
(NDVI) observada na Bacia hidrográfica do Rio Capibaribe para o ano mais chuvoso com-
preendido entre os anos de 2010 a 2013, afim que no futuro venha contribuir com outras 
pesquisas ligadas ao planejamento dos recursos hídricos.

TÍTULO: Análise do desperdício hortifrutigranjeiro na ceasa de São Luis-ma
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Daniel Nascimento Pereira Filho
Autores: Daniel Nascimento Pereira Filho, Ana Cristina Barbosa da Silva.
Resumo: A presente pesquisa fora desenvolvida no Central Estadual de Abastecimento 
(CEASA) localizado 2°30’15.11’’ S e 44°16’06,38’’ elevação de 19 metros em São 
Luíz- MA, com o intuito de avaliar as perdas e condições de armazenamento de 5 tipos 



diferentes de hortaliças (Tomate, alface, pimentão, repolho e pepino). de acordo com 
os dados pesquisados, as hortaliças que obtiveram as maiores perdas foram, Alface 
(26,15%), seguido de Pepino (21,4%), Repolho (19,68%), Pimentão (13,1%), Tomate 
(13,10). As causas desses resultados alarmantes de desperdício podem ser resumidas em 
armazenamento inadequado, baixa qualidade do produto, produto muito perecível, más 
condições de transporte, esse resultado foi obtido através de questionários respondidos 
por 10 empresários proprietários de Box na CEASA.
O questionário continha não só perguntas mas sugestões para melhoria e redução desse 
resultado tão alarmante de desperdício alimentício no maior centro hortifrutigranjeiro de 
São Luíz, notou-se que a ausência de produção no Maranhão é um fator muito importante 
para as demais dificuldades encontradas pelos revendedores que começam a comprar o 
produto menos maduro vindo de outros estados para suprir a necessidade maranhense, 
uma vez que a produção estadual é essencialmente familiar e de baixa escala. A Classifi-
cação dos frutos, Armazenamento refrigerado, Compra do produto com maior qualidade, 
Compra do produto menos maduro foram pontos citados acima como medidas preventivas 
para uma possível redução nos desperdícios encontrados.

TÍTULO: Projetos de extensão na área da saúde e a possibilidade de uma aprendizagem 
significativa na educação profissional: A experiência da escola maria gIFFoni de Sousa 
no município de Acaraú - CE
Instituição: FCRS - Faculdade Católica Rainha do Sertão
Apresentador: Leonardo Araújo Lima
Autores: Daniel Paiva Mendes, Hérika Maria Filgueiras Costa, Leonardo Araújo Lima, 
Maryland Bessa Pereira Maia, Flávio Cidade Nuvens Silveira.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar breves reflexões sobre aprendizagem 
significativa na Educação Profissional Técnica, tomando como base o Projeto Sorriso da 
Saúde desenvolvido pelos alunos da Escola de Educação Profissional Marta Maria GIFFoni 
de Sousa, localizada no interior do Estado do Ceará, mas precisamente no município de 
Acaraú. O quadro teórico apoia-se no conceito de aprendizagem significativa de Ausubel 
(1982) e Pelizzari (2002). Ausubel (1982) propõe que a aprendizagem escolar é distinta em 
dois eixos ou dimensões diferentes que são a aprendizagem significativa e a aprendizagem 
memorísta. Na aprendizagem significativa há três vantagens essenciais em relação à 
aprendizagem memorística. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo como 
abordagem a pesquisa-ação, usando procedimentos como: questionários e entrevistas. 
Para essa pesquisa foram selecionados 33 sujeitos, entre alunos, profissionais e técnicos 
de enfermagem da unidade de saúde. Os resultados da pesquisa revelam que o processo 
de ensino aprendizagem com base na aprendizagem significativa tem contribuído para 
dirimir a separação entre a formação humana e a educação profissional, contribuindo para 
a fragilidade didática metodológica no processo de ensino-aprendizagem na prática de sala 
de aula da Educação Profissional.



TÍTULO: Robopub – do lixo ao saber: Levando a robótica para as escolas publicas.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Parnamirim
Apresentador: Daniel Patrício da Silva
Autores: Daniel Patrício da Silva, Keillany Martinho Maciel, Alvaro Hermano da Silva, Lúcia 
de Fátima Vieira da Costa.
Resumo: O RoboPub é um projeto de intervenção social, resultado de uma ação integrada 
dos cursos de Informática e Mecatrônica (IFRN). O objetivo é promover a relação entre 
robótica e meio ambiente, utilizando o lixo eletrônico para a produção de robôs. A proposta 
é levar a robótica educacional para a E.M. Ivanira Paizinho - Parnamirim/RN e atuar na 
democratização do acesso à tecnologia. A proposta resultou na construção de dois robôs; 
um cujas funções baseiam-se na programação do Arduino, na criação de um aplicativo 
Android (MIT App Inventor), baseado em Java, e outro, de estrutura mais simples, 
que funciona através de um diodo emissor de luz (LDR). A construção dos protótipos 
utilizou drives de disquete, sucata de mouse e de brinquedos, materiais de baixo custo e 
componentes eletrônicos oriundos de doações. O projeto apresenta uma nova proposta de 
inserção tecnológica no espaço das escolas públicas através da conscientização sobre o 
uso e o descarte correto de equipamentos eletrônicos.

TÍTULO: Projeto elétrico residencial: Relato de experiência didática em um curso de 
eletrotécnica do IFRN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Daniel Wanderley Honda
Autores: Daniel Wanderley Honda, Clarissa Souza de Andrade.
Resumo: O Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico tem exigido a busca por novas 
abordagens metodológicas para o ensino das diferentes Disciplinas de cursos de Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT). Inserido nesse contexto, este trabalho objetiva apresentar 
um relato de experiência na Disciplina Instalações Elétricas de Baixa Tensão, no Curso 
Técnico Integrado em Eletrotécnica do IFRN, Campus Caicó. Metodologicamente, 
focalizamos uma experiência que propôs aos alunos a elaboração de projetos elétricos 
residenciais. Nosso aporte teórico contou com autores do campo de EPT, bem como a 
própria norma técnica que subsidiou a experiência relatada. Nos resultados, a experiência 
didática foi apresentada, desde sua fase inicial - com a entrega da planta baixa de uma 
residência - até a avaliação dos projetos elétricos construídos em Autocad. Na conclusão, 
apresentamos os pontos de destaque da experiência, notadamente a forma de avaliação 
utilizada e a potencialidade do caráter prático empregado.

TÍTULO: A importância do desenvolvimento de posturas empreendedoras: Um relato de 
experiência no IFS
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Daniela Alves Neri
Autores: Daniela Alves Neri, Rosana Rocha Siqueira.



Resumo: Este artigo apresenta através do relato de experiência de uma oficina realizada no 
Instituto Federal de Sergipe, a importância do desenvolvimento de posturas empreendedoras 
e do potencial gerador de novos empreendimentos a partir dos conteúdos ministrados nos 
cursos técnicos e superiores oferecidos pela Rede Federal de Educação através de seus 
institutos. A oficina foi realizada em Aracaju/SE no mês de outubro como uma atividade da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e contou com a presença de 32 discentes do IFS, 
em sua maioria, do Curso Superior de Engenharia Civil. Durante as atividades foi aplicado 
questionário com vistas a identificar traços da personalidade dos discentes que podem indicar 
caminhos para o desenvolvimento de posturas empreendedoras.Foram elencados como 
maiores desafios a necessidade de organização e fixação de metas, de manter-se atualizado 
e competitivo mesmo em contextos de crise, mantendo constante a confiança em si mesmo.

TÍTULO: Potencial de criação do pirarucu (Arapaima Gigas) - gargalos e perspectivas 
para a aquicultura tocantinense
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Jonathan Lira Aranha
Autores: Daniela Barbosa de Macedo, Clauber Rosanova, Jonathan Lira Aranha.
Resumo: A configuração do agronegócio do pirarucu (Arapaima gigas) no Tocantins é ainda 
pouco conhecida, desde sua produção a sua contribuição na geração de renda no estado. 
O objetivo deste estudo foi organizar informações que, posteriormente, servirão para a 
elaboração de propostas de políticas públicas para o setor, bem como seus potenciais e 
entraves. Para a coleta desses dados foi feita uma pesquisa nos documentos existentes, 
foram desenvolvidos também três questionários de acordo com os públicos envolvidos na 
pesquisa. A cadeia produtiva do pirarucu caracterizou-se como empreendimento futuro, 
100% dos proprietários de frigoríficos de peixe afirmaram que a atividade é rentável. 
Composta por homens com idade entre 38 a 60 anos, todos possuem outra profissão e 
tem a criação de pirarucu como um investimento de retorno futuro. Após a consolidação 
da atividade, o estado terá capacidade e estrutura para competir no mercado nacional e 
internacional, proporcionando desenvolvimento ao estado.

TÍTULO: Implementação de licenciaturas para a formação de professores da educação 
básica no IFNMG– Campus Januária
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Gabriel Domingos Carvalho
Autores: Daniela Fernandes Gomes, Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Gabriel Domingos 
Carvalho, Rodrigo Fernandes Gomes, Antônia Angélica Mendes do Nascimento.
Resumo: A oferta de Licenciaturas têm sido alvo de discussões devido à carência de 
professores da educação básica no Brasil. Neste sentido, buscou-se compreender o 
processo de implementação dos cursos de formação de professores da educação básica 
no Campus Januária do IFNMG. O estudo de caso foi composto por: levantamento 



bibliográfico, coleta de informações, entrevista e construção da análise. Constatou-
se certas adversidades no processo de implementação dos cursos, bem como no seu 
resultado, expresso através do pequeno número de concluintes. Ademais, não se pode 
garantir que os poucos egressos seguiram a carreira do Magistério. Contudo, não há que 
se falar em desvio de finalidade da Instituição pois o que se mostra é uma reconfiguração 
de sua missão e não o comprometimento de sua identidade como ofertante de EPT. Novos 
estudos precisam ser realizados para alargar o olhar sobre a implementação destes cursos 
nos IFS, inclusive sob a perspectiva dos alunos, egressos e desistentes.

TÍTULO: Mapas urbanos e sua paisagem sonora: Uma proposta interdisciplinar em artes
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Daniela Garcia Bueno
Autores: Daniela Garcia Bueno, Daniel Souza de Araújo.
Resumo: Este pôster é o resultado da exposição “Mapas urbanos e paisagens sonoras”, 
organizado pelos professores de arte visual e de música no Instituto Federal, Campus 
Uruaçu - GO, realizada no final do primeiro semestre de 2014. As imagens aqui dispostas 
fazem parte do acervo fotográfico realizado para o Projeto Interdisciplinar com o mesmo 
título, com a participação dos alunos dos 2° anos dos Cursos Técnicos Integrados de 
Edificações, Informática e Química. Colocado um vidro sobre o mapa da cidade de Uruaçu, 
e exercendo o impacto de uma pedra sobre ele, foram delimitados nove linhas a serem 
percorridas pelos alunos. O objetivo era observar, conhecer e coletar imagens e ruídos 
da cidade, através de várias perspectivas. Construindo e desconstruindo o olhar sobre a 
cidade que habitam, observando e refletindo sobre os aspectos socioculturais, políticos e 
estéticos. Percebendo a si mesmo e ao outro em uma grande aventura.

TÍTULO: As práticas de ensino-aprendizagem musical nos cursos técnicos integrados 
dos Institutos Federais: um panorama
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Itumbiara
Apresentador: Daniela Oliveira dos Santos
Autores: Daniela Oliveira dos Santos
Resumo: A pesquisa trata da investigação das práticas musicais desenvolvidas nos Cursos 
Técnicos Integrados ao Ensino Médio nos IFS do Brasil. “Curso técnico integrado ao 
Ensino Médio é o curso que contempla, ao mesmo tempo, a formação de nível médio e 
profissional. Destina-se aos alunos que tenham concluído o ensino fundamental”. (Em < 
http://www.IFG.edu.br/index.php/cursostecnicos>).
A pesquisa (em andamento) pretende levantar dados referentes às práticas musicais de-
senvolvidas nos IFS e contribuir para que se conheçam as estratégias utilizadas para a ofer-
ta do conteúdo música. Com a promulgação da Lei 11.769/2008, as instituições tiveram o 
prazo de três anos para ofertarem o conteúdo música, mas, como essa exigência tem sido 
vivenciada nos IFS?



A pesquisa possibilitará levantar dados relativos às práticas musicais diversas, sejam na 
forma de currículo obrigatório (disciplina Artes) ou até mesmo vinculadas a projetos, mini-
cursos, atividades extraclasses.
Serão apresentados dados provenientes da aplicação de um questionário aos docentes que 
atuam nos Institutos Federais e um mapeamento com foco em duas regiões do país: Centro 
Oeste e Nordeste.

TÍTULO: Implantação de um processo de reciclagem numa empresa.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Rogete Batista e Silva Mendonça
Autores: Daniela Pereira Cordeiro, Natália Reis Camurça, Tayana Karoline Pereira de Abreu, 
Rogete Batista e Silva Mendonça, Cláudia Magalhães do Valle.
Resumo: O estabelecimento da Revolução Industrial acarretou diversos problemas 
ambientais em nosso planeta. Como medidas de prevenção e iniciativas sustentáveis, as 
empresas têm adotado a reciclagem, que é o primeiro passo das práticas de sustentabilidade. 
Isso acontece para que as empresas estejam dentro dos padrões de legalização da gestão 
de resíduos, evitando doenças, poluição do ar, poluição da água, entupimento das redes de 
drenagem, enchentes, degradação ambiental, entre outros problemas ambientais. A gestão 
de resíduos é benéfica de modo geral, pois melhora a qualidade de vida da sociedade, 
mantém o equilíbrio ecológico e preserva recursos naturais. Este projeto foi desenvolvido 
na empresa SV Instalações LTDA situada no município de Manaus/AM, com o propósito 
de evitar e mitigar os efeitos negativos sobre o meio ambiente referente à sua atividade 
produtiva. O estudo foi realizado pensando numa visão integrada, contemplando os aspectos 
sociais e ecológicos. O método de abordagem foi o dedutivo, quanto aos procedimentos 
técnicos utilizou-se a pesquisa bibliográfica. O estudo teve um perfil descritivo, qualitativo e 
quantitativo com trabalho de campo para observações. A empresa SVI têm suas atividades 
voltadas para projetos e instalações elétricas industriais. em 2004 com o crescimento de 
suas atividades fez parcerias com grandes marcas tornando-se um referencial no ramo de 
construção em geral. A implantação do projeto ocorreu de forma participativa, com uma 
segregação organizada dos resíduos, sem interferências negativas na rotina de trabalho 
da empresa. A primeira etapa a ser realizada foi o mapeamento da empresa com a ajuda 
da planta do estabelecimento, e o contato direto com o local, foi delimitado os pontos 
estratégicos para instalar as lixeiras ecológicas e a caracterização dos tipos de resíduos. A 
segunda etapa foi encontrar uma associação que estivesse com sua situação regularizada 
e que não cobrasse pelo recolhimento do material, que aceitasse como única forma de 
pagamento os resíduos gerados na empresa e que no final de cada mês emitisse um 
certificado de destinação correta dos resíduos, com esta parceria, todos sairiam ganhando, 
a SVI por colaborar com o meio ambiente e as cooperativas e/ou associações por gerar 
emprego e renda. Após a destinação correta dos resíduos, a próxima etapa foi conscientizar/
sensibilizar todos os funcionários, incluindo a gerência e os líderes, através da realização 



de algumas reuniões e palestras com a temática ambiental. Concluímos que a realização 
desse trabalho mostrou a necessidade das empresas implantarem um sistema de gestão 
ambiental, visando mitigar os impactos ao meio ambiente e servindo da melhor forma a 
sociedade. A participação de todos os funcionários é de suma importância para que haja 
uma maior sensibilização e percebam a relevância da relação da gestão ambiental e o 
crescimento econômico da empresa.

TÍTULO: Programa de monitoria no IFCE – Campus Quixadá: Dificuldades e possibilidades
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Educação do Ceará, Campus Quixadá
Apresentador: Daniele Cariolano da Silva
Autores: Daniele Cariolano da Silva, Joanna Aretha Silveira, Rafaela Celi de Lima Figuerêdo.
Resumo: O trabalho versa sobre o Programa de Monitoria do IFCE – Campus Quixadá, 
evidenciando as dificuldades e as possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem. 
Trata-se de uma investigação científica qualitativa, recorrendo como procedimentos de 
coleta de dados às fontes primárias de dados (Resolução nº 006, de 10 de março de 
2010; Edital nº 04, de 02 de maio de 2014/DIREN), aos planos de trabalho elaborados 
pelo professor e monitor, aos relatórios diários, mensais e individuais das práticas 
realizadas pelo bolsista. O programa contemplou uma amostra de 9 estudantes monitores 
durante o período de 11 / 06 a 11 / 11 / 2014. A análise dos dados tiveram por referência 
teórica os estudos de Schneider (2006), Lins e Santos (2007) e Faria (2003). A partir 
desta análise, vislumbraram-se dificuldades estruturais da Educação, institucionais e 
organizacionais entre os setores vinculados ao desenvolvimento do programa, bem como 
de ensino-aprendizagem e suas relações. em meio aos desafios postos, constataram-se 
nos discursos algumas possibilidades de trabalho processual e reflexivo, de formação e 
transformação permanente e colaborativa entre os sujeitos.

TÍTULO: Educação bilíngue: Prática docente e a importância do ensino aprendizagem 
do espanhol como língua estrangeira em uma escola pública de Boa Vista Roraima
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista
Apresentador: Daniele Oliveira André Magalhães
Autores: Daniele Oliveira André Magalhães, Joseane de Souza Cortez.
Resumo: O ensino e aprendizagem da língua espanhola no Brasil tem sido alvo de muitas 
pesquisas, em particular no âmbito da educação bilíngue. A proximidade do nosso país a 
vários países de língua hispânica, a necessidade de se aprender um novo idioma e a aprovação 
da Lei N°11.161/2005 que dispõe sobre o ensino da língua espanhola são alguns dos fatores 
que influenciam estes estudos. Neste sentido o presente artigo é resultado de pesquisas 
realizadas através do projeto PIBICT/IFRR: “O ensino de espanhol nas séries iniciais do 
ensino fundamental: um olhar para a alfabetização bilíngue”; o qual parte do pressuposto que 
a aprendizagem de uma segunda língua é essencial e indispensável. O objetivo deste trabalho 
é discorrer acerca do panorama do ensino da língua espanhola no Brasil e em especial 



Roraima, analisar a prática docente no ensino do espanhol em uma escola pública de Boa 
Vista e observar o processo de ensino aprendizagem dos alunos pautando a importância de 
se aprender uma língua estrangeira. Esta pesquisa se caracteriza como sendo etnográfica 
e bibliográfica onde a partir da observação e anotação in lócus, foi realizada a análise e 
interpretação dos dados coletados que nesta pesquisa focaram na observação de uma sala 
de aula do 7° ano do ensino fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), em uma escola pública do Estado. A relevância deste estudo está em fomentar novas 
pesquisas no âmbito da educação bilíngue, um campo novo, em especial a língua espanhola 
que tem se destacado pelas exigências legais e fronteiriças de nosso país.

TÍTULO: Horta escolar como ferramenta articuladora entre ensino agrícola e disciplinas 
regulares do ensino fundamental e médio
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Danieli Cristina de Souza
Autores: Danieli Cristina de Souza, Geraldo Muzeka, Überson Boaretto Rossa.
Resumo: INTRODUÇÃO: A temática educacional concomitante com o projeto Horta 
Escolar inserido nas instituições promotoras de ensino contribui com o processo de 
ensino aprendizagem dos discentes, a partir das ações interdisciplinares que oportunizam 
o aprender das disciplinas regulares envolvendo todas as praticas e teorias referentes ao 
manejo do solo, preparo e adubação orgânica, semeio de hortaliças, plantio de mudas, 
controle alternativo de pragas e doenças, cobertura vegetal do solo, capina manual, irrigação 
e colheita das hortaliças. Agregando a instituição formadora um caráter mais dinâmico 
de planejamento educacional, onde a formação dos discentes também é a aprendizagem 
dos docentes, propiciando riquíssimas experiências para o quadro de educadores nas 
diferentes áreas, em todas as questões condizentes ao cotidiano escolar. Neste sentido 
propomos a implantação da Horta Escolar para o ensino técnico, pois esta possui os 
mesmos princípios e características de produção que de toda horta comum, porém, ela 
tem a função de associar recursos de aprendizagem, contribuir com o incremento de ações 
pedagógicas, desenvolver autonomia e incentivar as práticas coletivas. Visando a interação 
dos envolvidos na comunidade escolar o projeto Horta Escolar – Semeando o Conhecimento 
representa um componente educacional com caráter experiencial e humanístico. O 
presente trabalho objetiva enunciar o potencial da relação da teoria com a prática, perante 
as ementas das disciplinas regulares juntamente com as técnicas, utilizando a alternativa 
a Horta Escolar, de modo que possibilite ao professor, novos espaços para realização de 
atividades de ensino e aprendizagem, que o mesmo possa elaborar atividades a campo, 
com uma abordagem prática fundamentada em introduções teóricas.
Metodologia: Baseado em pesquisas bibliográficas e na vivência escolar (Campo de es-
tágio e projeto do PIBID), elencaremos as disciplinas e suas possíveis abordagens, que 
podem ser alteradas de acordo com a realidade local, na forma de atuar frente às discipli-
nas regulares juntamente com o projeto da horta. O significativo não é seguir um manual, 
mas sim ser agente de interação entre os assuntos, pois assim como na natureza existe a 
relação direta entre homem e meio, as disciplinas devem se relacionar para que ocorra a 



formação completa dos alunos. Sendo assim, a proposta é de ensinar e aprender a plantar 
e colher de diferentes formas, por exemplo: dentro das áreas das exatas (matemática / 
física / química) realizar-se- á o controle e planejamento: dimensionamento da área utili-
zada; densidade / volume de solo; quantidade de sementes, mudas plantadas e adubação 
necessária; aulas práticas de medição do pH da água e analise de solo. Nas disciplinas 
de português, artes, história e línguas estrangeiras, a sugestão de aplicabilidade é para 
atividades como: influência cultural no consumo dos alimentos; elaboração de redação e 
ou mini-texto informativo para a comunidade escolar interna e/ou externa, sendo um meio 
de sensibilização e conscientização; registro em diário de campo de cada atividade desen-
volvida na horta; elaboração de um cardápio regional nacional e até mesmo internacional; 
alterações no habito alimentar no Brasil em diferentes períodos históricos; no que se refere 
às disciplinas de Ciências, Biologia, Geografia e de Educação Ambiental: a indicação é des-
cobrir qual o tempo gasto pela natureza para degradar materiais plásticos, vidros, papel e 
como podemos reutilizar estes produtos de forma alternativa em nossa horta; variedades 
cultivadas e suas faces dentro dos períodos do ano para cada região; valor nutricional 
dos alimentos; produção de adubos orgânicos; ecossistema; composteira, minhocário; 
diversidade de vida do solo; valorização do Meio Ambiente nas práticas no cotidiano; estas 
atuações deverão sem intercaladas com as ementas propostas em cada instituição de 
ensino assim como a comunicação entre os docentes ministrantes das disciplinas técnicas 
e do ensino regular objet

TÍTULO: Formação de professores: O saber-fazer da educação inclusiva
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Daniella de Vasconcelos da Silva
Autores: Daniella de Vasconcelos da Silva, Elisângela Cavalcante de Oliveira, Érica Freitas 
de Almeida, Aldicea Craveiro de Lima Ferreira.
Resumo: A inclusão de alunos que apresentam algum tipo de deficiência em sala de aula 
na rede regular de ensino tem sido um grande desafio a ser trabalhado nos dias atuais, 
principalmente porque a formação dos professores nesse processo tem sido deficiente 
diante das demandas e especificidades apresentadas por cada aluno em sala de aula. 
Percebemos então, a prerrogativa de uma formação de cunho inclusivo que capacite esse 
professor a ter uma atitude inclusiva no âmbito escolar, continua e de qualidade. Pois ao 
tratarmos dessa temática, persistimos nos estudos que tivessem como objetivo elementar, 
a identificação das dificuldades na formação de professores na perspectiva da Educação 
inclusiva de alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular. – bem 
como, potencializar nosso interesse da importância dessa temática nos diversos níveis 
de aprendizagem pontuando a reflexão das controvérsias no atendimento especializado.

TÍTULO: Orrery, como ferramenta didática com alunos do 6º ano da escola municipal 
Paulo Freire - Juina/MT
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juina



Apresentador: Daniella dos Santos Pimenta
Autores: Daniella dos Santos Pimenta, Wesley de Lima Brandão, Viviane Lacerda Amaral.
Resumo: A educação vem sofrendo mudanças significativas desde sua concepção. Com o 
ensino - aprendizagem tradicional o professor focava principalmente nos saberes contidos 
nos livros didáticos, sem o uso de recursos devido à pouca disposição tecnológica da 
época, tanto como no comodismo do profissional.
O planejamento do conteúdo foi feito tentando criar uma aula diferenciada, sem a presença 
do livro didático, para percebermos como os alunos reagiriam a esse método, além de 
trazer mais próximo do entendimento aluno, pois ele pode manusear e testar algo que é 
tão distante aos olhos.
Pode-se perceber um rendimento maior dos educandos, por terem muita curiosidade com 
o experimento, acabam participando, enriquecendo aula com conhecimentos empíricos.
Conclui-se que a aula foi bem aproveitada e de maneira geral os alunos compreenderam, 
conseguiram materializar algo que parece tão distante da realidade mas que acontece a 
todo momento e que influência de alguma forma a vida de todos nós.

TÍTULO: Desenvolvimento e análise sensorial de pré-mistura para bolo
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Luiz Fernando Dias Ferreira
Autores: Danielle Gonçalves Bravim, José Helber Vinco, Letícia Quirino Moreira, Luiz 
Fernando Dias Ferreira.
Resumo: O mercado consumidor de pré-misturas para bolos tem crescido a cada dia, visto 
a praticidade proporcionada pelo produto. Analisando os sabores de pré-misturas para 
bolo disponíveis hoje, verifica-se que não há grande diversidade de sabores. Este estudo 
teve como objetivo desenvolver e avaliar sensorialmente uma pré-mistura para bolo sabor 
café, chocolate e canela. Utilizou-se os seguintes ingredientes: farinha de trigo, café em pó 
solúvel, chocolate em pó, canela em pó, açúcar refinado, açúcar mascavo, gordura vegetal 
hidrogenada, fermento químico e sal. Para testar a formulação desenvolvida, foi preparado 
um bolo acrescentado ovo e leite a pré-mistura. A análise sensorial foi realizada com 50 
provadores. Foi utilizada uma escala hedônica de 9 pontos. O bolo apresentou uma excelente 
aceitação sensorial, obtendo médias localizadas entre os termos “gostei muito” a “gostei 
muitíssimo” para todos os cinco atributos avaliados. A partir dos resultados obtidos conclui-
se que a formulação da pré-mistura para bolo sabor café, chocolate e canela tem viabilidade 
como alternativa de diversificação para o mercado de pré-mistura para bolos.

TÍTULO: Oficina pedagógica de preparação de caldas defensivas de plantas como 
prática no processo interdisciplinar do ensino agrícola
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense
Apresentador: Danielle Janaina Westphalen



Autores: Danielle Janaina Westphalen, Überson Boaretto Rossa, Beatriz Westphalen 
Pomianoski.
Resumo: O ensino de conteúdos das ciências agrícolas, por meio do desenvolvimento 
de atividades práticas com ênfase no desenvolvimento das competências técnicas e 
do conhecimento básico e aplicado é de extrema importância para o enfoque crítico-
reflexivo dos educandos. Cabendo ao docente uma prática de instrumentalização técnica 
aplicada na interdisciplinariedade. Well (1993) demonstra em seus estudos que a prática 
pedagógica constitui um espaço interdisciplinar, tratando assim de estudo reflexivo teórico- 
metodológico, que visa contribuir para a discussão não só dos fundamentos teóricos, 
mas da prática efetiva da interdisciplinaridade como uma ferramenta indispensável na 
construção de saberes para atender as mudanças paradgmáticas e exercício da cidadania. 
As atividades práticas interdisciplinar são alternativas de metodologia, onde possam ser 
trabalhados assuntos técnicos na área de ciências agrícolas e de outras ciências correlatas, 
como a química e biologia, tornando as aulas mais atrativas levando o educando um 
envolvimento mais efetivo nas atividades, com sua maior participação e comprometimento 
com sua parcela de responsabilidade nas atividades de aula. Objetivando socialização de 
experiências com oficinas pedagógicas, apresentamos a prática interdisciplinar realizada 
no ano de 2014, no curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas do 7 período, onde os 
alunos e professor preparam 2 tipos de caldas defensivas na agricultura. A Calda Bordalesa 
que em sua composição a base de cálcio e de sulfato de cobre, possui componentes 
de ação nutricional e também de efeito fungicida e bactericida e a Calda Sulfocálcica a 
base de cálcio e enxofre tem a função de nutrir e corrigir deficiências das plantas em 
cálcio e enxofre. São produtos químicos obtidos por mistura dos componentes químicos. 
As caldas defensivas são resultante de uma reação corretamente balanceada entre os 
elementos químicos, dissolvidos em água e submetidos à fervura. O estudo da ciências 
agrícolas com outros conhecimentos disciplinares como da química e biologia contribui 
para o desenvolvimento de um ensino agrícola de qualidade e para um entendimento 
amplo da ciência, concepção esta indispensável para a construção técnica, prática e de 
cidadania dos educandos.

TÍTULO: A importância da formação humana nos cursos técnicos e tecnológicos do 
Campus Cedro (CE)
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Francisco Givaldo Pereira
Autores: Danielle Rodrigues da Silva, Ana Michele da Silva Lima, José Cleiton Sousa dos 
Santos, Francisco Givaldo Pereira.
Resumo: Buscando refletir sobre como a formação técnica e tecnológica pode ganhar 
maiores contornos ao incorporar as contribuições das disciplinas humanas, o presente 
trabalho estabelece uma discussão sobre a formação ampliada dos discentes a partir da 
incorporação de projetos interdisciplinares. Trata-se de um estudo de caso realizado por meio 



levantamento de dados a partir da aplicação de questionários com 30% do corpo docente e 
discente. O Instituto Federal do Ceará – Campus Cedro foi tomado como lócus da pesquisa. 
O Campus conta atualmente com três cursos integrados da área técnica/tecnológica, são 
eles: Técnico em Informática, Técnico em Mecânica e Técnico em Eletrotécnica. Nestes 
cursos, a grade curricular conta com disciplinas específicas e das áreas da Educação 
Básica. É nesse contexto que as disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia 
tem reunido esforços no desenvolvimento de projetos interdisciplinares, focando diversas 
temáticas que em conjunto com as demais disciplinas confere uma formação mais ampla. 
Os pesquisados consideram relevante a realização dos projetos, tendo desenvolvido papel 
importante nos referidos cursos.

TÍTULO: Avaliação das condições higiênico-sanitárias de um abatedouro de aves no 
semiárido pernambucano
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Tassia da Silva Barros
Autores: Danil Cezar Telles de Brito, Tassia da Silva Barros, Edigar Mendes de Sa Junior, 
Maria Isabel de Sousa, Eduardo Jose Gomes Pereira.
Resumo: As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que 
devem ser adotadas pelos estabelecimentos industrializadores de alimentos, como o 
abatedouro de aves, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos 
alimentícios com os regulamentos técnicos. A legislação sanitária federal regulamenta 
essas medidas em caráter geral e é aplicável a todo tipo de indústria de alimentos 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias de um 
abatedouro de aves na cidade de Afrânio-PE, através da aplicação de check list. Para 
tanto, escolheu-se um estabelecimento alimentício na cidade de Afrânio-PE. Através de 
visitas ao abatedouro, aplicou-se um check list composto por questões elaboradas para a 
implantação de BPF em estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos. 
Este instrumento de análise está anexado com número II na RDC 275 de 21 de outubro 
de 2002 do Ministério da Saúde, cuja resolução dispõe da lista de verificação das BPF 
em estabelecimentos que manipulam ou industrializam alimentos. Para a avaliação das 
condições do estabelecimento, aplicou-se o check list que levou em consideração a 
estrutura física interna e externa (Bloco 1), higienização das instalações (Bloco 2), controle 
integrado de vetores e pragas (Bloco 3), abastecimento e potabilidade da água (Bloco 4), 
manejo de resíduos (Bloco 5), higiene de equipamentos, utensílios e móveis (Bloco 6), 
higiene e saúde dos manipuladores (Bloco 7), recepção e preparação dos gêneros (Bloco 
8), preparação do alimento (Bloco 9), transporte e controle da temperatura (Bloco 10), 
controle de qualidade do produto final (Bloco 11) e manual de boas práticas de fabricação 
(Bloco 12). Após a avaliação do abatedouro, seguindo os itens descritos, os dados 
levantados em cada local foram avaliados de acordo com a porcentagem de respostas 
positivas. Por fim, foram classificadas segundo a RDC Nº 275 de 21 de outubro de 2002: 
Grupo 1 (76 a 100% de atendimento dos itens), Grupo 2 51 a 75% de atendimento dos 



itens) ou Grupo 3 (até 50% de atendimento dos itens). O abatedouro apresentou uma média 
geral de 69,13% de respostas positivas de atendimento dos itens, sendo classificado como 
Grupo 2, evidenciando itens a serem melhorados. Estes itens estão relacionados com a 
parte de ventilação, pois não é feito um controle do fluxo de ar entre a área suja e a área 
limpa, bem como as portas e janelas que não possuem nenhuma proteção contra a entrada 
de insetos e roedores. Ainda, o estabelecimento não possui banheiros ou vestiários de 
uso exclusivo dos manipuladores, nem informações de como deve ser a higienização 
dos manipuladores. Os utensílios e equipamentos utilizados são de aço inoxidável e 
superfície lisas, apresentando uma fácil higienização, resistentes a corrosão e material 
não contaminante. Na área de manipulação dos alimentos os manipuladores utilizam os 
uniformes de forma correta, preocupados com a qualidade do produto. Os resultados 
obtidos evidenciaram boas condições higiênico-sanitárias do abatedouro visitado, porém 
foram detectados itens a serem melhorados que podem ser sanáveis com a contratação de 
um profissional qualificado, como o Técnico em Agroindústria, visto que seu papel neste 
segmento é de suma importância. Vale a pena ressaltar a importância das boas práticas 
em serviços de alimentação e a elaboração e implantação do Manual de Boas Práticas, 
visando a garantir a qualidade e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária, 
proporcionando segurança alimentar aos consumidores.

TÍTULO: O papel da vigilância sanitária e o controle na qualidade dos alimentos
Instituição: Centro de Estudos Fundação São Lucas
Apresentador: Rejane Santana Santos
Autores: Danillo Menezes dos Santos, Rejane Santana Santos.
Resumo: A Vigilância Sanitária (VISA) vem se constituindo como um importante campo da 
Saúde Coletiva, sua ação volta-se para a adequação do sistema produtivo de bens e serviços 
de interesse sanitário, e os ambientes, às demandas sociais de saúde, para os indivíduos e 
para a coletividade, e às necessidades do sistema de saúde. Este trabalho consiste em uma 
revisão de literatura, que versará sobre o papel da vigilância sanitária relacionado com a 
qualidade dos alimentos. Para isto, um levantamento bibliográfico foi realizado através de 
uma busca nas bases de dados virtuais em saúde, especificamente na BVS (Biblioteca Virtual 
de Saúde), LILACS (Literatura Latino-americana em Ciências de Saúde) e SCIELO (Biblioteca 
Científica Eletrônica Virtual). Foram explorados 53 artigos publicados no período de janeiro 
de 2002 a dezembro de 2012, no qual foram descartados aqueles que não corresponderam à 
pesquisa, ou seja, àqueles que não se enquadraram nos critérios de inclusão correlacionados. 
Totalizando assim 26 artigos como amostra desta pesquisa. Todos os artigos analisados 
possuíam texto completo em português, espanhol ou inglês. Com a realização do presente 
estudo, foi possível concluir que a VISA apresenta um importante papel, uma vez que atua 
diretamente ao cuidado na defesa da saúde, tendo como principal finalidade impedir que a 
saúde humana seja exposta a riscos ou ainda, combater as causas dos efeitos danosos que 
lhe forem gerados, em razão de alguma distorção sanitária na produção e na circulação de 
bens, ou na prestação de serviços de interesse à saúde.



TÍTULO: Estudo da geração, deposição e destinação de rejeitos com significativo teor 
de ferro em uma mineradora de Minas Gerais
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Danilo Augusto Pereira de Sá
Autores: Danilo Augusto Pereira de Sá, Jefferson Januário Mendes, Robert Cruzoaldo Maria.
Resumo: O Brasil produz anualmente cerca de 380 milhões de toneladas de minério 
de ferro, o que equivale a 15% da produção mundial. Os processos de beneficiamento 
utilizados atualmente para a concentração, geram um grande volume de rejeitos, que 
são geralmente depositados em barragens ou pilhas. Os materiais depositados possuem 
um alto potencial de aproveitamento do teor de ferro contido, que variam de 10% a 
60%, dependendo da época de deposição e da tecnologia de beneficiamento adotada. 
Atualmente a legislação ambiental Brasileira é muito restritiva quanto ao licenciamento 
de novas barragens de rejeito e para a implantação de novos empreendimentos minerais 
que utilizam esse recurso. Neste cenário, torna-se necessário estudos e desenvolvimento 
de tecnologias sustentáveis para a melhoria dos processos produtivos de minério de 
ferro com o objetivo de um melhor aproveitamento dos recursos minerais. Este trabalho 
analisa a sustentabilidade dos processos de mineração e beneficiamento em busca do 
desenvolvimento de alternativas para a utilização dos rejeitos como matéria prima para 
outros processos produtivos e consequente destinação adequada para estes materiais.

TÍTULO: Ambiente colaborativo de aprendizagem para apoio a educação presencial
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife
Apresentador: Danilo César Soares Noberto Ferreira
Autores: Danilo César Soares Noberto Ferreira, Maria das Graças Costa Nery da Silva.
Resumo: O projeto visa ao desenvolvimento de um ambiente colaborativo de 
aprendizagem, sistema de gerenciamento e difusão de material educativo, por meio da 
Internet. A plataforma estabelece uma maior interação entre alunos e professores, a fim 
de complementar os estudos, promovendo o conhecimento compartilhado. Através de um 
ambiente intuitivo e eficiente, oferece um espaço para realização de trabalhos e pesquisas 
acadêmicas, de maneira colaborativa, debates e questionamentos, por parte dos usuários, 
além de recursos para acompanhamento do progresso dos estudantes, por parte dos 
professores, mesmo em ambiente virtual, fora do ambiente escolar do Instituto.

TÍTULO: A importância da leitura no processo de desenvolvimento do aprendizado
Instituição: IFTO - Instituto Federal Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Danilo Ilha Silva
Autores: Danilo Ilha Silva, Marina Rodrigues de Oliveira, Talita Almeida Ferreira.
Resumo: O ato da leitura proporciona ao indivíduo um crescimento não só psicológico, 
mas cultural, porém, esse hábito está longe de ocupar o espaço que deveria na vida das 



pessoas. em um mundo cada vez mais moderno e globalizado, a leitura foi sendo deixada 
de lado pelos jovens, ação que implica e tem resultados mal eficientes na vida de uma 
pessoa, mas especificadamente, prejudica um bom desenvolvimento na vida escolar.
As reflexões mencionadas neste estudo direcionam-se a uma análise sobre a importância 
da leitura no processo de desenvolvimento do aprendizado dos estudantes do Ensino Mé-
dio Integrado ao Agronegócio do Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi. Também 
propõe traçar um perfil do leitor infanto-juvenil e salienta o crescente uso da Internet entre 
os adolescentes e o seu uso para a prática da leitura.

TÍTULO: Comparação entre a qualidade de vida entre estudantes do ensino técnico e 
superior do Instituto Federal do norte de Minas Gerais – Campus Pirapora
Instituição: IFMG - Instituto Federal do Norte de Minas
Apresentador: Carla Pereira Alves
Autores: Danilo Lima Carreiro, Carla Pereira Alves, Maria do Socorro Vieira Barreto, 
Sayonara Grazielle Coutinho da Silva, Wagner Luiz Mineiro Coutinho.
Resumo: Não existe uma definição clara para qualidade de vida, uma vez que se trata de 
aspectos subjetivos da percepção dos indivíduos. Neste sentido, o objetivo do presente 
estudo foi comparar a qualidade de vida entre estudantes do ensino superior de um 
Instituto Federal. Estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal. A população 
foi composta por 342 sujeitos e a amostra de 168 estudantes. Utilizou-se questionário 
sociodemográfico, Critério de Classificação Econômica Brasil e Whoqol-Bref. A análise 
estatística deu-se pelo teste Qui-quadrado. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 
Sociedade Educativa do Brasil (865.153/2014). A maioria dos estudantes, tanto no superior 
quanto no técnico, respectivamente, apresentou alta percepção da qualidade de vida nos 
domínios físico (79,2% e 71,9%), psicológico (86,1% e 75,0%), social (72,2% e 56,2%), 
ambiental (77,8% e 67,7%) e qualidade de vida geral (75,0% e 75,0%), a única associação 
deu-se no domínio social. Conclui-se que a percepção da qualidade de vida dos alunos é 
alta e que os estudantes do técnico possuem menor percentual em relação ao superior.

TÍTULO: As interfaces pedagógicas da capoeira angola na educação infantil
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Danilo Santos do Vale
Autores: Danilo Santos do Vale
Resumo: A Capoeira Angola é uma manIFEStação cultural afro-Brasileira com uma 
complexa dimensão educacional. Pesquisas e ações educativas vêm demonstrando 
que seus princípios filosóficos são, deveras, relevantes para os processos de ensino e 
aprendizagem na educação formal. Este trabalho analisa um projeto didático referente 
à Capoeira Angola desenvolvido em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 
da rede de ensino público do Recife. A pesquisa teve como perspectiva pedagógica a 
abordagem Brincadeira de Angola (BA), que apresenta como fundamentos a naturalidade, 



a criatividade, a cooperatividade, e a historicidade. O desenvolvimento desta pesquisa 
apoiou-se no paradigma da pesquisa-ação para adentrar e vivenciar o universo da 
capoeiragem na Educação Infantil, também teve como base metodológica a abordagem 
qualitativa e o método fenomenológico para entender as interações e dinâmicas educativas 
da comunidade escolar.

TÍTULO: A análise do cenário institucional como ferramenta para identificação de ações 
estratégias para a promoção da permanência e êxito dos discentes no IFS/Campus 
Glória.
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Danise Vivian Gonçalves dos Santos
Autores: Danise Vivian Gonçalves dos Santos, Beatriz Francisca Souza Fonseca, Maria Ilda 
Alves de Oliveira.
Resumo: O estudo em pauta vem sendo desenvolvido pela equipe interdisciplinar do 
Instituto Federal de Educação de Sergipe/Campus Nossa Senhora da Glória e visa à 
identificação de ações estratégicas para a promoção das condições fundamentais para 
a permanência e o êxito dos discentes. Neste sentido, vem sendo empreendido, junto ao 
corpo discente, uma análise do cenário institucional do Campus que pode indicar fatores 
capazes de favorecer ou desfavorecer a evasão e a retenção dos discentes. Para tanto, tal 
equipe elaborou um instrumento de coleta de dados com questões abertas e de múltipla 
escolha. Nesta explanação, limitar-nos-emos a apresentação sucinta da análise dos 
dados coletados nas turmas do Curso Superior de Tecnologia em Laticínios no semestre 
2014.2. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, algumas ações já aparecem como 
sumárias à promoção da permanência e do êxito dos discentes. Desta forma, concluímos 
que a análise do cenário institucional em curso tem se mostrado uma rica ferramenta 
não só para a identificação dessas ações como para a reflexão das nossas práticas e o 
planejamento e implementação do trabalho da equipe de Assistência Estudantil.

TÍTULO: O descaso educacional em uma comunidade quilombola
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Dannilo Jhonathas de Souza Miranda
Autores: Dannilo Jhonathas de Souza Miranda, Adriana Lucena de Sales, Alex Sandro 
Nascimento de Souza, Mayra Cristina Moreira da Costa, Rita Lima Botelho
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de apresentar pesquisa realizada no ano de 
2014 em uma comunidade remanescente de quilombo denominada de Lagoa dos Índios. 
Tal pesquisa foi desenvolvida com caráter investigativo in locu através da aplicação de 
questionários e entrevistas, visando identificar problemas estruturais, pedagógicos e 
políticos na escola da comunidade. de acordo com o que foi investigado na comunidade, 
pode-se observar que existe apenas a Escola Estadual Lagoa dos Índios e a mesma não 



oferece recursos suficientes para atender os moradores da localidade. Vale salientar que a 
escola oferta o ensino infantil e fundamentaI I, e os moradores se locomovem para outra 
localidade para cursar o fundamental II e o ensino médio. de maneira geral a referida 
escola apresenta diversos problemas de ordem estrutural, pedagógico, administrativo e 
principalmente a falta de políticas públicas que favoreçam a melhoria do ambiente escolar 
na comunidade. Isso implica, à comunidade, um desfavorecimento na educação básica, 
educação essa, que permite a inserção dos cidadãos na sociedade contemporânea.

TÍTULO: Projeto “novos rumos dgp”: A liderança ética e servidora enquanto caráter em 
ação
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Danusa Simon Robers
Autores: Danusa Simon Robers
Resumo: O projeto “Novos Rumos DGP” nasceu da expectativa da Diretoria de Gestão 
de Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo em potencializar ações que reflitam os 
conceitos de liderança de “O Monge e o Executivo - James Hunter, encontrando no gestor 
o líder que é capaz de inspirar e influenciar pessoas por entender que liderar é servir e que 
habilidades de caráter devem ser aprimoradas a cada dia num processo relacional. Dialoga 
ainda com os conceitos de “cuidado de si” e “ética” de Michael Foucault e “o outro como 
legítimo outro” de Humberto Maturana.
Possui quatro linhas de atuação específicas que objetivam “cuidar” do servidor desde o 
ingresso até a aposentadoria. Acolhendo-o, munindo-o de informações, capacitando-o e 
preparando-o para o pós carreira.

TÍTULO: em cartaz: Uma proposta de cultura e entretenimento com jogo de tabuleiro.
Instituição: ITEP/OS - Instituto de Tecnologia de Pernambuco
Apresentador: Danyllo Henrique de Andrade Barbosa
Autores: Danyllo Henrique de Andrade Barbosa, Giselle Araújo.
Resumo: O cinema é uma produção cultural, que não produz apenas histórias, mas cria 
“realidades”, realidades que nos afetam de um modo grandioso porque não dispensam o 
prazer, e despertam o sonho e a imaginação.
Jogar é uma ação realizada desde os primórdios da civilização, possibilitando a vivência 
em realidades não reais, Os jogos são atrativos comum dos homens. Jogos de tabuleiro, 
além de divertir também influenciam na lógica e raciocínio, contribuindo para o entendi-
mento das relações sociais.
Um jogo com cartazes de filmes onde serão aplicados e/ou modificados seus elementos 
gráficos, possibilitam a identificação e despertam o interesse do público em assistir a obra. 
A partir deste pressuposto este projeto foi realizado.



TÍTULO: Análise das técnicas de oratória de palestrantes acadêmicos da área de turismo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Dário da Silva Monteiro
Autores: Dário da Silva Monteiro, Francisca Natalia Sampaio Pinheiro Monteiro.
Resumo: A comunicação é algo inerente ao humano, não se consegue viver em plenitude 
sem se comunicar de alguma forma. A comunicação verbal tem sido decisiva no mundo 
moderno no que tange aos relacionamentos sociais. Um profissional do tão exigente mercado 
de trabalho consegue se sobressair, utilizando essa ferramenta, de forma eficaz. Portanto, 
essa arte de falar em público, a oratória, é o objeto deste trabalho. Fazemos uma análise 
de como está o domínio dessa arte no meio da comunicação acadêmica relacionada ao 
nosso eixo de estudo, o Turismo. Buscamos verificar a presença dos principais aspectos 
da ideal comunicação oral: organização, elaboração e locução do discurso. Para isso, foram 
analisadas quatro palestras, excluindo as apresentações de trabalhos de alunos e minicursos, 
do I Encontro Regional de Hotelaria, Turismo e Gastronomia, realizado pelas turmas de 
Hotelaria da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) em setembro de 2014. As palestras 
seguiram-se em várias áreas relacionadas ao eixo de hospitalidade e lazer. Percebeu-se que 
em três das apresentações, o emissor apresentava domínio do conteúdo em questão, dentre 
outras habilidades, conseguindo emitir a mensagem de forma satisfatória, uma vez que o 
receptor compreendeu aquilo que foi dito. em apenas uma, por notável falta de domínio 
daquilo que estava sendo repassado, dentre outros aspectos, os receptores não conseguiram 
decodificar a mensagem, o que não prendeu a atenção do público. Diante disso, constatamos 
a importância de se dominar as características do falar em público para que nossa mensagem 
seja compreendida e para que possamos persuadir nosso interlocutor.

TÍTULO: A hermenêutica dos sujeitos jovens e adultos na busca da emancipação humana 
através da educação profissional
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Darlon Alves de Almeida
Autores: Darlon Alves de Almeida, Mariana Seguí Pereira.
Resumo: O Ensino nas escolas Brasileiras vem passando por enormes desafios desde sua 
redemocratização no início dos anos 80. em 1988 com a Constituição Federal, estabeleceu-
se como princípio do ensino público a gestão democrática em todos os sistemas de ensino. 
Este estudo centra-se na temática de práticas educacionais nos programas de formação 
profissional e tecnológica no Instituto Federal Farroupilha. Este campo investigativo 
passou a ser estudado e discutido sobre tudo na Educação Popular. Esta pesquisa traz 
como propósito, uma análise crítica, com estudantes do Ensino Profissional e Tecnológico, 
matriculados no Curso Técnico em Vendas – modalidade PROEJA do Instituto Federal 
Farroupilha – Campus Santa Rosa/RS, com o intuito principal de revelar os possíveis 
motivos que levam o estudante do PROEJA a pensar em desistir e/ou permanecer nos seus 
estudos, bem como, diagnosticar o quantitativo de alunos entrevistados que já pensaram 



em desistir do curso, além de, destacar os potenciais motivos que levaram o estudante 
a pensar na evasão escolar, também, identificar os fatores de maior influencia para que 
o aluno continue regularmente matriculado e frequentando as aulas e, compreender, 
através de relatos dos estudantes do PROEJA, a realidade dos desafios e oportunidades 
que a escola o proporciona. A amostragem foi composta por 25 estudantes regularmente 
matriculados em turmas do 1º e 2º ano do Curso. O trabalho desenvolveu-se com base 
em Pesquisa de campo e bibliográfica, que conforme Furasté (2008) tem como objetivo: 
analisar, catalogar, classificar, explicar e interpretar os fenômenos que foram observados 
e os dados que foram levantados. O método utilizado teve caráter quali-quantitativo. Esta 
modelagem foi aplicada por meio de um questionário, usado como instrumento de coleta 
de dados, de caráter individual e com afirmativas fechadas e abertas. Os resultados da 
pesquisa são mostrados a seguir: Quanto a faixa etária dos estudantes, 64% encontram-
se entre 18 a 39 anos de idade, 24% entre 40 a 50 anos e apenas 12% na faixa etária 
acima dos 50 anos. Quando interrogados com a seguinte pergunta: Se em algum momento 
durante o curso, os estudantes pensaram em desistir, 68% deles responderam que sim, 
passaram por situações que os levariam a desistir do curso, enquanto 32% dos estudantes 
participantes da pesquisa responderam que não, que nunca pensaram em desistir do 
curso. Evidencia-se o alto índice de estudantes com dificuldade na aprendizagem, 53% 
dos entrevistados apontam este motivo como o principal para que em algum momento 
do curso, os estudantes abandonem seus estudos, elevando os altos índices de evasão 
escolar nesta modalidade de ensino, também a falta de motivação é apontada por 17% 
dos estudantes como um dos fatores da desistência, conforme relatado por um estudante: 
“Falta de motivação dos familiares, dizendo que não sou capaz, e muitas vezes de alguns 
professores”. Também são apontados como motivo para pensar em interromper os estudos, 
a incompatibilidade de horário com 12%, onde trabalhar e estudar é uma realidade para a 
maioria dos estudantes jovens e adultos matriculados em cursos na modalidade PROEJA, 
bem como, o indicador que aponta 6%, como um impulsionador à evasão, a dificuldade 
em entender as explicações dos professores. Quando inquiridos sobre as principais razões 
para prosseguir os estudos, 32% dos entrevistados apontaram o desejo em fazer um 
curso superior, outros 20% apontam a realização pessoal como motivador para concluir 
o curso, ter uma profissão ou mudar de emprego são razões para 16% dos estudantes, 
respectivamente, para 8% dos entrevistados aumentar a renda familiar é o motivo para 
continuar estudando, enquanto 4% elege o motivo de ter seu próprio negócio como razão 
para prosseguir os estudos, e ainda 4% dizem ter outros motivos. Neste sentido, podemos 
concluir que a apropriação da teoria e da prática pode possibilitar momentos ricos de 
reflexão sobre as próprias vivências e uma oportunidade de repensar

TÍTULO: Mediadores juvenis: Diagnóstico e ações para uma alimentação mais nutritiva 
para todos.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Davi Alves Ribeiro
Autores: Davi Alves Ribeiro, Raimundo Aterlane Pereira Martins.
Resumo: Visto que a alimentação é algo essencial à vida humana, os cuidados com a dieta, 



principalmente das crianças e jovens, são necessários, já que esse público-alvo está cada 
vez mais desatento com aquilo que come.
Os alimentos que são ingeridos fora da escola pelos estudantes são, na maioria das vezes, 
mais atrativos do que aqueles que são servidos na merenda escolar. Exemplo disto é o fast 
food que por apresentar uma ideia de comida saborosa aos olhos, escondendo os riscos 
gerados pelo consumo excessivo, atrai a atenção dessa geração globalizada. Muitos pre-
ferem pagar por conta própria a fazer as refeições servidas em seus locais de estudo, pois 
eles não têm a opção de escolher aquilo que querem, sem que tenha alguém regulando o 
que comer e quanto comer. Muitas das vezes a própria escola oferece alimentação paga e 
não saudável.
Diante deste contexto que se reproduz em nossa realidade local, vimos a possibilidade de 
desenvolver o projeto “Mediadores Juvenis: diagnóstico e ações para uma alimentação 
mais Nutritiva para todos” e por meio dele criar condições para estudar mais profun-
damente esta situação em nossa comunidade escolar, e, em face das conclusões poder 
apresentar alternativas para mudanças que resultem em melhorias para o cenário local.

TÍTULO: A importância de indicadores de ph(potencial de hidrogênio) natural na 
agricultura de pequena escala.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Codó
Apresentador: Davi Belchior Chaves
Autores: Davi Belchior Chaves, Ayrna Katrinne Silva do Nascimento, Fredson Santos 
Pontes, Marcos José Feitosa, Francisco Mateus Medina Gomes.
Resumo: Nos dias em que vivemos é de fácil visibilidade ver que nossa agricultura muito 
delas não estão em boa produtividade, motivos não faltam, os principais são: falta de 
chuva e a acidez do solo. Muitos agricultores por falta de dinheiro ou suporte técnico 
planta seus cultivos sem qualquer preocupação, mal eles sabem que as plantas precisam 
de nutrientes para seu desenvolvimento e pH balanceado para a boa produtividade, uma 
das formas mais viáveis e fácil de saber o pH do solo é o uso de indicadores de pH natural, 
usando o extrato bruto do suco do repolho roxo (Brassica oleracea), sendo estes um 
material alternativo de origem natural de baixo custo e fácil manuseio. Ao ser caracterizado, 
mostrou reversibilidade em meio ácido/base e coloração distinta, que permite identificar o 
meio acido e alcalino.
Esse trabalho tem por objetivo analizar o nivel de acidez presente no solo, com intuito de 
ajudar e ensinar aos pequenos agricultores uma das muitas formas de cuidar e analisar o 
solo, tendo com isso mais produtividade em menas área cultivada, tendo assim preser-
vação de florestas e evitando o mau uso do solo tornando-a inapta a futuras plantações.

TÍTULO: Acessibilidade: os direitos e as dificuldades das pessoas com deficiência física 
ou com mobilidade reduzida que frequentam o CRPD de imperatriz
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz



Apresentador: David Ítalo Silva de Oliveira
Autores: David Ítalo Silva de Oliveira, Kérisson Falcão Cunha, Ronaldo Silva, Aricelma 
Costa Ibiapina, Reginaldo Costa Sales.
Resumo: Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso dentro de uma 
abordagem qualitativa. A questão problema foi: Quais são os direitos e as dificuldades em 
relação à acessibilidade das pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida? 
Objetivamos refletir sobre os direitos e as dificuldades em relação à acessibilidade dessas 
pessoas. O locus foi o CRPD de Imperatriz.
Concluímos que a deficiência ou a mobilidade reduzida não deixam as pessoas incapazes, 
e que as incapacidades estão nos sujeitos que não reconhecem os direitos e dificuldades 
dessas pessoas.

TÍTULO: Myths vs legends: Card game para ensino de língua inglesa
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho
Apresentador: David José de Andrade Silva
Autores: David José de Andrade Silva, Leonardo Babinski.
Resumo: O projeto de inovação (PIBIN) intitulado “Desenvolvimento de card game 
educativo para ensino e aprendizagem de Língua Inglesa” produz, desde maio de 2014, o 
card game “Myths versus Legends”. A metodologia para a construção do jogo embasou-
se na sistemática de produtos consagrados tanto de manufaturados quanto on-line a 
partir da criação de um enredo original para dar vazão à construção dos personagens 
das cartas. Para dar suporte à metodologia, a fundamentação teórica apoia-se em: 
Campbell (2007, 2014) e Corso e Corso (2006), no estudo das simbologias mitológicas 
e nos contos de fadas; Bierman e Fernandes (2011), no aprofundamento das interfaces 
da Teoria dos Jogos com os objetivos lúdicopedagógicos do projeto; Cascudo (2011, 
2013), Evslin (2012) e Rios (2013), nas narrativas folclóricas e mitológicas Brasileira, 
grega e americana, respectivamente; e em Rogers (2012), no design de jogos. O resultado 
esperado é possibilitar novas possibilidades pedagógicas aos docentes da rede pública 
de trabalhar com a LI de forma significativa não somente contemplando as habilidades de 
leitura, mas também sintática e morfológica, no Ensino Médio.

TÍTULO: As intensas transformações e os problemas socioambientais no entorno do 
Igarapé do Paracurí
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará, Campus Belém
Apresentador: David Nascimento Silva
Autores: David Nascimento Silva
Resumo: A partir da década de 1970 o distrito de Icoaraci, localizado em Belém-PA, começa 
a sofrer intensas transformações na sua paisagem e na Bacia Hidrográfica do Paracuri com 
intensas e desordenadas ocupações antrópicas do seu espaço, para conter os problemas 



gerados nessas áreas, obras públicas tentam trazer melhorias ao meio ambiente e à população 
desta região, mas não está alcançando êxito. Esta obra está causando uma série de problemas 
ambientais e sanitários, tendo em vista a falta de saneamento básico. Para tentar solucionar 
esse problema o Poder Público iniciou na região obras do PAC, na intenção de melhorar 
a infraestrutura na bacia hidrográfica e para recuperar as áreas de baixadas e alagáveis. A 
região possui um polo de artesanato cerâmico, mas devido à ocupação desordenada das 
margens do igarapé a economia cerâmica vem caindo de produção e encontram dificuldade 
na extração da argila. O objetivo do trabalho será a análise e a observação da região do 
Paracuri nesse processo de ocupação neste ambiente, as relações do homem com o meio-
ambiente e de que forma as autoridades públicas procuram solucionar os problemas que 
são gerados através da má ocupação nessas regiões.

TÍTULO: Arte como fonte de informação
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: David Oliveira de Carvalho
Autores: David Oliveira de Carvalho, Alberes Kenio da Silva de Andrade, Elaine Oliveira de 
Carvalho Lino, Elida Oliveira de Carvalho Lopes Rodrigues, Georgia Ramine Silva de Lira.
Resumo: Apresenta a arte como uma fonte potencial e relevante de informações a partir 
de uma literatura básica que embasa o estudo das fontes de informações artísticas para 
a importância da Ciência da Informação e sociedade geral. Discute a manIFEStação 
artística desde seu processo de criação até o impacto que a mesma causa na produção 
do conhecimento social e cotidiano. Busca mostrar a importância da preservação e 
sensibilização da sociedade quanto à importância dessas artes no contexto social e sua 
importância do desenvolvimento de uma sociedade marcada pela expressão intelectual, 
ideológica, religiosa, cultural, inscrita nas mais diversas formas artísticas.

TÍTULO: Solução de informatização de bibliotecas utilizando software livre
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: David Rosa Garcia
Autores: David Rosa Garcia, Murilo Henrique da Silva Pires, Gabriel da Silva Vieira, Mônica 
Sakuray Pais.
Resumo: Com um estudo mais aprofundado de um mundo visando sempre a tecnologia, 
foi notada a necessidade da automatização em bibliotecas, priorizando melhorias.
Este trata de uma pesquisa que tem por objetivo implementar uma solução computacional 
temática que atenda as especificidades de um ambiente de armazenamento, consulta e 
empréstimo de material bibliográfico.
Utilizando como requisitos softwares livres existentes no Brasil e requisitos próprios de 
uma biblioteca.



TÍTULO: Ambientes virtuais de aprendizagem: O uso de tecnologias e interatividade na 
educação.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Suellen Oliveira da Silva
Autores: Davilson Limberg, Suellen Oliveira da Silva, Soraya Menezes de Queiroz.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo a analise do designer instrucional e o ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) de treze disciplinas do curso Técnico em Secretária 
Escolar oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP). As principais ferramentas 
utilizada no AVA foram classificadas em: tarefa, fórum, questionário, vídeo, hot potatoes 
e chat, permitindo elaborar a quantidade de interfaces utilizadas no curso. Por meio do 
desenvolvimento do estudo, foi possível identificar os recursos digitais utilizados em maior 
e menor quantidade no AVA do curso e verificar a possibilidade dos recursos educacionais 
de um curso a distância promover a aprendizagem e autonomia dos educandos de 
EaD. As novas tecnologias na educação não garante o surgimento de novos desenhos 
pedagógicos, sendo necessário repensar o fazer educativo para desenvolver novas 
propostas de educação. A formação continuada dos educadores de maneira a adaptá-los 
ao novo modelo educacional e inseri-los digitalmente, por meio do uso adequado das 
interfaces propiciadas pelos AVA.

TÍTULO: Uso do dicionário na monitoria de filosofia do Campus Belo Jardim
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Willames Paulino Galdino
Autores: Dawson de Barros Monteiro, Willames Paulino Galdino, Matheus de Lima Valença, 
José Renan Barbosa de Lima, Heitor Marcelo Mota Tavares.
Resumo: O Fórum de Aprendizagem do Campus Belo Jardim foi criado em 2013 pelos 
professores Dawson Monteiro e Mário Lima. A necessidade de ter um espaço de retomada 
dos conhecimentos que foram construídos pelos alunos fez com que o Fórum se tornasse 
uma realidade concreta, dentro do calendário de eventos do Campus Belo Jardim. Este 
evento foi planejado e estruturado para ser um espaço de vivência e convivência acadêmica 
dos estudantes, servidores administrativos e professores do Campus com profissionais de 
outras instituições – sejam elas de ensino ou da área técnica, tendo por objetivo apresentar 
ao grande grupo os novos estudos que os alunos faziam de conteúdos já vivenciados em 
sala de aula.
A base do Fórum de Aprendizagem está na possibilidade de retomar os conteúdos sob 
uma nova dinâmica. Esta dinâmica é desenvolvida na relação de orientação do professor 
ou técnico para com o estudante, criando instrumentos de familiarização com as ações 
institucionais e sistemáticas de pesquisa e extensão do próprio Campus ou de outras ins-
tituições.



TÍTULO: Levantamento artístico e cultural da cidade de Anápolis-GO
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis
Apresentador: Ravilla Almeida Santos
Autores: Dayana Nataly Ferreira Faria, Ravilla Almeida Santos, Elza Gabriela Godinho 
Miranda.
Resumo: Apartir do método de coleta de dados e entrevistas mapeamos os principais 
lugares de divulgação cultural e artística da cidade. As entrevistas realizadas com artistas 
são expostas no blog disponível na internet https://mapeamentoanapolis.wordpress.com/.
Os resultados da pesquisa serviram para um diagnóstico da cultura local que fundamenta 
a criação do Plano Municipal de Cultura.

TÍTULO: Análise da efetividade do uso de objetos de aprendizagem no processo de 
ensino-aprendizagem na EAD do IFPI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Dayane da Silva Rodrigues de Souza
Autores: Dayane da Silva Rodrigues de Souza, Ana Úrsula Farias Pereira, Marcos Alexandre 
de Melo Barros, Raqueline Castro de Sousa, Zélia Maria Soares Jófili.
Resumo: A educação a distância é uma realidade, que a cada dia está se afirmando 
como estratégia de ensino, com métodos de aprendizagem inovadores, diferenciados 
e abrangentes, que aos poucos conquistaram uma parcela enorme da população que 
necessitava de tal aparato tecnológico para se sentir acolhida pelas políticas educacionais. 
Dentre o aparato tecnológico que serve de suporte ao professor no processo de ensino-
aprendizagem, os objetos de aprendizagem (OA) surgem como uma forma de mediar o 
aprender e o ensinar, enfatizando um método concomitantemente lúdico, crítico e criativo, 
que visam contribuir para o desenvolvimento efetivo das capacidades de compreensão 
e apropriação dos conhecimentos. Por todos os benefícios e desafios que os OAs 
proporcionam, esta pesquisa, a ser realizada nos cursos da modalidade de Ensino a 
distancia (EAD), do Instituto Federal do Piauí (IFPI), possui o objetivo principal de analisar 
a efetividade dos objetos de aprendizagem no processo de ensino na EAD do IFPI, trata-
se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, que se encontra em andamento, e possui 
grande importância para o processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO: Vivência prática de conteúdos: a busca pela prática no processo de ensino-
aprendizagem do curso de qualificação profissional em auxiliar de logística no 
município de sooretama
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espirito Santo, Campus Colatina Polo Linhares
Apresentador: Giovany Frossard Teixeira
Autores: Dayane de Angeli da Cunha, Giovany Frossard Teixeira.
Resumo: Esse estudo apresenta uma reflexão sobre a vivência prática de conteúdos, 



tema tão discutido na atualidade pelos autores, pedagogos, professores e profissionais 
da educação, principalmente tecnológica. Tem como objetivo principal propor como 
desenvolver de forma prática os conteúdos do curso de qualificação profissional em 
Auxiliar de Logística no município de Sooretama, com vistas à formação de profissionais 
mais preparados para o mercado atual. É uma pesquisa explicativa e de cunho qualitativo 
e quantitativo, e foi desenvolvida junto a estudantes e professor do curso em questão. A 
fim de diagnosticar a forma como os conteúdos são abordados com os alunos do curso 
referido, se estão satisfeitos com a prática pedagógica desenvolvida e propor alterações, 
foram aplicados questionários aos sujeitos da pesquisa. Os dados coletados foram 
analisados à luz dos teóricos que tratam sobre o tema vivência prática de conteúdos, 
especialmente os relacionados à aprendizagem significativa. Ao final, foi possível constatar 
que se faz necessário repensar as práticas pedagógicas do curso, bem como sua carga 
horária, incluindo atividades que permitam uma aprendizagem significativa, como visitas 
técnicas e a criação de um canal no youtube, entre outras que serão discutidas ao longo 
deste estudo e dando mais espaço as disciplinas específicas, mostrando que existem 
outras ferramentas e currículos eficientes e simples a serem usados e alterados e que 
podem produzir resultados bastante satisfatórios, tanto no sentido de aprendizado, quanto 
na preparação do aluno.

TÍTULO: Elaboração de projeto de captação de águas pluviais no IFPE – Campus Recife 
(estudo de caso para o bloco f)
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife
Apresentador: Dayanne Kamilla Souza Silva
Autores: Dayanne Kamilla Souza Silva
Resumo: Vivemos com a necessidade de racionamento para que os recursos hídricos 
não sejam esgotados. A água da chuva pode ser utilizada no uso de descargas, irrigação 
de jardins e lavagem de pisos, o que acarreta em uma diminuição do uso dos recursos 
hídricos e ainda minimizaria os custos com água potável. O presente trabalho objetivou a 
elaboração de um projeto de captação de águas pluviais para o bloco F do IFPE. Foi feito o 
levantamento dos dados pluviométricos do local. O perfil de consumo foi avaliado através 
das contas de água dos anos 2012/2013, com média de 1500 m³/mês. O volume de chuva 
foi calculado através do levantamento das áreas de captação do bloco F, considerando as 
áreas de cobertura no plano inclinado. As informações documentais foram obtidas junto à 
administração do Instituto. As grandezas geométricas dos condutores horizontais foram 
determinadas através do programa Canais3; já as grandezas geométricas dos condutores 
verticais foram determinadas de acordo com a NBR 10844.

TÍTULO: Aproveitamento de resíduos agro-industriais por candida SP. na produção de 
biossurfactante com potencial aplicação na biorremediação
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco



Apresentador: Daylin Rubio Ribeaux
Autores: Daylin Rubio Ribeaux, Rosileide Fontenele da Silva Andrade, Dyana Montero 
Rodríguez, Maria Goretti Sônia da Silva, Galba Maria.
Resumo: Os biossurfactantes são compostos tensoativos são produzidos por organismos 
vivos e constituem uma alternativa aos de origem sintética, apresentando inúmeras 
vantagens em relação a eles, tais como biodegradabilidade, baixa toxidade e estabilidade 
em condições extremas de temperatura, pH e salinidade. Os biossurfactantes apresentam 
propriedades funcionais, que incluem emulsificação, solubilização, dispersão, redução 
da tensão superficial e interfacial, biodegrdabilidade e toxicidade. Neste sentido, os 
biossurfactantes apresentam potencial de aplicação nas indústrias de alimentos, 
cosméticos, têxteis e farmacêuticas, com maior utilização na indústria petrolífera, em 
especial, na limpeza de tanques, na recuperação melhorada de petróleo e em processos 
de biorremediação de derramamentos de óleos em ecossistemas terrestres e aquáticos. 
Contudo, os surfactantes de origem microbiana ainda não são produzidos em escala 
industrial devido aos elevados custos de produção associados, ao uso de substratos 
onerosos. Uma estratégia para minimizar este problema consiste na utilização de fontes 
alternativas como os resíduos agro-industriais. A composição química destes subprodutos 
possibilita seu uso como excelentes substratos para a produção microbiana de compostos 
de elevado valor agregado como os biossurfactantes. Além disso, minimiza o potencial 
tóxico desses resíduos quando descartados nos ecossistemas, reduzindo os investimentos 
no tratamento para sua disposição final. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 
o potencial de Candida sp. na produção de biossurfactante utilizando resíduos agro-
industriais como substratos alternativos. A levedura Candida sp. foi isolada de sedimentos 
de mangue do Rio Formoso, Recife-PE, Brasil, sendo mantida a 5°C no meio Yeast Mold 
Agar (YMA) [extrato de levedura (3%), extrato de malte (3%), peptona (5%), D-glicose 
(10%) e ágar (5%) para 100mL de água destilada]. A produção de biossurfactante foi 
investigada através da utilização dos resíduos agro-industriais milhocina (subproduto 
do beneficiamento da indústria do milho), e manipueira (rejeito líquido proveniente do 
processamento da mandioca). Candida sp. foi transferida para o meio Yeast Mold Broth 
(YMB) (composição igual a YMA, sem a presença de ágar) mantido sob agitação orbital de 
150 rpm, durante 24 horas até a obtenção de 107 células/mL inoculados ao 5% em Frascos 
de Erlenmeyer de 250 mL de capacidade contendo 100 mL do meio de produção. Depois 
foram inoculados com 5% do pré-inóculo, de acordo com as diferentes concentrações 
de milhocina e manipueira estabelecidas na matriz do planejamento fatorial 22, com oito 
experimentos e, quatro réplicas no ponto central sendo incubados a 150 rpm, durante 
72 h à 28°C. O líquido metabólico livre de células foi obtido por centrifugação (10000g 
durante 20 minutos) e filtração em papel Whatman nº1. em seguida, foram submetidos 
à determinação da tensão superficial em tensiômetro automático, modelo Sigma 70 KSV 
(Ltd., Finland), utilizando o anel de Du Nuoy. A seleção da melhor condição do planejamento 
para a produção do biossurfactante foi baseada no menor valor da tensão superficial. A 
influência da milhocina e da manipueira na redução da tensão superficial como variável 



resposta foi avaliada usando um diagrama de Pareto. Os dados obtidos foram analisados 
pelo software STATISTICA version 7.0 (StatSoft Inc., USA) e a significância dos resultados 
foi testada para um nível de confiança p < 0.05. Posteriormente, a partir da melhor 
condição do planejamento fatorial foi determinado o índice de emulsificação com o líquido 
metabólico livre de células. Para isto, foi utilizado 1 mL de líquido metabólico e 1 mL 
de vários substratos hidrofóbicos (óleo de milho, girassol, canola, soja pós-fritura, óleo 
motor queimado e querosene). A mixtura foi homogeneizada em vórtex por 2 minutos a 
25°C. Após 24 h, as leituras foram realizadas através da equação índice da emulsão E24 
(%) = He x 100 / Ht, onde He = altura da emulsão; Ht

TÍTULO: Uso do pepino (cucumis sativus) como agente de limpeza e hidratação de pele
Instituição: UFRR - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Debora da Silva Moreira
Autores: Debora da Silva Moreira, David Novaes Cidade, Camilla Santos Reis de Andrade 
da Silva, Lorena Oliveira Nunes.
Resumo: Tendo em vista a grande taxa de deficiência relacionada à pele, o Colégio Técnico 
da Universidade Rural, juntamente com alunos formando no curso de Agroecologia, e 
técnicos formados na área, criou um produto (Limpeza de pepino) utilizando a cultura do 
pepino (Cucumis sativus), e o álcool extraído de cereais, visando amenizar a problemática 
em questão. A utilização da cultura do pepino no ambiente dermatológico mostrou-
se eficiente na prevenção de deficiências da pele, principalmente pela diversidade de 
vitaminas presentes nesse legume. Verificou-se que os alunos, além da preocupação com 
a prevenção dermatológica, também se demonstraram mais interessados pela saúde de 
corpo e em desenvolver produtos naturais, capazes de evitar doenças dermatológicas e 
que não agrida o meio ambiente.

TÍTULO: Estágio supervisionado no curso de licenciatura em computação do Campus 
Porto Nacional do Instituto Federal do Tocantins: Primeiras Observações
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Débora Fernandes Pereira
Autores: Débora Fernandes Pereira, Kenya Maria Vieira Lopes.
Resumo: O presente trabalho aborda o relato de experiências referente ao Estágio 
Supervisionado I por uma acadêmica do curso de Licenciatura da Computação do Instituto 
Federal do Tocantins, Campus Porto Nacional, realizado em uma escola pública do ensino 
Fundamental em regime integral no município de Porto Nacional - TO. O período de 
observação corresponde à primeira etapa do estágio supervisionado I. Nesse trabalho, 
relatamos as observações realizadas durante a execução do estágio. Buscamos identificar 
características específicas da escola, analisamos o ambiente escolar, a sua estrutura física, 
o perfil dos estudantes, as práticas pedagógicas dos professores, a realidade social, bem 
como, a interação entre professor e os estudantes desta unidade escolar.



O trabalho estrutura-se em três aspectos importantes: o primeiro se refere à descrição das 
características da escola e do seu espaço físico; o segundo, diz respeito à observação das 
aulas; e o terceiro trata de algumas considerações finais do estagiário frente as suas expe-
riências e observações da realidade escolar quanto ao regime integral nas escolas públicas.

TÍTULO: Ação de prevenção DST/AIDS com estudantes do Instituto Federal de Sergipe, 
Campus Lagarto
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Débora Lima Siqueira
Autores: Débora Lima Siqueira, Aryana Soares Cardona.
Resumo: O Presente trabalho relata um evento educativo que foi realizado com os alunos 
do IFS, Campus Lagarto sobre prevenção das DST/AIDS.
A ação foi elaborada por uma Equipe Multidisciplinar e surgiu, principalmente, pela impor-
tância do tema na faixa etária dos estudantes da Instituição, em sua maioria adolescentes.
O objetivo do evento foi sensibilizar os jovens e divulgar o setor de saúde da escola como 
referência na saúde sexual e reprodutiva dos estudantes.

TÍTULO: Os desafios e avanços de um curso técnico integrado no IF Sudeste MG, 
Campus Muriaé
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Muriaé
Apresentador: Débora Martins Artiaga
Autores: Débora Martins Artiaga, Daniela Alves de Alves.
Resumo: A educação profissionalizante no Brasil sempre foi marcada pela dualidade 
entre cultura geral versus cultura técnica. em 1997, através do Decreto nº 2.208/97, o 
Ensino Técnico passou a ter apenas o caráter de complementaridade do Ensino Médio, 
e este retoma legalmente um sentido puramente propedêutico, enquanto etapa final da 
educação básica. Atualmente a Educação Profissional de nível médio no Brasil é regulada 
pelo Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004; que regulamenta o § 2º do art.36 e os arts. 
39 a 41 da LDB. Considerando o histórico da educação profissional, a pesquisa apresenta 
como objetivo geral identificar a motivação dos estudantes e de seus familiares (se for o 
caso) quando escolhem a modalidade do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico, no 
IF Sudeste MG – Campus Muriaé e assim poder identificar o que esses alunos buscam 
quando ingressam no curso técnico integrado ao ensino médio e o que alcançam logo 
após o seu término.

TÍTULO: Sabão ecológico curumim
Instituição: Superintendência dos Serviços Penitenciários
Apresentador: Débora Pedroso
Autores: Débora Pedroso, Jair Felix Ribeiro, Leila Regina de Oliveira Batista, Renato 
Przyczynski.



Resumo: A preocupação com o desenvolvimento sustentável é tema recente na agenda 
das instituições públicas, privadas e sociedade em geral ( FERREIRA;ROSA;BORBA,2012).
O resíduo do óleo de cozinha proveniente das residências, comércio e indústrias é um item 
potencialmente poluidor quando descartado de maneira inadequada (CASTELLANELLI et 
al.,2007; MARCONDES,2010). O óleo de cozinha, uma vez acondicionado e recolhido de 
maneira adequada, pode ter diversos fins, entre eles a produção de materiais de limpeza.
A população carcerária do Estado do Rio Grande do Sul é de aproximadamente 29.0000 
detentos, sendo que a maioria cumprem a pena em regime fechado (INFOPEN, 2015). 
em diversas unidades prisionais, não somente no sul do país, a situação é precária e 
há problemas relacionados à superlotação e à carência de materiais de limpeza. Dentro 
deste contexto, este trabalho teve como objetivo descrever como o projeto social “Sabão 
Ecológico Curumim” minimizou o impacto da carência de material de higiene em pessoas 
privadas de liberdade, bem como, contribuiu para geração de trabalho, diminuição da pena 
e, ainda, a preservação ambiental.

TÍTULO: Perfil profissional, discursos e identidades na educação profissional e 
tecnológica
Instituição: UFPI - Colégio Técnico de Floriano
Apresentador: Débora Silva de Oliveira
Autores: Débora Silva de Oliveira, José Ribamar Lopes Batista Júnior, Pedro Otávio de 
Sousa Rodrigues, Rillary Antônia Lima da Silva Sousa, Emanuella Santos Ferreira.
Resumo: Neste trabalho, objetivamos traçar um perfil da Educação Profissional e 
Tecnológica na cidade de Floriano. A pesquisa foi realizada nos anos de 2012 a 2014, em 
duas instituições, por meio da aplicação de questionários. Como resultados, observamos 
que a maioria dos alunos do ensino técnico e tecnológico são naturais de Floriano, com 
renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, em que desse contingente, os pais trabalham 
na educação no comércio ou na prestação de serviços. em relação ao PRONATEC, a 
maioria do participantes são do sexo feminino com idade predominante entre 16 e 20 
anos, escolhem o programa como oportunidade de aperfeiçoamento para atuar no 
mercado de trabalho. Além disso, o benefício recebido funciona como complemento da 
renda familiar, mas não possuem emprego. Assim, observamos que as duas instituições 
pesquisadas tem contribuído para a oferta de cursos que atendam ao mercado de trabalho 
e, consequentemente, formar profissionais de nível técnico bastante qualificados.

TÍTULO: Diálogos sobre educação profissional: papo-cabeça sobre os cursos ofertados 
pelo IFRN, Campus Caicó
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó
Apresentador: Débora Suzane de Araújo Faria
Autores: Débora Suzane de Araújo Faria, Márcia Maria Avelino Dantas, Joaildo Maia, Cirilo 
Dantas Rangel, Elvis Rossini Brito de Medeiros Soares.



Resumo: A educação profissional que é ofertada pelos Institutos Federais precisa ser 
divulgada junto à sociedade. Para tanto, faz-se necessário socializar aos estudantes 
os cursos ofertados, além da possibilidade de trabalho, elevação da escolaridade e 
reconhecimento social. Os Institutos Federais oportunizam a profissionalização em áreas 
específicas, o desenvolvimento de projetos locais, a inclusão social, o incentivo à formação 
humana, o reconhecimento da produção de trabalhos que envolvem ensino, pesquisa e 
extensão. Buscando socializar esses aspectos junto à comunidade Seridoense, o Projeto 
intitulado Diálogos sobre Educação Profissional objetivou realizar encontros quinzenais 
no Campus Caicó numa forma de socializar e divulgar os nossos cursos, oportunizando 
a realização de oficinas pedagógicas com estudantes de escolas públicas de Caicó que 
cursavam o 9º ano do ensino fundamental ou concluíram o ensino médio. Essa ação 
possibilitou o acesso dos jovens a um ensino de qualidade.

TÍTULO: Educação a distância no IFTM: Histórico tecnológico
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Deborah Freitas Assunção Chamahum
Autores: Deborah Freitas Assunção Chamahum, Célia Aparecida Almeida Estevam, 
Humberto Marcondes Estevam.
Resumo: Com o propósito de expandir e democratizar a oferta da educação profissional e 
tecnológica, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro a partir de 2010 passou a investir na 
Educação a Distância ampliando a atuação da educação além da abrangência presencial. 
Desta forma, esta busca propõe um levantamento dos dados relativos a implantação, bem 
como, a apresentação de dados com relação a sua evolução e situação atual. Nesta mesma 
linha destacaremos sobre a história da Educação a Distância no IFTM. Assim, a oferta de 
cursos na modalidade a distância expande e atinge uma demanda crescente nos mais 
diversos níveis da educação técnica e tecnológica, e atende com sucesso várias camadas 
da sociedade, independente do tempo e espaço, uma vez que, a distância e os meios de 
locomoção dificultam o acesso a informação e formação acadêmica dos indivíduos. Este 
registro proporciona e acompanha as demandas tecnológicas e cria o seu próprio histórico 
enquanto organização de qualidade.

TÍTULO: Ensinando física de forma interdisciplinar, criativa e agradável
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Felipe Junio Sabino Sousa
Autores: Déborha Souza Alves Gomes, Felipe Junio Sabino Sousa, Millia de Oliveira 
Macêdo Souza, Lana Guimaraes dos Santos, Rodolpho Carvalho Leite.
Resumo: A tecnologia vem influenciando o desenvolvimento das crianças e adolescentes, 
viabilizando recursos para estudo. Um dos objetivos da introdução dos tablets e uso de 
diversos outros dispositivos eletrônicos na vida das crianças, é que esta tecnologia possa 
estimular suas mentes e possa potencializar seu desenvolvimento intelectual.



A presente pesquisa visa aliar conhecimentos indutivos de física térmica com a informática 
proporcionando um processo dinâmico e interativo de ensino- aprendizagem. O programa 
infantil educativo, direcionado à Física tem como tema: Transformações dos Gases são 
direcionadas para crianças de diversas faixa-etárias.O software conta com uma interface 
dinâmica para possibilitar o entendimento do publico infantil. Através da interdisciplinari-
dade entre física e informática permite-se superar a fragmentação que geralmente perce-
be-se no processo de ensino-aprendizagem que em boa parte das vezes não cria relações 
entre o conhecimento formal e a realidade.

TÍTULO: Sistema de localização de animais em ambientes confinados baseado RTLS 
(Real Time Location System ou sistema de localização em tempo real)
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Floresta
Apresentador: Deimison de Souza Santos
Autores: Deimison de Souza Santos, João Marcos Mascarenhas de Carvalho, Bruna Gomes 
Freire de Souza, Maria das Graças Nazário, Francisco de Assis de Lima Gama.
Resumo: O Sistema de Localização de Animais em ambientes confinados baseado em 
RTLS (Real Time Location System ou Sistema de Localização em Tempo real), funciona 
utilizando etiquetas ativas de rádio frequência e um sistema celular de localização, para 
detectar a presença e a localização das Tags ou etiquetas, sendo estas acopladas aos 
objetos a serem localizados, neste caso animais. Dessa maneira o projeto tem como 
principal objetivo desenvolver um sistema que determine a posição exata de animais, 
utilizando a tecnologia RTLS, possibilitando uma redução nos custos de operacionalização, 
processos de manejo e evitando o stress do animal. Já em relação a novidade deste projeto, 
está na utilização da tecnologia RTLS, uma tecnologia nova, mas que vem ganhando cada 
vez mais espaço no mercado de desenvolvimento de aplicações. Nesse projeto já foram 
desenvolvidos os artefatos de engenharia software, tais como, Diagrama de Sequência, de 
Fluxo de Dados e de caso de uso.

TÍTULO: A inserção de conteúdos de física moderna no ensino medio integrado do if- 
sertão PE: Uma abordagem experimental usando simuladores.
Instituição: If Sertão Pernambuco
Apresentador: Deivd Andrade Porto
Autores: Deivd Andrade Porto, Edna Rodrigues dos Santos.
Resumo: Este trabalho é uma análise da abordagem de tópicos de Física Moderna por 
meio de uso de simuladores Physics Education Technology – PhEt que teve como objetivo 
melhorar a compreensão dos alunos aceca dos conteúdos. Trabalhou-se com duas 
simulações PhEt sobre efeito fotoelétrico (atividade I) e espectrometria atômica dos gases 
(atividade II). Participaram 31 alunos do 3° ano do curso de Eletrotécnica, que foram 
solicitados a executarem procedimentos seguindo um roteiro da atividade e este também 
continha questões de auto avaliação quanto ao desempenho e o nível de motivação no 



envolvimento com a atividade. Verificou-se correlação positiva entre as atividades e o nível 
de contribuição para o aprendizado, demonstrando a eficiência delas como propiciadoras 
da apreensão de conceitos. A atividade I apresentou uma correlação expressiva com o 
nível de motivação, o que também foi evidenciado através do bom desempenho o que não 
ocorreu na II em virtude da maior complexidade que ela representava.

TÍTULO: Unila, unilab e Institutos Federais: A expansão do ensino público federal no 
Brasil
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Deiviane Fraga de Oliveira
Autores: Deiviane Fraga de Oliveira, Fabrício Américo Ribeiro.
Resumo: Essa pesquisa retratar o processo de expansão do ensino superior no Brasil, 
a partir do ano de 2010, quando é inaugurada a Universidade da Integração Latino 
Americana (UNILA), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, com a proposta de integração através 
do ensino dos países da América Latina. em 2010, é criada a Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), com a proposta de integração entre 
as nações que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Com 
essas Universidades o Brasil apresenta um projeto denominado Sul-Sul, propondo uma 
integração entre essas nações no âmbito internacional. No contexto interno, é verificado 
o surgimento dos Institutos Federais, que ocupam o lugar dos antigos Centros Federais 
e tem início um dos maiores processos de expansão dessa instituição no Brasil. Esse 
estudo foi embasado em pesquisas bibliográficas em relação às politicas educacionais a 
partir da UNILA, da UNILAB e dos Institutos Federais. Observou-se no estudo por meio 
dessas instituições que os investimentos na educação são capazes de modificar o espaço, 
promovendo impactos positivos e negativos nos locais em que ocorrem.

TÍTULO: Estudo crítico da bibliografia sobre tertúlia literária dialogica
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Deivid da Conceição de Souza
Autores: Deivid da Conceição de Souza, Jane Christina Pereira.
Resumo: O trabalho tem como tema a Tertúlia Literária Dialógica (TLD), uma atividade 
cultural e educativa que propõe a democratização da leitura literária. Esta atividade é 
baseada nos pressupostos de Paulo Freire, Habermas e Antonio Candido, que trabalham 
a relação entre literatura e direitos humanos. Intitulada Estudo crítico da bibliografia 
sobre Tertúlia Literária Dialógica, esta pesquisa objetiva fazer uma análise dos estudos 
sobre TLD, realizados no Brasil durante as últimas décadas. Tal análise se dará a partir 
de levantamento, leitura e resenha dos textos acadêmicos acerca do tema, buscando 
categorizá-los por área de concentração, recorrência, tipo de texto, fundamentação teórica, 
principais autores/pesquisadores e instituições a que estão vinculados. Além de a pesquisa 
ter um caráter de banco de dados para o pesquisador, busca identificar se os trabalhos 
encontrados consideram relevante o aspecto estético da obra literária no contexto da TLD.



TÍTULO: Interação Instituto Federal - empresa - governo
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Tânia Aparecida Teixeira Freire
Autores: Delane Ribeiro Matos, Alan Jeferson Francisco, Fabiane Gonçalves da Silva, Maria 
dos Anjos da Cruz dos Santos, Tânia Aparecida Teixeira Freire.
Resumo: Diante das constantes mudanças dos desejos e necessidades dos clientes internos 
(funcionários), mistos (fornecedores) e externos (consumidores), o produto ou serviço 
desejado hoje por esses clientes podem não ser os mesmos a longo prazo. Deste modo as 
empresas veem-se na necessidade de responder a está realidade mutável, para que assim 
possam sobreviver e ser bem sucedidas ao enfrentarem esses desafios empresariais. Um 
desses desafios está relacionado na possibilidade da grande maioria dessas empresas não 
adotarem ou não conhecerem ferramentas da administração contemporânea, com isso o 
motivo da integração (Instituto Federal – Empresa – Governo). O método de investigação 
utilizado foi o Grounded Theory, uma teoria indutiva baseada na análise sistemática dos 
dados. Diante disso, é importante salientar que a afirmação essencial da literatura de 
marketing é que a implementação da orientação para o mercado em uma organização 
mostrou que poderá oferecer um melhor desempenho nos negócios.

TÍTULO: Estágio supervisionado: Conhecendo a vida escolar
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Delmira Silva Santos Rodrigues
Autores: Delmira Silva Santos Rodrigues, Rosa Maria Cordovil Benezar.
Resumo: O estágio supervisionado de observação do Curso Superior de Licenciatura em 
Ciências Biológicas do IFRR foi realizado no V semestre, no ano de 2013.2. A Escola Estadual 
Dom José Nepote está localizada na Av. Via das Flores, na cidade de Boa Vista, Roraima e 
atende ao ensino fundamental. O acadêmico estagiário participa dos encontros realizados 
para orientação do estágio; observação dos setores da organização interna e a dinâmica 
operacional da escola; interação dos processos de relação da escola com a comunidade; 
observação no ambiente de aula, participar do convívio escolar, conhecendo os processos 
educacionais, ensino, aprendizagem, planejamento e metodologia. Através da observação 
passamos a conhecer e vivenciar de perto a realidade da educação nas escolas públicas. O 
estagio tem como objetivo aproximar o futuro profissional da educação das dificuldades e 
necessidades vivida na escola, observando com um olhar crítico e construtivo.

TÍTULO: Ensino de sistemas de equações do 1º grau sob os registros representações 
semióticas
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Delysson Jhonnys Amazonas Sales
Autores: Delysson Jhonnys Amazonas Sales, Andréia Pinto de Oliveira.



Resumo: Durante a realização do estagio curricular supervisionado 2, percebemos que o 
conteúdo de “sistemas lineares do 1º grau” vem sendo transmitido para os alunos de forma 
básica, onde o aluno deve visualizar o sistema e tão somente encontrar as duas possíveis 
soluções; isso faz com que alguns atributos dos sistemas lineares sejam omitidos aos 
alunos, o principal deles é a interpretação geométrica dos sistemas lineares do 1º grau, que 
consiste em traduzir a linguagem algébrica em pontos coordenados no plano cartesiano.
O objetivo deste trabalho é mostrar para o aluno, a possibilidade de visualização geomé-
trica dos sistemas lineares do 1º grau no plano cartesiano, usando como metodologia os 
registros de representações semióticas de Raymond Duval.
O presente projeto de aprendizagem foi desenvolvido em duas turmas de 7º ano do ensino 
fundamental, em uma escola na cidade de Manaus/AM.
Baseado especialmente nos registros de representações semióticas de DUVAL (2008), 
os registros são classificados em dois tipos: tratamento e conversão. O tratamento foi 
trabalhado no momento em que os alunos tiveram o primeiro contato com um sistema 
de equações do primeiro grau e a partir disso entenderam o processo de encontrar suas 
soluções. ManIFEStando-se na necessidade de sair da linguagem algébrica e partir para a 
linguagem geométrica, a conversão foi necessária no momento em que os alunos utiliza-
ram os sistemas de equações, para desenvolver uma tabela de pontos coordenados (x,y), 
realizando-se nesse momento a primeira conversão. Utilizando os pontos coordenados 
encontrados, os localizamos no plano cartesiano. Por consequência e imediatamente os 
alunos perceberam que o sistema de equações do primeiro grau se trata tão somente de 
duas retas concorrentes, em que as soluções do sistema já encontrada (no tratamento) 
é a intersecção das retas encontradas. em seguida, através do software GEOGEBRA foi 
mostrado à aplicação geométrica dos métodos anteriores.
Para avaliar a aprendizagem dos alunos foram utilizados questionários e análise da ava-
liação obrigatória da escola. Tendo em vista o objetivo deste estudo, 70% dos alunos que 
participaram dos questionários e avaliações, ou foram bons, ou ótimos, ou excelentes. 
Sendo capaz de: identificar as soluções dos sistemas propostos (transformações de trata-
mento); converter da linguagem algébrica para a linguagem geométrica (transformações 
de conversão); identificar no gráfico os pontos coordenados.
O conceito matemático trabalhado nesse projeto, tanto quanto quaisquer outros conceitos 
matemáticos são importantes serem trabalhados relacionando os registros algébrico e geo-
métrico, para que o aluno não tenha uma só forma de representar o pensamento matemático.
O Estágio Curricular Obrigatório foi de suma importância para o desenvolvimento deste 
estudo, pois foi o momento em que caminhamos do escrito para o vivido, ou seja, conse-
guimos relacionar as novas tendências da educação matemática, à prática docente, contri-
buindo tanto para a formação do futuro professor, incentivando uma postura pesquisador 
de sua prática, quanto para a aprendizagem, dos alunos.



TÍTULO: O ensino de matemática por meio de softwares educativos: Possibilidades e 
dificuldades
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Demetrius Gonçalves de Araújo
Autores: Demetrius Gonçalves de Araújo, Wendel Luiz Braga Cezar.
Resumo: A matemática a muito vem sendo o pavor da maioria dos discentes, desde o 
ensino fundamental até o superior, pelo fato da metodologia de ensino não ser eficiente, 
sendo utilizada de forma imposta ou mecânica, onde o aluno memoriza o algoritmo 
somente para desenvolver uma prova e depois se esquece. Na busca por um mecanismo 
de ensino mais eficaz os softwares são uma ferramenta de grande valor, se concatenando 
ao auxílio da educação matemática. Mas ainda existe uma grande barreira por parte de 
alguns docentes, por não saber trabalhar com a ferramenta ou simplesmente ignorarem a 
existem da mesma.
Através do computador e do software o aluno poderá fazer uma ligação entre os conceitos 
matemáticos e a prática. Os métodos de ensino e a escolha dos softwares dependem de 
cada professor e seus objetivos.
Outro fator que deve ser mencionado é a inclusão na grade curricular de conceitos de com-
putação e programação, visto que o aluno que tem a possibilidade de se relacionar desde 
cedo com as mesmas sem dúvida terá uma melhor relação com a matemática.
Referências
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SANTOS, Almeida. Dificuldades na Aprendizagem de Matemática. http://www.educadores.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA/Monografia_Santos.pdf
HONORATO, José. Aprender a ler, calcular e programar: o novo desafio nas escolas.
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TÍTULO: Criptografia: dos primórdios à sociedade tecno-guiada.
Instituição: Escola de Aplicação da UPE, Campus Garanhuns
Apresentador: Demettrius Giulliano Barros Siqueira
Autores: Demettrius Giulliano Barros Siqueira
Resumo: A Matemática Moderna conjugada à Concepção Baldista de ensino foram (e 
são) grandes contribuintes para o surgimento de uma visão preconceituosa no que se diz 
respeito a Matemática como ciência a ser estudada. Muitos são os alunos que dizem não 
serem capazes de aprender matemática pelo simples fato de ver a maioria das pessoas 
repetirem estas afirmações. de fato, um ensino que leva em conta que o aluno não possui 
conhecimentos prévios que podem ser aperfeiçoados, nem que o aluno é ser ativo e 



protagonista na construção do seu próprio conhecimento, atualmente é um ensino defasado 
e sem vida.
O que se prega no contexto atual, é em grande parte a capacidade de resolver problemas 
utilizando a matemática como fonte gerador de conhecimentos capazes de criticar, persu-
adir e explicar os fenômenos sociais/naturais do cotidiano. Nesta perspectiva de Ensino da 
Matemática, surge a Modelagem Matemática, que é um recurso didático que visa aplicar 
conceitos matemáticos para explicar as mais diversas situações da sociedade. Esse recur-
so é capaz de tangenciar processos de aprendizagem bastantes significativos e relevantes 
para a disciplina em questão.
Dá-se o nome de Recursos Didáticos a essas metodologias de ensino que visam não a 
transmissão de conhecimento, mas sim a sua construção. A Modelagem Matemática por 
si só não é, em geral, autossuficiente, carecendo portanto do apoio de um outro recurso 
chamado Resolução de Problemas. O ensino tradicional da disciplina em questão segue 
um desenho em que a ordem de apresentação de um novo conhecimento aparece primeiro 
na forma de definições, seguidos por aplicações e depois por exercícios. Por outro lado, no 
modelo do Construtivismo o caminho é o inverso: primeiro tem-se um problema que deve 
ser resolvido para só depois disso serem apresentadas as definições.
É seguindo essa linha de pensamento do Construtivismo que se desenvolve o projeto aqui 
exposto: utilizar conceitos matemáticos para buscar compreender o surgimento, evolução, 
falhas e vantagens da criptografia ao longo dos tempos e de sua relação com as civiliza-
ções que descobriram nela uma poderosa arma a favor do Estado, do comércio e do Mili-
tarismo. Tal projeto será desenvolvido no ano de 2015 com os alunos dos segundos anos 
do ensino médio da Escola de Aplicação da UPE Campus Garanhuns (Escola Professora 
Ivonita Alves Guerra), situada no agreste meridional do estado de Pernambuco. A escola 
é conhecida no estado por seus ótimos resultados em vestibulares/Enem e avaliações 
externas do SAEPE e SAEB. Também é protagonista no desenvolvimento de projetos de 
cunho científico e humano, estando sempre em constante integração com a Universidade.
Criptografia é uma palavra grega derivada de kryptós, “secreto”, e gráphein, “escrita”, e 
estuda os métodos de tornar sigilosa uma informação por meio de técnicas conhecidas 
apenas pelo destinatário / remetente. Inicialmente, ela foi utilizada, em geral, para prote-
ger dados de guerra, como por exemplo mensagens de batalhas e estratégias. Hoje, em 
tempos modernos, é utilizada em transações bancárias, compras pela internet e nas mais 
diversas áreas da tecnologia e militares.
Ao final do projeto, espera-se que os alunos construam o significado dos conceitos de 
criptografia, métodos de criptografar bem como a sua importância em nossa sociedade. 
em particular, espera-se que sejam utilizados os seguintes métodos: Sistema de Polybius, 
Substituição Monoalfabética, Análise de Frequência, Cifra de Vigenère e Criptografia RSA. 
em complemento, pretende-se integrar tais conhecimentos com o de inversão de matrizes 
(por isso a escolha das turmas serem dos segundos anos). Com isso, além do projeto 
ter um caráter de cidadania, ainda possibilitará a apresentação de tópicos de aritmética, 
conteúdo visto de maneira bastante defasada no ensino médio Brasileiro, em particular, 
no pernambucano.



TÍTULO: Um estudo sobre circuitos elétricos utilizando um plano de aula diferenciado 
e experimentos de baixo custo
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Dener da Silva Albuquerque
Autores: Dener da Silva Albuquerque, Hérik Dantas de Lima, Harley Passos Beserra, Caio 
César Moreira Chagas.
Resumo: Este trabalho apresenta uma iniciativa de ensino de conceitos físicos (circuitos 
elétricos) a partir da elaboração de um plano de aula diferenciado, temático, intensivo 
do ponto de vista metodológico e conceitual que foi implementado e avaliado em duas 
turmas da terceira série do Curso Técnico Integrado de informática e eletrotécnica do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus João Câmara. A esse plano de aula 
temos incorporado textos de apoio significativos e experimentos de baixo custo, 
para servirem de base a que os alunos tenham uma oportunidade de associarem o 
conhecimento cientifico adquirido com o seu cotidiano, fenômenos naturais e aplicações 
tecnológicas, verificando também que a física esta intimamente ligada a outras áreas 
do conhecimento. Utilizando diferentes aspectos da base conceitual da eletricidade, 
elaboramos e implementamos uma unidade didática temática baseada em texto de apoio e 
experimentos simples, exemplificando como funcionam aparelhos e dispositivos elétricos 
residenciais, identificando seus diferentes usos e o significado das informações fornecidas 
pelos fabricantes sobre suas características, tais como voltagem, freqüência, potência, 
corrente, etc. Relacionamos essas informações a modelos físicos, visando explicar e 
dimensionar circuitos simples para a compreensão do seu funcionamento. Os planos de 
aula assim desenvolvidos contemplam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 
inclusive usando temas unificadores e conexões interdisciplinares, buscando tornar o 
ensino prazeroso e a aprendizagem eficaz. Nesta ocasião apresentamos a aplicação do 
plano de aula, seu desenvolvimento, avaliação e resultados.

TÍTULO: Design gráfico de ambiente 3d para simulação de controle de cadeiras de 
rodas motorizadas
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Monte Castelo
Apresentador: Denilson da Silva Diniz
Autores: Denilson da Silva Diniz, Matheus Vieira Pinheiro, Ivana Márcia Oliveira Maia.
Resumo: Conforme definido na cartilha de direitos humanos, todo ser humano tem o 
direito de desfrutar de condições necessárias para o desenvolvimento de seus talentos. 
No entanto, na vida cotidiana e no mundo do trabalho, a falta de acessibilidade é uma 
realidade presente para pessoas com deficiência física. Esse cenário, dificulta a total 
inclusão dessas pessoas em todos os setores sociais, assim como, o usufruto de suas 
completas capacidades em sociedade e consequentemente a experiência de pleno gozo 
dos seus direitos.



Por isso, este projeto, tem com o objetivo adaptar o controle às diversas classes de neces-
sidades especiais dos cadeirantes, assim como, desenvolver um ambiente gráfico 3D para 
simulação de controle de cadeira de rodas, em diversos ambientes, de forma que viabilize a 
adaptação ao controle à vários níveis de necessidades especiais dos usuários. O ambiente, 
é feito com um intuito de fácil compreensão e visa obter todas as dificuldades proporcio-
nadas pelo meio, buscando, aproximar-se da realidade visando o máximo de interação.

TÍTULO: Produção e aplicação de atividade lúdica (jogo): Trilha citoplasmática. 
desenvolvida em ações do PIBID - IFRN, Macau - RN. Reflexões e análises do método 
lúdico no ensino de biologia.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Simião Alefe Soares da Silva
Autores: Denilson da Silva Nascimento, Simião Alefe Soares da Silva, Maria Aparecida dos 
Santos Ferreira.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo propor uma reflexão sobre a utilização 
de atividade lúdica (jogo) a “trilha citoplasmática” a partir da prática do PIBID, no ensino 
de Biologia, para construção de conhecimento de biologia de maneira prazerosa para os 
educandos, em intervenção realizada por bolsista PIBID – subprojeto Biologia/IFRN-Macau-
RN. A princípio foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a utilização de jogos no 
ensino de forma a construir as bases teóricas e aproximar ao universo lúdico educativo, 
posteriormente foram realizados os procedimentos metodológicos para aplicação do 
jogo. Percebemos que o uso dessa metodologia possibilitou a quebra da rotina da prática 
escolar, dando maior dinamismo ao processo educacional, sendo gerada maior participação 
e interação entre os discentes no processo de ensino-aprendizagem, e assim estimulando 
habilidades que são pouco desenvolvidas quando ministrada aulas expositivas.

TÍTULO: Ambientação no curso de licenciatura em química: Uma experiência nova de 
ensino
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí
Apresentador: Denis Fabrício Marchi
Autores: Denis Fabrício Marchi, Angela Fontana Marques, Vanessa Aparecida Marcolino, 
Barbara Poli Uliano Shinkawa, Oscar de Oliveira Santos Júnior.
Resumo: O trabalho objetivou promover a ambientação dos alunos do 1º ano do Curso de 
Química, trabalhando conceitos básicos. Quatro avaliações diagnósticas foram aplicadas, 
identificando as principais dificuldades dos alunos. A metodologia foi baseada em casos 
elaborado pelos professores do Curso nos 2 bimestres, relatando assuntos relacionados 
à Poluição Urbana e à Química em Produtos Naturais e Industrializados. Todos os 
assuntos trabalhados em sala convergiam para o caso proposto no texto, a fim de inserir 
os conteúdos em situações reais vivenciadas pelos estudantes. A cada final de bimestre, 
foram realizadas avaliações em que o aluno avaliou os 2 bimestres da ambientação. No 



encerramento, a mesma avaliação diagnóstica foi aplicada, verificando-se um aumento 
significativo do aprendizado dos alunos nas áreas de Química e Matemática. As avaliações 
realizadas nos 2 bimestres demonstraram a satisfação dos alunos com a metodologia 
diferenciada proposta, além de promover o nivelamento da turma.

TÍTULO: Sistemas de automação e robótica com arduino: Utilizando dispositivos móveis 
inteligentes
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Denis Santos da Cruz
Autores: Denis Santos da Cruz
Resumo: A pesquisa envolve o eixo tecnológico, educacional e consiste no desenvolvimento 
de arquiteturas e aplicações no ramo da robótica e automação, sendo ambas controladas 
por meio de dispositivos móveis inteligentes podendo ser smartphones ou tablets, e 
utilizando uma placa micro controladora de plataforma open-source chamada Arduino. 
O resultado da pesquisa proporciona aos alunos alternativa de baixo custo, facilitando 
o estudo da robótica e automação por meio da utilização de aplicações especificas e 
aperfeiçoadas, permitindo aos alunos outra forma de aprendizado através de atividades 
que envolvem teoria e prática.

TÍTULO: Janelas para a poesia: Estímulo à leitura no IFSP, Campus Hortolândia
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Hortolândia
Apresentador: Nirlei Maria Oliveira
Autores: Denis Vitor Bueno de Almeida, Davina Marques, Nirlei Maria Oliveira.
Resumo: O projeto atua no estímulo a leitura e desenvolvimento do prazer da apreciação de 
textos poéticos. O Projeto Janelas para Poesia é uma iniciativa da Biblioteca do IFSP, Campus 
Hortolândia e da docente das disciplinas de Língua Portuguesa dos cursos de Informática 
(Comunicação e Expressão e Redação Técnica), e tem como objetivo estimular a leitura de 
poemas e a apreciação dos autores, principalmente dos países de língua portuguesa, entre os 
docentes, discentes e servidores do Campus. Os poemas são selecionados pelos estudantes 
e funcionários de acordo com suas preferências e interesses. Posteriormente, os textos são 
diagramados e acrescentadas outras informações sobre o autor na forma de QR code, o qual 
direciona para um link complementar ao poema, como vídeos, músicas, livros, biografias etc. 
Os cartazes são fixados nas janelas da Biblioteca, sala de aulas, salas administrativas e outras 
áreas. Conclui-se que incentivando a leitura e apreciação dos poemas, torna-se a vivência 
diária no Campus mais agradável e prazerosa a todos, além de possibilitar a divulgação das 
preferências poéticas dos alunos nos diversos espaços do Campus.

TÍTULO: Educação financeira: Um despertar para a autonomia pessoal com estudantes 
do ensino fundamental
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão
Apresentador: Denise de Oliveira



Autores: Denise de Oliveira, Débora Juliana Gatti.
Resumo: A Educação Financeira tem recebido destaque em diversas áreas de conhecimen-
to e abrange desde a compreensão de ser uma prática que contribui na formação de adul-
tos mais responsáveis financeiramente até a concepção de ser um estímulo fundamental 
para que países subdesenvolvidos possam avançar na resolução de inúmeros problemas 
socioeconômicos. A educação financeira consiste em um método que proporciona o de-
senvolvimento de posturas e escolhas mais conscientes em relação às finanças pessoais. 
A abordagem de temas relevantes, que ocorrem de forma leve, divertida e interativa, faz 
com que o aprendizado do assunto seja mais profundo e provoque mudanças duradouras. 
Dessa forma, através de atividades lúdicas como teatro, brincadeiras, contação de histó-
rias e interação com as crianças, ocorrem quinzenalmente, ações práticas do projeto de 
educação financeira em duas escolas de ensino fundamental do município de Sertão/RS.

TÍTULO: Avaliação da contaminação leite tipo “c” comercializado no município de 
Açailândia/MA por Staphylococcus Coagulase positiva
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Açailândia
Apresentador: Denise Silva do Amaral Miranda
Autores: Denise Silva do Amaral Miranda, André Gustavo Lima de Almeida Martins, Rubens 
Maciel Miranda Pinhiro, Poliana Oliveira.
Resumo: O leite e seus derivados desempenham um papel nutricional importante para 
o homem, no entanto, são freqüentes os casos de doenças associadas ao consumo 
de leite cru ou seus derivados. O Staphylococcus destaca-se dentre os principais 
microorganismos veiculados pelo leite. Sua importância epidemiologia decorre do risco 
de produção, nos alimentos, de enterotoxinas causadoras de intoxicações alimentares. 
Esta pesquisa objetivou avaliar a contaminação do leite tipo “C” comercializado no 
município de Açailândia/MA por Staphylococcus coagulase positiva, utilizando-se a técnica 
de inoculação em superfície. Foram analisadas 120 amostras adquiridas de diferentes 
vendedores. Os resultados evidenciaram que 100% das amostras estavam contaminadas 
por Staphylococcus coagulase positiva, sendo identificados os S. aureus, S. intermedius 
e o S. hyicus. Estes resultados representam implicações importantes em Saúde Pública, 
sendo um risco para quem o consome leite diretamente ou na forma de seus derivados.

TÍTULO: Saúde faz parte: A promoção da saúde como política no IFCE, Campus Quixadá
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Quixadá
Apresentador: Denise Tomaz Aguiar
Autores: Denise Tomaz Aguiar, Rodrigo Meireles, Marisângela dos Santos Ferreira, Cintia 
Guimarães de Almeida, Giovanni Dias Vieira.
Resumo: Introdução: A escola é espaço de relevância para promoção da saúde e exerce 
papel na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o controle das condições de 
saúde e qualidade de vida, com opção por hábitos e atitudes mais saudáveis. Adolescentes 



e adultos jovens demonstram fatores de risco para vulnerabilidades, e, conhecer e lidar 
com isso promovendo e protegendo a saúde, impactará de maneira positiva a qualidade de 
vida, as condições de aprendizado e, consequentemente, a construção da cidadania. Assim, 
o projeto visa desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, que 
permita melhoria do rendimento escolar, recuperação da autoestima e da autoconfiança e 
diminuição da evasão. Metodologia: Inicialmente realizamos visitas institucionais na rede 
de saúde do município de Quixadá. Essas visitas buscavam estabelecer parcerias, diálogos 
e construir uma rede de saúde que integre servidores do IFCE e a equipe da assistência à 
saúde do município. Delimitamos ações dentro de períodos estratégicos juntamente com a 
Coordenação de Assuntos estudantis (Assistência Social, Psicólogo, Dentista, Enfermeiro) 
e a Diretoria do Campus. A representação estudantil teve participação ativa em todas 
as etapas do seu desenvolvimento (desde o levantamento das principais necessidades 
e identificação das prioridades, até a elaboração e execução. Resultados: Conforme o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil o IFCE – Campus Quixadá oportuniza ações 
rotineiras de atenção à saúde de forma holística que compõe ações individuais e coletivas 
com ênfase nas ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Assim definimos 
campanhas coletivas de promoção da saúde baseados em datas comemorativas nacionais, 
como também ações contínuas baseadas em programas instituídos pelo IFCE Campus 
Quixadá. Dentre eles destacamos: Campanha de vacinação; Campanha Outubro Rosa e 
Novembro Azul ; Projeto Cultura de Paz e Não Violência; Campanha sexualidade saudável; 
Campanha de Doação de Sangue; Programa conviver Conclusão: A elaboração de um bom 
projeto é passo fundamental e estratégico para sistematizar as ações de saúde escolar. 
Oportunizar alianças e parcerias tanto com instituições internas como externas como com 
a família são tecnologias propícias para a promoção da saúde escolar. Outra estratégia 
relevante é fazer dos alunos protagonistas das campanhas participando não como ouvintes 
mas como atores e promotores das campanhas. Transformando esses alunos (alunos 
lideres – C.A.s e Grêmios) em promulgadores de bons hábitos de vida. Bibliografia: Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Cadernos de Atenção Básica ; n. 24. Saúde na escola. Brasília, 2009.

TÍTULO: Caracterização do mercado e do consumidor de pescado no município de São 
Gabriel da Cachoeira - AM
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Sarah Ragonha de Oliveira
Autores: Denison Vital de Jesus, Sarah Ragonha de Oliveira, Rondon Tatsuta Yamane 
Baptista de Souza.
Resumo: Com o objetivo de identificar a frequência e preferência de consumo de pescado 
na população de São Gabriel da Cachoeira-AM, foi aplicado um questionário para 
consumidores de 27 estabelecimentos comerciais, nos diversos bairros do município, 
totalizando 400 entrevistas. Os resultados mostraram que, embora os costumes do povo 



amazônico ribeirinho estejam na predominância pelo consumo de pescado, em São Gabriel 
da Cachoeira, o pescado se apresenta como segunda opção de consumo de proteína 
animal. As principais justificativas apresentadas pelos consumidores foram a dificuldade 
em encontrar pescado de qualidade e o custo elevado. A percepção que a maioria dos 
consumidores tinha a respeito do pescado era que é uma carne saborosa, de fácil preparo, 
com oferta fácil a razoável sendo uma carne saudável com o preço elevado.

TÍTULO: Ações de intervenção na segurança, saúde e bem-estar dos servidores e 
colaboradores no ambiente de trabalho do IFRN Campus Mossoró
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Mônica Messias de Mesquita
Autores: Denner Teles Soares, Mônica Messias de Mesquita, Helio Nogueira Bezerra, 
Raimundo Edson Lima de Medeiros, Victoria Juliana Almeida Ferreira.
Resumo: O objetivo geral desse estudo, foi Promover a qualidade de vida dos servidores 
públicos federais e colaboradores do IFRN Campus Mossoró. Responderam a um 
questionário intitulado “Diagnóstico de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho”. Levando 
em conta o resultado desse diagnóstico, foi decidido que seria dada uma enfase na QVT 
(Qualidade de Vida no Trabalho. Acreditando-se que com isso, iriamos ganhar “em troca” 
mais qualidade na mão de obra e o fortalecimento dos processos de socialização dos 
servidores e colaboradores da instituição.

TÍTULO: Projeto PIBID em instituições privadas: Qualificação da formação docente
Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Apresentador: Desiré Luciane Dominschek
Autores: Desiré Luciane Dominschek, Ligia Logo Assis.
Resumo: O objetivo central desta pesquisa é investigar o perfil de alunos que ingressam no 
Curso Normal (antigo magistério).Este projeto PIBID/UNINTER PEDAGOGIA visa á inserção 
dos bolsistas (alunos) nas escolas participantes do programa, estimulando as políticas 
públicas e educacionais na garantia da qualidade da educação na formação docente. O projeto 
se vincula ao primeiro edital da Capes (061/2013), para a iniciativa privada na participação 
do PIBID, (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica). A atuação do projeto 
é em escolas públicas Estaduais. Estamos com acesso a três escolas que ofertam o ensino 
normal ou formação de docentes em Curitiba: Escola Estadual Benecdito Cordeiro, Escola 
Estadual Paulo Leminski e o Tradicional Instituto de Educação do Paraná Prof. Erasmo 
Pilotto. O projeto tem como objeto identificar características socioeconômicas e escolares 
do público que busca a formação profissional em nível médio para atuar na área da Educação, 
considerando mudanças ocorridas na trajetória tradicional de formação dos docentes para o 
Ensino Fundamental. Tais alterações podem ter modificado progressivamente o perfil médio 
dos alunos ingressantes a partir do século XXI.



TÍTULO: Utilização de telhados verdes para melhoria da qualidade de vida
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Deyvison Carvalho de Almeida
Autores: Deyvison Carvalho de Almeida, Lacyane Krysna dos Santos Oliveira.
Resumo: Este trabalho de levantamento bibliográfico visa comparar a tecnologia de 
telhados verdes com o sistema construtivo tradicional, ou seja, as coberturas com telhas 
cerâmicas. Esta tecnologia construtiva não só contribui para a redução do efeito das ilhas 
de calor e do acúmulo de águas pluviais nas cidades, bem como contribui para a melhoria 
da qualidade dos ambientes urbanos, através do conforto ambiental proporcionado.

TÍTULO: Descarte inadequado e suas conseqüências: Um estudo sobre a conscientização 
da população do município de Nova Cruz RN, acerca do lixo eletrônico.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Diana Ambrósio de Lima Silva
Autores: Diana Ambrósio de Lima Silva, Niwandson Barbosa da Silva, Rodrigo Leone Alves.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo demonstrar os problemas ocasionados pelo 
descarte inadequado dos mais diversos tipos de lixo eletrônico. Uma vez que pilhas e 
baterias começam a se decompor em lugares impróprios, promove uma série de impactos, 
sendo estes não apenas relacionados ao meio ambiente, mas, também à saúde humana.
No Brasil ainda não existe nenhuma lei que se preocupe com o descarte adequado deste 
tipo de lixo, com isso a situação se agrava e as pessoas leigas sobre o assunto não sabem 
o mal que estão praticando contra o planeta e suas próprias vidas.
Mostraremos então o projeto do IFRN de recolher pilhas e baterias dos alunos e morado-
res locais, para uma destinação adequada em parceria com o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA)

TÍTULO: A importância do desenvolvimento de memorial descritivo para a prática 
profissional supervisionada
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Boituva
Apresentador: Diana Maria Van Melis Coppola
Autores: Diana Maria Van Melis Coppola, Andreza Silva Areão, Sergio Augusto Godoy.
Resumo: O presente pôster apresenta uma reflexão sobre a importância da disciplina 
Desenvolvimento de Memorial Descritivo no curso técnico em Secretaria Escolar, oferecido 
pelo IFSP Campus Boituva, pelo programa ProFuncionário.
A referida disciplina é um componente curricular que faz parte da prática profissional su-
pervisionada (PPS), tendo por objetivo auxiliar o aluno a refletir sobre sua prática pessoal 
e profissional, relacionando os conteúdos estudados com o dia a dia escolar.



TÍTULO: Relato de experiência: Educação em saúde sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST’S) e gravidez no município de Xéxeu/PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Diana Marta Souza Torres
Autores: Diana Marta Souza Torres, Claudiany Miro Feitosa, José Romero Diniz, Rebeca 
Cavalcanti Leal, Silvana Cavalcante dos Santos.
Resumo: INTRODUÇÃO: A prática educativa em saúde funciona como um processo de 
aprendizagem e reflexão, estabelecendo estreito contato com as situações do cotidiano, 
em seus aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos (CARVALHO, 2011).
A cidade é recordista em nascimentos com mães entre 15 e 19 anos, com 31,1% de todos 
os partos realizados no município. O percentual é bem maior que o registrado no estado, 
onde a proporção nessa faixa é de 21%. (UOL JORNAL, 2014).
A relevância da ação é proporcionar a comunidade do Xexéu-PE um maior conhecimento 
das informações referente às maneiras de como evitar casos de gravidez e contaminação 
das infecções sexualmente transmissíveis.
METODOLOGIA: Através “Caravana de Extensão do IFPE”, elaboramos uma proposta in-
terventiva sobre DST’s. Optou-se por adotar uma estratégia não convencional, a partir do 
lúdico, mediante a linguagem teatral, capaz de enriquecer as ações educativas, na medi-
da em que se trata de adequado instrumento de comunicação, expressão e aprendizado. 
Buscou-se representar nas falas dos personagens expressões que remetessem as situa-
ções que se assemelhavam àquelas vivenciadas pelo público. Foram elaborados cartazes 
ilustrativos com orientações sobre prevenção, tratamento e sintomatologia das doenças 
referidas, em concomitância, palestramos sobre as mesmas, enfatizando o uso de preser-
vativos como ator primordial tanto para prevenção da gravidez quanto das DST’s. Foram 
elaboradas duas peças, encenadas para um público diversificado.
RESULTADOS: Foram elaboradas duas peças, encenadas para um público diversificado, 
com 40 crianças e adolescentes e 50 mulheres, alguns docentes e autoridades do municí-
pio, realizadas na secretaria de saúde com duração média de 20 minutos e 30 minutos para 
o debate. Título da peça: “Baladinha Inconsciente” (teatro) – escrito para o público infan-
tojuvenil. Abordou questões relacionadas à gravidez na adolescência e as DST’s. Sinopse: 
Mostrando jovens se relacionando entre si numa festa e as consequências de seus atos 
após manterem relações sexuais desprotegidos e adquiriam DST’s, uma adolescente fica-
va gestante, demonstrando as aflições de uma relação sexual desprotegida. Posteriormen-
te, abordamos algumas DST’s como: HIV/AIDS, Herpes, Gonorreia, Sífilis, Tricomoníase. 
Título: Violência contra a mulher. Sinopse: abordando questões relacionadas à violência 
doméstica e a lei Maria da penha. Os temas abordados foram de início, impactantes para o 
público, mas com o desenrolar das apresentações tornaram-se mais participativos, aten-
tos e interessados. Tudo isso mostra o tabu que é falar de sexualidade mesmo os jovens 



iniciando sua vida sexual precocemente a dimensão preocupante desse fenômeno.
CONCLUSÃO: Pudemos perceber a carência da comunidade de serviços básicos como 
assistência social, serviço público de saúde, infra-estrutura e educação, realidade de di-
versos municípios Brasileiros, ao quais como futuros profissionais, diretamente ligados 
a educação em saúde, encontraremos situações semelhantes e por virtude a esta ação 
adquirimos experiências. O despreparo inicial dos adolescentes para compreender e des-
frutar de sua sexualidade, o seu sentimento ilusório de proteção e poder sobre a vida, é 
reflexo da ausência de educação de base voltado à sexualidade. O interesse posterior do 
público é compreensível, uma vez que fora apresentada aos mesmos uma gama de infor-
mações que tirariam muitas dúvidas e desmistificariam a vedação da discussão aberta 
sobre sexualidade.
A Educação em Saúde deve ser vista como uma possibilidade para superação de práticas 
tradicionais de controle social, a partir de uma perspectiva diretiva entre educador-sujeito 
que respeite a subjetividade de cada indivíduo. A educação visa à libertação e à transfor-
mação da realidade (SANTOS; FEITOSA, 2010).
Pudemos perceber a carência da comunidade de serviços básicos como assistência social, 
serviço público de saúde, infra-estrutura e educação, realidade de diversos municípios 
Brasileiros, ao

TÍTULO: O intituído e o instituinte - O currículo integrado na educação profissional 
técnica de nível médio: Uma intenção de pesquisa
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia; UFBA - Universidade Federal da Bahia
Apresentador: Diana Sampaio Melo Pipolo
Autores: Diana Sampaio Melo Pipolo
Resumo: A Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Brasil, regulamentada 
pela Lei 11.741/2008, estabelece que esta modalidade de ensino poderá ser ofertada de 
forma integrada ao ensino médio. Isto implica em articular em uma proposta curricular 
componentes relacionados ao ensino médio geral e à formação técnica específica. Esta 
determinação encontrasse explicitada na resolução nº 06/2012, do Conselho Nacional 
de Educação - CNE/CEB. Entretanto, o que se observa com frequência, instituído nas 
propostas curriculares das Instituições, que ofertam esta forma de ensino técnico, é uma 
justaposição de disciplinas, muitas vezes provocando uma sobrecarga à formação do 
estudante. Esta pesquisa pretende partir da sala de aula, espaço que favorece a instalação 
de processos formativos, fundados no inscrito mais do que no prescrito e centrar a 
busca pelo instituinte, ou seja, práticas curriculares integradoras, buscando responder: 
Quais evidências percebidas nas práticas docentes podem subsidiar a construção de um 
currículo integrado, que extrapole a mera justaposição de duas formações distintas, o 
ensino médio e o técnico?



TÍTULO: Eficiência do ensino da matemática, com ênfase na pedagogia de alternância 
do projovem campo saberes da terra
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Diego Alexandre Ferreira
Autores: Diego Alexandre Ferreira, Maurício José Nascimento, Paulo Henrique Berlamino 
Lima, Francisco de Sousa Paulino, Erick Felix de Oliveira.
Resumo: O estudo foi desenvolvido no município de Assaré Ceará, objetivou-se avaliar 
o desempenho e, a eficiência do ensino da matemática como destaque no programa 
Projovem campo saberes da terra. O diagnóstico busca assimilar ações que referenciem 
a matemática como algo complementar construído a partir de métodos práticos e 
eficazes em uma pedagogia de alternância, apresentou como meios pesquisas repasse 
dos conteúdos expondo diagnósticos matemáticos, válidos que solidificam a relação de 
aprendizagem . Os testes foram realizados com alunos, que podem compreender a partir de 
cultivos agroecológicos, noções básicas de simetria e figuras geométricas. A Matemática 
interliga uma série de fatores essenciais ao ser humana, com isso a educação no campo é 
valorizada, em grandes aspectos, o educando integrado no processo, é capaz de resolver 
problemas matemáticos, e realizar ações que potencializem a vontade de aprender e mudar 
seu pensamento, produzindo assim agentes promovedores da educação, sustentabilidade 
e segurança alimentar. Ao introduzir esse método é observado que tenta justificar, a defesa 
do uso do lúdico e o diferencial, tomando como início o desenvolvimento matemático 
do educando resultando amplitude de tal forma, que os conhecimentos matemáticos 
adquiridos sejam reais e úteis em sua vivência como cidadã, a partir de suas diretrizes 
curriculares da educação no campo.

TÍTULO: Elaboração de material didático para o ensino de física: Listas de exercício 
discutidas como proposta metodológica.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz
Apresentador: Diêgo Brilhante da Silva
Autores: Diêgo Brilhante da Silva, Daylla Elange Aires dos Santos, Genialda Ferreira dos 
Santos, Liliani Rodrigues de Carvalho, Maria Emília Barreto Bezerra.
Resumo: Relata-se uma experiência vivenciada pelos alunos do Curso de Licenciatura em 
Física do IFRN Campus Santa Cruz durante a realização de um projeto integrador. Buscou-
se elaborar um material didático que pudesse ser utilizado por professores e alunos do 
Ensino Médio nas aulas de Física. A ideia de desenvolver um material didático nesse 
projeto partiu da aplicação de uma avaliação diagnóstica, na Escola Estadual Professora 
Maria Arioene de Souza em Campo Redondo/RN, sobre as aulas de Física. A partir da 
análise dos dados da avaliação, decidiu-se que o material fosse composto por questões 
resolvidas e discutidas nas disciplinas de Física Térmica e Eletromagnetismo, mas que 
também propusesse exercícios para serem resolvidos. A metodologia adotada para a 
elaboração desse material se consistiu basicamente em uma pesquisa bibliográfica e na 



seleção de materiais, como livros e apostilas, de onde foram retiradas as questões para 
serem resolvidas, discutidas e propostas em sala de aula. A realização desse trabalho 
resultou em um banco de questões que pode ser utilizado por professores e alunos para 
complementar os conteúdos vistos em sala de aula.

TÍTULO: O projeto de conclusão de curso técnico - PCCT: Uma atividade de formação 
técnico-científica do discente do IFAM – Presidente Figueiredo
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Diego Coelho de Souza
Autores: Diego Coelho de Souza, Antônio Carlos Batista de Souza, Larisse Livramento dos 
Santos, Daniel Richardson de Carvalho Sena, Alessandra Alves de C. dos Santos.
Resumo: O presente relato apresenta o trabalho intitulado ˝O Projeto de Conclusão de 
Curso Técnico - PCCT: Uma Atividade de Formação Técnico-Científica do Discente do IFAM 
– Presidente Figueiredo˝ ocorreu de agosto a dezembro de 2014 no Campus do IFAM. 
O levantamento do número de discentes dos Cursos Técnicos a respeito à elaboração 
do PCCT foi um fator preocupante, uma vez que não houve nenhuma produção desses 
Projetos, o que motivou a essa ação, objetivando estimular os discentes à aprendizagem 
da pesquisa, incentivando o pensar e a construção do conhecimento técnico-científico, 
contribuindo para a formação profissional por meio do inter-relacionamento dos conteúdos 
disciplinares à sistematização dos métodos da pesquisa. Para a realização do projeto foram 
feitas reuniões de planejamento e aulas expositivas e dinâmicas. Os resultados obtidos dos 
discentes e colaboradores mostraram a contribuição na aprendizagem sobre os métodos 
de estudo e da pesquisa, despertando o interesse na ciência e ampliando o conhecimento 
sobre a necessidade de integração do projeto técnico-científico com a área técnica.

TÍTULO: Escola, prevenção e participação
Instituição: CEFET/MG
Apresentador: Dilene Pinheiro da Silva
Autores: Dilene Pinheiro da Silva
Resumo: A Escola é por natureza um locus de construção do conhecimento e reflexão 
do cotidiano dos seus diversos atores. Portanto um espaço privilegiado para ações de 
promoção da saúde e principalmente da prevenção ao uso e abuso de drogas. Debate e 
ações a serem implementadas que devem envolver toda a comunidade escolar para que 
sejam eficazes. O estudo em andamento tem como metodologia a pesquisa bibliográfica 
em livros, artigos e participação em curso de especialização - Prevenção do Uso de Drogas 
Para Educadores de Escolas Públicas - ministrado pela UFES.

TÍTULO: A difusão da língua Brasileira de sinais como transformador local
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Diná Santana de Sousa



Autores: Diná Santana de Sousa, Denilton Silva Nunes.
Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar os cursos de extensão, ofertados para a 
comunidade interna e externa do Instituto Federal do Ceará – Campus Canindé. Como estes 
cursos tem sido motivadores de transformação social na localidade em que o Campus está 
inserido.
Concordamos com autores como Quadros (2008) que vê ações de divulgação da língua 
de sinais como um dos meios para promover reflexões coletivas e difusão da relevância e 
necessidade da Libras no processo de inserção educacional e social dos surdos.
Percebemos que durante o tempo que o curso funciona, estabeleceu-se um clima de mu-
dança atitudinal com os participantes, que por sua vez divulgam seu conhecimento acerca 
do respeito às Pessoas Com Deficiência, especificamente os sujeitos surdos.
Como parte da turma temos profissionais que lidam diretamente com o público ou são 
formadores de opinião, como bombeiros, policiais, professores, gestores da educação, 
dentre outros. Estes profissionais ao levarem seu conhecimento e sua mudança atitudinal 
contagiam o espaço onde estão inseridos.

TÍTULO: A construção da usina hidrelétrica binacional Brasil/Argentina e seus impactos 
na fronteira do Rio Grande do Sul
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Darlon Alves de Almeida
Autores: Diogo Augusto Ceconi, Darlon Alves de Almeida, Mariana Seguí Pereira, Dieison 
Ariel Welter, Eduardo Henrique Engel.
Resumo: Energia é um recurso fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia 
e civilização. Hoje ela é vista como estratégica no cenário de poder mundial e regional e 
estima-se que a demanda energética mundial triplique nos próximos 30 anos. Dessa forma, 
o consumo energético mundial terá crescido 6 vezes em 80 anos. Essa demanda tem sido 
evidenciada principalmente pelo crescimento populacional, industrial, pela navegação, pelo 
aumento acelerado de energia elétrica e na produção agrícola. Nos países que integram as 
Américas, esse diagnóstico não é diferente, motivados pelo aumento populacional, Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, 
México, Costa Rica, Panamá e demais países, buscam alternativas e investimentos no 
setor energético. Com o objetivo de ampliar a geração de energia em território Brasileiro 
e território argentino, começaram os estudos para a construção da Usina Hidrelétrica 
Panambi, cujo acordo binacional, foi firmado entre os governos do Brasil e Argentina 
para serem aproveitados os recursos hídricos do Rio Uruguai, principal via Fluvial e divisa 
internacional entre os dois países. Atualmente, encontra-se em andamento a fase de 
elaboração dos projetos ambientais e sociais, com o intuito de compensar e minimizar os 
impactos que a construção das Usinas deverão causar ao meio ambiente e a sociedade 
(FARIA, 2008).



Na busca de conhecer as expectativas e os anseios da população onde as Usinas serão 
construídas, este trabalho traz como objetivo principal, uma pesquisa de opinião acerca da 
Construção da Usina Hidrelétrica Panambi, através de entrevistas com moradores residen-
tes às margens do Rio Uruguai, nas cidades de Porto Mauá, Alecrim e Porto Vera Cruz, os 
municípios estudados situam-se no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e fazem divi-
sa com o País vizinho, a Argentina. A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e 
de campo, por buscar a interação de conhecimento por meio de obras literárias, impressos 
e sites, bem como, fazer uma correlação com os aspectos importantes e peculiares da vida 
em sociedade, através do estudo da satisfação humana, interesses e opiniões de pessoas 
com base em suas realidades. Sua amostra é representada por 95 pessoas que residem às 
margens do Rio Uruguai, divisa entre os dois países. Para a coleta de dados foi aplicado 
um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas, esta metodologia 
deu-se nos meses de maio e junho do ano de 2014. Após tabulação dos dados, os mesmos 
foram representados por meio de gráficos e analisados de forma descritiva, classificando a 
presente pesquisa como de caráter quali-quantitativa. Os entrevistados mostraram possuir 
renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, com representatividade de 51% e 32% até 1 salá-
rio mínimo por família. Quanto à escolaridade, os moradores das margens do Rio Uruguai, 
representaram 53% da amostra com grau escolar de ensino fundamental incompleto, se-
guido de 16% com ensino fundamental completo, o que representa a maioria da população 
investigada. Com o intuito de responder aos propósitos desta pesquisa, os moradores 
foram questionados sobre seu posicionamento, a favor, contra ou indiferente à respeito da 
Construção da Usina Hidrelétrica Panambi. Nota-se que a maioria, com 45%, representa 
uma população contra a construção do empreendimento, porém, 37% dos entrevistados 
mostra-se a favor, seguido ainda com uma população de 18% que manIFEStam-se in-
diferentes com este acontecimento. Evidencia-se que 81% dos entrevistados residem a 
menos de 1 km das margens do Rio Uruguai, por conseguinte, serão diretamente afetados 
pela referida construção. Percebemos que a agricultura e a pesca, representam 24%, res-
pectivamente, da principal fonte de rendimento dos moradores entrevistados, a atividade 
de pecuária de corte e leiteira, juntas, apresentam-se com 18% como principal atividade 
geradora de renda, seguido da resposta “outros” com 34%, representados por co

TÍTULO: Vivência interdisciplinar em agroecologia: Os olhares da juventude
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Rural
Apresentador: Diogo de Souza Pinto
Autores: Diogo de Souza Pinto, Brenda Rafaela Oliveira da Silva, Beatriz Calixto da Silva, 
Allyson Pains Silva da Silva, Gustavo de Sá Moreira.
Resumo: O projeto de Vivência, realizado pelo CTUR/UFRRJ, é uma proposta de formação 
por uma experiência de troca de saberes com as famílias agricultoras em diferentes 
contextos socioculturais. Nesse primeiro evento realizado, com oito dias de atividades, 
os alunos tiveram uma formação técnico-científica com temas diversos da área da 



agroecologia. Houve várias atividades de produção artístico-cultural e de educomunicação 
para a juventude. Na segunda etapa o grupo produziu uma instalação pedagógica e um 
evento cultural na cidade de São Pedro da Serra, RJ. A articulação com os jovens da região 
serrana possibilitou uma pesquisa sobre os olhares da juventude e foram construídas 
diversas atividades de estudo sobre a realidade local e seus conflitos ambientais e 
culturais. Os jovens que participaram do projeto puderam aprender sobre metodologias 
de comunicação, construíram projetos de pesquisa e extensão além de desenvolver laços 
afetivos na construção de valores coletivos.

TÍTULO: Determinação do teor de ferro em cenoura (daucus carota) por espectrofotometria
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Dionaria Barboza Rodrigues
Autores: Dionaria Barboza Rodrigues, Danilo Cezar Telles de Brito, Tassia da Silva Barros, 
Maria Isabel de Sousa, Edigar Mendes de Sa Junior.
Resumo: Uma das hortaliças mais cultivadas no Brasil, a cenoura (Daucus carota L.), é 
uma raiz aromática e comestível que é consumida principalmente crua, em saladas ou 
cozida. Dessa forma, sua qualidade tem sido tradicionalmente relacionada à aparência 
e palatabilidade das raízes. A cenoura tem alta quantidade de água, sendo considerada 
um alimento pouco calórico, porém contem valores consideráveis de açúcares, com 
predominância da sacarose, e minerais como o ferro, por exemplo. A deficiência deste 
mineral pode provocar casos de anemia e retardo da função motora infantil normal, 
alem de aumentar problemas de saúde durante a gravidez e causar fadiga que impede 
a habilidade de trabalho físico em adultos. Assim, este trabalho teve como objetivo 
determinar a disponibilidade de ferro na cenoura através de análise do teor de ferro por 
Espectrofotometria. Para tanto, a cenoura foi adquirida no comércio local da cidade de 
Afrânio-PE e destinada ao Laboratório de Ciências Biológicas do Pólo da Universidade 
Aberta do Brasil. No laboratório, a amostra foi lavada e higienizada em solução de 
hipoclorito de sódio a 150 ppm por 15 minutos. Após, foi pesado aproximadamente 
5g e destinada a preparação da solução de cinzas no Laboratório de Fisico-química do 
Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina, em mufla a 550ºC. Após 
este preparo, foi realizada a análise do teor de ferro por Espectrofotometria com a da 
leitura da absorbância, em comprimento de onda a 480 nm, em Espectrofotômetro UV–
MONO FEIXE da marca Bel, modelo UV-M51 e resultados expressos em MG.100g-1. A 
análise foi realizada seguindo metodologia padrão do Instituto Adolfo Lutz, em triplicata e 
apresentou valor médio de 0,2833 MG.100g-1. Este valor encontra-se acima da média da 
Tabela de Composição de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas que apresenta 
valor médio de 0,2 MG.100g-1. Esta diferença pode ser atribuída a composição das raízes 
de cenoura que é variável e é influenciada pelas condições de cultivo, clima e fatores 
genéticos. Diante dos dados obtidos neste estudo, pode-se concluir que a cenoura é uma 
boa fonte alternativa de ferro para ser integrada na alimentação diária dos consumidores, 



pois, o ferro é um nutriente essencial para o desenvolvimento de atividades metabólicas no 
organismo humano, em especial no transporte de oxigênio para todo o corpo pelas células 
vermelhas do sangue. Por fim, sugere-se o surgimento de estudos para elaborar produtos 
alimentícios que tenham a cenoura na sua composição para que possa ser incluída em 
cardápios da merenda escolar, devido também ao seu baixo teor calórico.

TÍTULO: Projeto iara
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Djavam Moreira Braga
Autores: Djavam Moreira Braga, Márcia de Negreiros Viana.
Resumo: O presente projeto visa a utilização de placas ou películas piezoelétricas como 
uma solução sustentável para o aumento de autonomia de carga nos dispositivos 
computacionais .

TÍTULO: Condutas adotadas frente ao risco ocupacional de contaminação por HIV, HBV 
e HCV entre trabalhadores da enfermagem
Instituição: Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlânida
Apresentador: Dnieber Chagas de Assis
Autores: Dnieber Chagas de Assis, Deisy Vivian de Resende, Douglas Queiroz Santos.
Resumo: INTRODUÇÃO: Os trabalhadores de enfermagem que atuam em unidades 
hospitalares estão expostos a muitos riscos ocupacionais que culminam com a ocorrência 
de acidentes de trabalho de variadas naturezas, entre eles, os acidentes envolvendo 
material biológico, uma vez que durante o trabalho, mantêm contato direto e constante 
com material biológico potencialmente contaminado. Estas exposições geram um sério 
risco aos profissionais nos locais de trabalho, por serem capazes de transmitir mais de 
20 tipos de patógenos, sendo o vírus da imunodeficiência humana (HIV), da hepatite 
B e C (HBV e HCV), os mais comumente envolvidos nestes acidentes. O objetivo deste 
trabalho foi identificar as condutas laboratoriais e de profilaxia tomadas após a exposição 
ocupacional a material biológico.
METODOLOGIA: A presente pesquisa foi realizada em um hospital universitário de Minas 
Gerais e objetivou analisar os AT com material biológico entre os trabalhadores de enfer-
magem e as medidas de quimioprofilaxia pós-acidente no período de 2008 a 2009. A coleta 
de dados deu-se por meio de um instrumento anônimo e auto-aplicativo. Para a análise e 
discussão dos resultados, os dados foram tabulados e processados eletronicamente uti-
lizando o programa Statistical Package Social Science (SPSS) versão 17.0. A associação 
entre a ocorrência do AT e as variáveis relativas à caracterização dos trabalhadores e das 
condições de trabalho foram verificadas por meio do teste qui-quadrado de Pearson (nível 
de significância de 95%)
RESULTADOS: em relação à conduta adotada pós-acidente, 54,43% dos trabalhadores 



executaram algum procedimento local após o acidente, 39,24% terminaram o procedimen-
to que executavam e posteriormente realizaram a profilaxia no local do acidente e 6,33% 
não realizaram nenhum tipo de profilaxia. Dentre os que executaram a conduta, destaca-se 
que a maioria (94,94%) lavou com água e sabão e 73,42% fez uso de anti-séptico. dos 
79 trabalhadores acidentados, 73,42% procuraram consulta médica, e 60,76% realizaram 
sorologias do funcionário para HCV, HBV e HIV. A sorologia do paciente fonte foi realizada 
em 59,49% dos casos e 18,99% dos profissionais acidentados necessitaram de profilaxia 
para HIV e 12,66% para hepatite B.
CONCLUSÃO: O seguimento sorológico, recomendado nos casos de acidentes com expo-
sição ocupacional com hemoderivados, é iniciado logo após o acidente, seis e doze sema-
nas após o acidente e durante os seis meses da ocorrência do acidente. Apesar da ausência 
de relatos de contaminação com perfurocortantes observada neste estudo, deve-se res-
saltar a importância destes instrumentos como veiculadores de doenças altamente letais.

TÍTULO: Alternativa metodológica para o ensino dos poliedros regulares: Uma 
experiência no ensino médio.
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Dnilson Silva Braga
Autores: Dnilson Silva Braga, Dérick de Carvalho Conceição.
Resumo: Os desafios hoje de um ensino de qualidade estão em associar elemento simples 
e comum às aulas e fazer com que a sala de aula se torne um laboratório de experimentação 
e pesquisa. Alguns instrumentos, além de possibilitar ao aluno a compreensão de 
conteúdos, estimulam o seu aprendizado. Este artigo tem o propósito de socializar as 
ações desenvolvidas pelo grupo de Matemática que atua na EEEFM Coronel Sarmento, 
escola de médio porte, localizada no Distrito de Icoaraci, Belém - Pará e que é parceira 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/IFPA. Na escola, esta 
pesquisa se desenvolve por meio de aplicações de oficinas em sala de aula e extraclasse, 
com a utilização de instrumentos simples como: régua, compasso e transferidor, além 
de materiais manipuláveis, confeccionados pelo grupo de matemática e alunos do 
segundo e terceiro ano do Ensino Médio. Nossa abordagem principal nesse artigo é o 
conteúdo de Geometria Plana e Espacial. Inicialmente, nosso trabalho foi desenvolvido 
com a apresentação de vídeos da TV Escola: “Mão na Forma”, que aborda a temática. 
A partir da exibição e discussão sobre o material apresentado no vídeo, optou-se pela 
escolha de três episódios para serem apresentados: Os sólidos de Platão; Quadrado, cubo 
e companhia e (3, 4, 5) e o pentágono. O uso do recurso audiovisual foi a inspiração para o 
desenvolvimento das oficinas: “Os Poliedros de Platão e a Relação de Euler”, “Construindo 
o triângulo equilátero com régua e compasso e a composição do Hexágono regular.” e 
“Figuras Espaciais Planificadas (Prismas e Pirâmides) montando sólidos e desenvolvendo 
suas fórmulas”. de certo que os trabalhos de pesquisa e o desenvolvimento das tarefas em 
grupo contribuem significativamente para o aprendizado proficiente dos educandos, haja 



vista que a prática associada à teoria permite com que os alunos vivenciem seu próprio 
desempenho e participem efetivamente na sua formação e construção cognitiva.

TÍTULO: Avaliação da gestão socioambiental dos Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos (REEE) em Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) 
no Brasil
Instituição: Centro Marista Circuito Jovem do Recife
Apresentador: Domingos Sávio de França
Autores: Domingos Sávio de França
Resumo: O programa Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC) foi 
implantado no Brasil a partir do Programa Computadores para Inclusão (Programa CI), 
executado desde 2005 no âmbito da política de inclusão digital do Governo Federal.
O Brasil possui cinco CRC, que atendem às orientações e às diretrizes da Secretaria de 
Inclusão Digital – unidade vinculada ao Ministério das Comunicações (SID/MC). Desses 5 
(cinco) centros, 2 (dois) estão em fase de formulação e implantação e 3 (três) em fase de 
operação e execução
A pesquisa tem por objeto de estudo o CRC que funciona como espaço apropriado para o 
desenvolvimento da logística reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) 
ponderando os ganhos ambientais, econômicos e sociais promovidos por essa iniciativa.
Os CRC funcionam como equipamentos de promoção da inclusão digital por meio da do-
ação de equipamentos de informática recondicionados visando à criação de telecentros 
comunitários, ofertando capacitação profissional e promovendo o descarte ambientalmen-
te correto dos materiais eletroeletrônicos provenientes de doações de órgãos públicos, 
privados e comunidade em geral.

TÍTULO: A aprendizagem de estatística básica no curso técnico de segurança do 
trabalho.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus de Caruaru
Apresentador: Dorghisllany Souza Holanda
Autores: Dorghisllany Souza Holanda, Fabíola Nascimento dos Santos Paes.
Resumo: Se olharmos para a história da matemática vamos descobrir que ela surgiu das 
necessidades do homem no seu dia a dia, nas suas descobertas e no comércio. Surgiu, 
ao longo dos anos, pelas experiências entre o ser humano e a natureza. Pensando dessa 
forma, a matemática se apresenta como um instrumento para as nossas atividades e, como 
tal, coberta de significado e importância. Como professores, percebemos a importância 
de apresentar a matemática em suas diversas dimensões para conseguir atender as 
necessidades da sala de aula e para motivar os estudantes quanto à aprendizagem desta 
disciplina.
O presente trabalho vem relatar uma experiência vivenciada no Instituto Federal de Per-



nambuco, Campus de Caruaru (IFPE/Campus Caruaru), na turma do quarto período do 
Curso Integrado de Segurança do Trabalho na disciplina de Estatística Básica, onde o ob-
jetivo era propor uma atividade diferenciada que unisse a teoria estudada com a prática 
da profissão, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e os estudantes mais 
participativos.
Segundo Mendes (2006), para que o ensino de matemática proporcione ao aluno habilida-
des e conhecimentos no campo da matemática, é necessário que o professor utilize uma 
metodologia que mostre o conteúdo em sua forma concreta e que se promovam situações 
investigativas onde os estudantes são participantes ativos e críticos do processo. A partir 
dessa situação exemplificada, o estudante construirá a capacidade de generalizar o conhe-
cimento para estar pronto a fim de usá-lo em outras situações.
A aprendizagem matemática está fundamentada nessa junção simultânea de definições e 
procedimentos que criam uma forma de comunicar o mundo ao seu redor. Para tanto, é 
preciso que a sala de aula se torne um espaço de diálogo, de troca de ideias e de constru-
ção de conhecimento.
Nesse sentido, a proposta desenvolvida buscou propiciar um ambiente de aprendizagem, 
com atividades práticas coletivas, que tinham por objetivos tornar o processo de aprendi-
zagem mais dinâmico e construir as habilidades necessárias para a construção do conhe-
cimento coletivo e pessoal e da capacidade crítica de cada estudante.
Após o estudo teórico do conteúdo em questão, foi sugerido aos estudando uma atividade 
investigativa que os ajudaria a por em prática a aprendizagem de Estatística. Tal atividade 
consistia em elaborar um questionário, junto com a professora, sobre a qualidade do fun-
cionamento de alguns setores do IFPE a saber, biblioteca, Controle de Registro Acadêmico 
e Diplomação - CRAD e Coordenação de Apoio e Ensino ao Estudante - CAEE. A escolha 
desses setores se deu por serem esses os que lidam diretamente com os estudantes.
Após ser elaborado, esse questionário serviria de entrevista para todos os estudantes do 
integrado da Instituição e após essas entrevistas, a construção de tabelas para a apresen-
tação dos dados. A tarefa consistia em fazer a contagem das respostas e colocá-las nas 
tabelas. Neste momento, cada grupo de subdividiu em duas duplas e um trio. Cada sub-
grupo ficou responsável em fazer o levantamento numérico de todas as questões de um 
determinado número de estudantes. Ao final, juntou-se todas as informações em tabelas, 
como exemplificada abaixo.
Esta fase demandou 6 (seis) horas/aulas, pois foram 19 (dezenove) perguntas e um total 
de 216 (duzentos e dezesseis) estudantes entrevistados.
O questionário foi construído em conjunto pelos discentes com orientação da professora 
e este momento foi rico, pois houve uma discussão sobre como os estudantes daquela 
turma percebiam a Biblioteca, CRAD e CAEE e de levantar hipóteses a cerca dos resultados 
que encontrariam após as entrevistas com os demais estudantes. Os estudantes também 
tomaram decisões sobre o horário em que entrevistariam os estudantes, as séries e a 



quantidade, mostrando já uma maturidade profissional no sentido de melhor organizar as 
informações necessárias para o projeto.
A disciplina Estatística Básica compreende os conteúd

TÍTULO: A importância dos programas da assistência estudantil do Instituto Federal do 
Maranhão – Campus São Luíz Maracanã.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luis Maracanã
Apresentador: Dorival dos Santos
Autores: Dorival dos Santos, Katiene dos Santos Moraes.
Resumo: Os programas da Assistência Estudantil do IFMA Camus São Luíz Maracanã, 
consistem em proporcionar auxílio financeiros, alimentação e moradia para os alunos 
incluídos em situação de vulnerabilidade sócio econômica. Atualmente o Campus possui 
os seguintes programas: Auxílio Transporte: são atendidos 200 alunos com auxílio 
financeiro para custear passagem de ônibus coletivo; Auxílio Alimentação Parcial: são 
atendidos 530 alunos, sendo uma refeição (almoço) diária, Auxílio Alimentação Integral: 
sendo três refeições por dia
Auxílio Alimentação/ Refeição/Integral: são atendidos 116 alunos, sendo três refeições di-
árias (café, almoço e jantar).
Auxílio Moradia: são atendidos 66 alunos com alojamento no Campus; Residência Finan-
ceira: são atendidos 50 alunos com bolsas financeira para custear aluguel de pensões; Re-
sidência Hospedagem: são atendidos 25 alunos com bolsa financeira para custear material 
de higiene pessoal.

TÍTULO: Doenças sexualmente transmissíveis: Uma proposta de intervenção nas aulas 
de educação física escola
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Dorivaldo Vicente Junior
Autores: Dorivaldo Vicente Junior, Carlos Alberto Sousa da Silva, Yunâ Lurie Araújo 
Passos, Luciana Leandro Silva.
Resumo: A abordagem sobre o tema Doenças Sexualmente Transmissíveis está cada vez 
mais presente nas escolas e na vida de crianças e adolescentes, mas nem sempre eles têm 
o acesso a todas as informações sobre “o como” ter uma vida sexual com segurança. Por 
este motivo no âmbito escolar só precisam conhecer e participar de uma nova proposta 
de metodologia tratando a importância da prevenção dessas doenças durante as aulas de 
Educação Física escolar. A fim de colaborar com o aprendizado dos alunos com relação 
as Doenças Sexualmente Transmissíveis, iniciamos a intervenção na Escola Estadual 
Wanda David Aguiar por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
– PIBID, com os alunos do 6º e 7º ano do turno Matutino. Realizando rodas de conversas, 
atividades recreativas e teatro no contexto da sexualidade para que os alunos conheçam 



sobre o referido tema e que sejam expressos por meio de vivências e experiências, sendo 
o professor de Educação Física peça fundamental como mediador do processo.

TÍTULO: Estudo da rugosidade superficial no torneamento cilíndrico externo do alumínio
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Alan David Ribeiro dos Santos
Autores: Douglas Vieira Leite, Alan David Ribeiro dos Santos, Francisco Mendes de Abreu.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo estudar a influência da rotação e avanço no 
acabamento superficial de peças de alumínio que passaram pelo processo de torneamento 
cilíndrico externo. A metodologia consistiu em variar de forma controlada esses parâmetros 
e verificar como se comporta o acabamento superficial da peça usinada através da medição 
de sua rugosidade e caracterização da superfície através de gráficos. Este estudo foi 
desenvolvido no Laboratório de Metrologia e no Laboratório de Eletromecânica do Instituto 
Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Os experimentos realizados constataram que o 
acabamento superficial do material usinado sofre influência direta do parâmetro escolhido 
e do processo de fabricação em si, ajudando dessa forma, no melhor entendimento do 
processo de usinagem e na qualidade final na fabricação de peças de alumínio.

TÍTULO: Fatiadora de frios automática
Instituição: ITU - Fatec Dom Amaury Castanho
Apresentador: Douglas Vinícios Furtado de Souza
Autores: Douglas Vinícios Furtado de Souza, Willian José Quirino.
Resumo: O principal objetivo dos estabelecimentos do ramo alimentício é proporcionar 
higiene e alcançar a satisfação do cliente, aspectos que sempre podem e devem ser 
aprimorados. A partir desta constatação surgiu o seguinte interrogante: como eliminar 
os transtornos causados nos estabelecimentos, no setor de frios (fatiados)? A solução 
proposta é uma fatiadora de frios automática, cortando a quantidade exata de frios, 
colaborando com a higiene, tendo ainda uma tampa de acrílico que encobrirá a área de 
trabalho evitando possíveis acidentes.
Como metodologia optou-se por, primeiramente, automatizar a fatiação, e posteriormente, 
os processos de pesagem e embalagem dos frios, assim como a adaptação de uma capa 
acrílica, que aumentará a higiene.
Como resultado, espera-se uma máquina que possa satisfazer os pedidos dos clientes, 
com uma precisão de 5 gramas, e com higiene muito maior que a obtida com as máquinas 
manuais, além de ser muito mais rápida e segura.

TÍTULO: As disposições pedagógicas em cursos de formação inicial e continuada: Um 
estudo de caso sobre o projeto primeiro passo – Jovem Aprendiz
Instituição: FCRS - Faculdade Católica Rainha do Sertão



Apresentador: Leonardo Araújo Lima
Autores: Douglas Willyam Rodrigues Gomes, Francisco Horácio Frota da Silva Frota, 
Leonardo Araújo Lima, Lafaete Almeida de Oliveira.
Resumo: A necessidade por adaptação aos preceitos da qualificação profissional aparece 
como urgente aos trabalhadores que buscam inserção ou prosperidade no mercado de 
trabalho, principalmente daqueles mais jovens com menos experiências e menos tempo de 
formação. O aprendizado de habilidades e conhecimentos específicos se mantém como via 
de acesso às oportunidades de trabalho. Na medida em que as exigências por qualificação 
atingem a sociedade em geral, surgem demandas por estratégias do Estado com fins de 
fomento ao trabalho e renda para a população.
A análise teórica acerca as diferentes perspectivas pedagógicas da educação em termos 
de objetivos finais se efetiva tomando como base as influências da ideologia liberal (de va-
lorização da razão humana e da liberdade individual) nas concepções de educação voltada 
para o trabalho. Direcionamos nossa abordagem conceitual na busca por investigar pres-
supostos teóricos que possuem influência na formulação conceitual das atuais políticas 
públicas de educação profissional, no Brasil e no mundo. Sendo assim fazemos um esboço 
de tais contribuições a partir de diferentes autores obedecendo a uma sequencia cronoló-
gica desde o Iluminismo do século XVII (John Locke, Dennis Condorcert, August Comte), 
passando pelas contribuições do modelo produtivo taylorista-fordista (Winslow Taylor e 
Henry Ford), pelas expectativas da Teoria Crítica (Max Horkheimer, Theodor Adorno e 
Jürgen Habermas), até chegar aos aspectos da nova morfologia do trabalho emergente na 
segunda metade do século XX (Robert Castel, Ricardo Antunes e Henrique Nardi). A partir 
deste resgate conceitual destacamos uma leitura categorial que considera a existência de 
dois pressupostos pedagógicos fundamentais, as quais neste estudo denominamos de 
instrumental-funcionalista e humanista-emancipatória.
A abordagem empírica acerca a questão abordada acontece por meio de um estudo de 
caso que busca compreender como se efetiva na prática a dualidade de perspectivas pe-
dagógicas nas diretrizes regulamentares e execução do Projeto Primeiro Passo – Jovem 
Aprendiz. Este projeto caracteriza-se por ser executado pelo Governo do Estado do Ceará 
através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), possuir abrangência 
em todas as oito macrorregiões administrativas do estado, realiza educação profissional 
em nível de formação inicial e continuada de trabalhadores, além de ser regulamentado 
pelas diretrizes da Lei da Aprendizagem (Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000) e de 
portarias do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
A motivação por compreender sobre aspectos pedagógicos presentes nas políticas públi-
cas de educação profissional está na possibilidade de analisarmos os pressupostos fun-
damentais para ações públicas de profissionalização com foco na geração de renda, de-
senvolvimento econômico e social. Na necessidade de focar nosso estudo, concentramos 
nossas análises em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores.
As transformações tecnológicas do último século são acompanhadas pelo formato de or-
ganização da educação aplicada às demandas do mundo do trabalho. Neste cenário as 
diretrizes liberais de racionalização da produção, acumulação de capital, livre concorrência 



e flexibilização nas contratações de pessoal reforçam ainda mais o reconhecimento da 
educação profissional como fator de entrada e permanência no mercado de trabalho.
Como foi visto, há referências aos fundamentos liberais para a educação na Constituição 
Federal de 1988 ao revelar que o papel do ensino é promover o pleno desenvolvimento do 
indivíduo e sua qualificação para o trabalho. Observamos já aí a coexistência da dualida-
de de pressupostos pedagógicos identificados e discutidos conceitualmente no início do 
artigo, ou seja, uma perspectiva educacional humanista-emancipatória e outra funciona-
lista-instrumental.
A coexistência de ambas tendências é ainda percebida quando observamos que nas últi-
mas décadas as ações do Estado Brasileiro voltadas para educação p

TÍTULO: Os avanços na educação profissional face às políticas públicas Brasileiras: Um 
estudo sobre a gestão do ensino público em Pernambuco de 2007 a 2014
Instituição: Secretaria de Educação
Apresentador: Dulce Cristina Arcoverde de Souza Santana
Autores: Dulce Cristina Arcoverde de Souza Santana
Resumo: Este estudo aborda a importância da gestão pública eficiente no âmbito da 
educação como aspecto fundamental para gerar avanços significativos no que se refere à 
oferta de educação profissional no Estado de Pernambuco de 2007 a 2014.

TÍTULO: Sussurros poéticos- poesia aos tubos
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Maria José Lacerda Gadelha
Autores: Dulce de Barros Gaspar, Maria José Lacerda Gadelha.
Resumo: A proposta do Sussurro Literário é uma forma diferenciada para divulgaçãoo 
da poesiatravés dea abordagem às pessoas nos eventos diversos.A atividade acontece. 
Munidos de tubos coloridos, declamamos poesias outextos literários aos participantes. 
Idealizadopela aluna, DulceGaspar.Este processo já aconteciana Espanha, conforme 
pesquisa realizada, aplicando na prática na Feira Literária doIFRJ. Os tubos, compridos e 
ocos são confeccionados com rolos depapeis que servem comomiolos dearmazenamento 
detecidos.São decorados com papeis, tecidos coloridos, linhas ououtros produtos 
recicláveis a fim dedar umvisualatraente aos futuros ouvintes dos sussurros poéticos.

TÍTULO: Corrente do bem
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Dulcileia Costa Fernandes
Autores: Dulcileia Costa Fernandes, Késia Zoteli de Oliveira Delevedove, Letícia Loss 
Sartori, Larissa Honório Gonçalves dos Santos, Anna Luíza Tavares de Souza.
Resumo: O projeto Corrente do Bem tem como objetivo geral promover ações solidárias, 



por meio de espaço de troca de objetos entre o público interno do Instituto Federal do 
Espírito Santo (IFES), Campus Nova Venécia. Deve-se repensar a necessidade de consumo 
e os padrões de produção e descarte, recusar possibilidades de consumo desnecessário, 
e reduzir desperdícios (MMA, 2009). O projeto tem como princípios a sustentabilidade, a 
solidariedade e a ética; e oferece oportunidade de cada indivíduo sair do seu comportamento 
individualista para reflexão de seus valores em relação aos outros. O projeto consiste na 
escolha de um objeto de interesse do participante, que assume o compromisso de trazer, 
pelo menos, um objeto a ser ofertado em troca do objeto escolhido. Para avaliação do 
projeto foi disponibilizada uma prancheta com formulário e caneta, sendo marcado um X 
a cada objeto escolhido pelo participante. em 2014, iniciou-se o projeto piloto, ocorrendo 
199 registros de trocas em 36 dias. em 22 de janeiro de 2015 o projeto foi implantado, 
registrando 101 trocas em um mês. Destaca-se a facilidade de implantação do projeto, que 
pode ser replicado em instituições públicas e privadas.

TÍTULO: Trilha histórica, geografica e biológica e outeiro/macaípe – Ipojuca – PE/2014.
Instituição: Erem Frei Otto - PE
Apresentador: Dweison Nunes Souza da Silva
Autores: Dweison Nunes Souza da Silva, Charlys Henrique Martins Oliveira, José Pereira 
de Carvalho.
Resumo: No município do Ipojuca está localizada a escola de referência em ensino médio 
– Frei Otto. Dentre as várias funções da instituição, uma é a de fazer com que professores 
e educandos, assim como a comunidade escolar, adquiram uma consciência ecológica 
acerca da importância da preservação e conservação dos ecossistemas naturais que estão 
localizados ao longo do litoral da cidade. Essa conscientização dar-se-á por meio da educação 
ambiental, visto que a mesma traz consigo processos continuados que possibilitam o respeito 
à diversidade biológica, cultural, étnica. O objetivo foi oportunizar aos estudantes do 2º ano 
do ensino médio vivenciarem o contato direto com os ecossistemas naturais locais, cujas 
finalidades são evidenciar a importância ambiental, econômica, histórica e geográfica dos 
mesmos, usando a percepção ambiental como ponto de partida para conservação desses 
ecossistemas. A avaliação ocorreu após a realização da visita (trilha) e de pesquisas que 
resultaram na exposição de banners e apresentação de trabalhos coletivos pelos educandos 
à toda comunidade escolar, ambos evidenciando os aspectos vivenciados durante a trilha. 
Acredita-se que o projeto atingiu seus objetivos visando como princípios básicos à interação 
entre os educandos, baseados nos quatros pilares trabalhados essencialmente na educação 
integral: o saber ser, o conviver, o fazer e o conhecer.

TÍTULO: Escultura dental: Precisão anatômica e a saúde bucal
Instituição: FACIPE - Faculdade Integrada de Pernambuco
Apresentador: Eber Alves de Carvalho
Autores: Eber Alves de Carvalho, Álvaro Barbosa de Carvalho Júnior.



Resumo: Uma das atribuições da odontologia é restabelecer precisamente a forma e a 
função dos elementos dentais ou de segmentos dos arcos dentais que foram danificados 
por causas diversas, como por exemplo cáries ou traumas. Nesse caso, se faz necessário 
aos profissionais de odontologia um profundo conhecimento anatômico para a 
reintegração precisa da estética e da funcionalidade dos dentes. A importância de uma 
escultura dental precisa, consiste no estabelecimento dos pontos de contato, impedindo 
que a oclusão fique em desarmonia, comprometendo a articulação temporomandibular e 
os músculos, ocasionando uma sintomatologia dolorosa. Nesse sentido, é objetivo desse 
trabalho apresentar a importância da escultura dental como ferramenta para a reprodução 
precisa da forma anatômica dos dentes naturais, tendo em vista os diversos benefícios 
para a saúde bucal.

TÍTULO: Produção de modelos e corpos de prova, através de processos de usinagem, 
para auxílio nas atividades de ensino das disciplinas da área da mecânica.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: Victor Dias dos Santos
Autores: Ed Alencar Dias da Silva, Victor Dias dos Santos, João Victor Gomide, Alan Lisboa 
Azevedo.
Resumo: O projeto intitulado “Produção de modelos e corpos de prova, através de 
processos de usinagem, para auxílio nas atividades de ensino das disciplinas da área 
da mecânica”, foi desenvolvido como uma ação de extensão no IFSP Campus Salto. O 
objetivo principal do projeto foi a construção de modelos em madeira, aço ou plástico, 
visando fornecer suporte a atividades de ensino das disciplinas da área da mecânica dos 
cursos técnicos, de tecnologia e de extensão ofertados pelo Campus.
Para o desenvolvimento do projeto foram contemplados alunos bolsistas, que foram orien-
tados pelo professor coordenador do projeto, e executaram o planejamento, preparação e 
execução dos modelos utilizando os recursos disponíveis na oficina mecânica do Campus.
Entre os resultados alcançados vale destacar:
-Para instituição:
-produção de modelos de peças e corpos de prova para auxílio em aulas técnicas;
-manutenção e organização dos ambientes utilizados para a execução do projeto;
-divulgação das atividades e dos resultados na semana tecnológica;
-participação dos bolsistas na semana tecnológica;
- difusão e divulgação do conhecimento tecnológico da mecânica;
Para os bolsistas:
-relacionar a teoria com a prática;
-observar e aplicar as normas técnicas;
-realizar trabalho em equipe;



-adaptar, propor e desenvolver novos procedimentos;
-ter visão global do processo de manufatura;
-gerar relatórios;
-crescimento pessoal, técnico e profissional.

TÍTULO: Software na construção civil: Desenvolvimento e utilização de aplicativo para 
dosagem de concreto
Instituição: CETEP do Piemonte da Diamantina
Apresentador: Edeilton da Silva de Oliveira
Autores: Edeilton da Silva de Oliveira
Resumo: Considerando que o concreto é o material construtivo mais utilizado pelo homem 
e é ele que confere resistência à uma edificação, nota-se a importância da correta proporção 
na mistura de seus elementos constituintes, como parte de um resultado satisfatório. Para 
isso, a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) possui um método de dosagem 
baseado no método do American Concrete Institute (ACI). Este projeto visa mostrar uma 
maneira de reduzir o tempo gasto com esse cálculo, de modo que se mantenha a precisão 
dos valores, através da utilização de um software para smartphones que executam a 
plataforma Android. Foram obtidos conhecimentos sobre o cálculo e suas variáveis, além 
de conhecimentos em desenvolvimento para a plataforma em questão. em seguida, foram 
utilizados métodos de manipulação das variáveis em software, conseguindo uma redução 
no gasto de tempo de até 98%.
TÍTULO: O DEFICIENTE VISUAL NA EAD: ACESSIBILIDADE, INTERATIVIDADE e INCLU-
SÃO SÓCIO-DIGITAL.
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Edgar Segundo Monteiro
Autores: Edgar Segundo Monteiro, Helaine Barroso dos Reis, Ilalzina Maria da Conceição 
Medeiros.
Resumo: O artigo contextualiza o uso de Tecnologia Assistiva em Educação a Distância 
para o deficiente visual no ambiente virtual de aprendizagem Moodle no Instituto Federal 
do Espírito Santo - IFES e analisa a acessibilidade do portal e das ferramentas virtuais 
pedagógico-educacionais dos cursos ali oferecidos. A investigação, qualitativa, exploratória 
e descritivo-interpretativa do problema, fez uso de: softwares livres “leitores de tela”; 
padrões de acessibilidade adotados pelo World Web Consortium, W3C; entrevistas com 
atores educacionais do Centro de Apoio Pedagógico da Rede Estadual de Educação; e, 
questionários semiestruturados aplicados aos gestores do Moodle no IFES. Os resultados 
mostraram problemas ligados à não conformidade com os padrões W3C e ao exíguo 
conhecimento dos aplicativos de apoio ao deficiente visual atrelado a uma política de 
acessibilidade ainda não consolidada. Busca-se atenuar as barreiras de acesso e promover 
a inclusão sócio-digital do aluno deficiente visual.



TÍTULO: Abordagens sociológicas no ensino médio inovador sobre a racionalidade no 
mundo do trabalho
Instituição: SEE - PB - Secretaria Estadual de Educação da Paraíba
Apresentador: Edgard Leitão de Albuquerque Neto
Autores: Edgard Leitão de Albuquerque Neto
Resumo: Trata-se de um relato de experiência sobre o desenvolvimento de práticas 
acadêmico-científicas com discentes do ensino médio inovador no município de Campina 
Grande-PB. Racionalização, precarização, alienação, mais-valia e exploração foram 
algumas das dimensões ponderadas/analisadas em um Grupo/Oficina de Aprendizagem 
realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Inovador e Profissionalizante Dr. Hortênsio 
de Sousa Ribeiro na II Semana Científica do PREMEN em 2014. Dessa forma, observa-se, 
nesses últimos anos, transformações significativas no “Mundo do Trabalho” em que as 
indústrias produzem cada vez mais e em menos tempo, com o aumento, também, nas suas 
margens de lucro. No entanto, os trabalhadores não participam da distribuição e usufruto 
de forma equitativa dos bens produzidos. Assim, os discentes realizaram atividades de 
cunho científico através da pesquisa, da produção de resumo e do debate entre os seus 
pares, momento, este, propício para a reflexão e o exercício da cidadania.

TÍTULO: Determinação do teor de carboidrato em beterraba (beta vulgaris l.) e cenoura 
(daucus carota)
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Edigar Mendes de Sa Junior
Autores: Edigar Mendes de Sa Junior, Dionaria Barboza Rodrigues, Edna da Paixão Santos, 
Eduardo Jose Gomes, Samila Marinho Coelho.
Resumo: As unidades básicas de um carboidrato são denominadas monossacarídeos ou 
açúcares simples que podem se ligar entre si e formar dissacarídeos, oligossacarídeos e 
polissacarídeos, que possuem a propriedade de serem solúveis em água. A glicose é o 
monossacarídeo mais importante do grupo dos carboidratos não estruturais, sendo um 
constituinte de compostos energéticos, como por exemplo, a sacarose da cana-de-açúcar 
e o amido dos grãos de cereais, tubérculos e raízes. O principal dissacarídeo encontrado 
nas plantas é a sacarose, formado por glicose e frutose, que pode ser armazenada em 
vegetais como a beterraba e cenoura, ou ser precursora da síntese de polissacarídeos de 
reserva das plantas como o amido. A cenoura (Daucus carota L.) é uma raiz aromática e 
comestível com alta quantidade de água, porém o seu teor de glicídios não é negligenciável 
e estes são constituídos essencialmente por açúcares solúveis, com predominância da 
sacarose. A beterraba (Beta vugaris L.) é um vegetal de cor vermelha, rica em açúcares 
e que pode ser conservada em até sete dias na temperatura ambiente. Além de glicose e 
sacarose, contém também glucose e frutose, conferindo ótima sensibilidade gustativa, 
considerando seus respectivos graus de doçura. Assim, este trabalho teve como objetivo 
determinar o teor de carboidratos totais, carboidratos redutores em glicose e carboidratos 



não redutores em sacarose na beterraba e na cenoura. Estes vegetais foram adquiridos 
no comércio local da cidade de Afrânio-PE e destinados ao Laboratório de Ciências 
Biológicas do Pólo da Universidade Aberta do Brasil. No laboratório, as amostras foram 
lavadas e higienizadas em solução de hipoclorito de sódio a 150ppm por 15minutos. Após, 
foi realizada a determinação dos carboidratos redutores em glicose e não redutores em 
sacarose. Para determinação dos açucares totais realizou-se a soma dos glicídios redutores 
e não redutores. A análise foi realizada seguindo metodologia padrão do Instituto Adolfo 
Lutz, em triplicata e apresentou valor médio de 7,331% e 2,027% para açúcar redutor 
na beterraba e cenoura, respectivamente. Para açúcar não redutor encontrou-se 5,004% 
para beterraba e 0,775% para cenoura. Este trabalho apresenta valor médio de 12,335% 
e 2,803% para beterraba e cenoura, respectivamente, de açucares totais. A Tabela de 
Composição de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas relata valor médio inferior 
ao encontrado neste trabalho para a beterraba e valor superior para a cenoura. Diante dos 
dados encontrados, pode-se concluir que estes vegetais são boas fontes de carboidratos, 
pois estes estão relacionados com o fornecimento de energia imediata para a célula. Além 
de função energética, os carboidratos também possuem uma função estrutural, atuando 
como o esqueleto de alguns tipos de células como, por exemplo, a celulose que faz parte 
do esqueleto vegetal, e participam da estruturas dos ácidos nucléicos RNA e DNA, sob a 
forma de ribose e desoxirribose, que são classificados como monossacarídeos.

TÍTULO: Uma análise da gastronomia como diferencial competitivo na hotelaria de 
Icapuí/CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Edilene Nogueira da Silva
Autores: Edilene Nogueira da Silva, Eveline Porto Sales Aguiar, Daniel Barbosa Gregório de 
Sena, Nágila dos Santos Barbosa, Luciane da Silva Souza.
Resumo: Nos últimos anos, devido o crescimento demasiado do turismo em algumas 
regiões consideradas polos turísticos, a gastronomia tornou-se parte essencial no que diz 
respeito ao atrativo-turístico cultural. Ela está diretamente vinculada ao turismo, pois, na 
maioria, os turistas são atraídos não só pelo lugar, mas também pela culinária oferecida. 
Desta forma, essa relação vem gerando não só emprego, mas também renda.
A gastronomia local não está somente ligada à cultura de uma comunidade, está em sinto-
nia com o povo. Ela precisa estar apresentável, para que os clientes, geralmente hóspedes, 
sintam-se convidados a deliciar-se de forma a presenciar a cultura local.
A forma como a gastronomia pode se tornar um diferencial turístico competitivo em meios 
de hospedagem é a questão que norteia o presente estudo. A partir disso, considerou-se 
a opinião dos hóspedes e clientes, avaliando não só os pratos oferecidos pelos restauran-
tes, como também a exibição e apresentação dos mesmos. Desse modo, é possível notar 
que investir no atendimento e nos serviços de alimentação oferecidos no ramo hoteleiro 
podem ser um diferencial competitivo.



Nesse contexto, será analisada a qualidade dos serviços prestados no meios de hospeda-
gem e restaurantes presentes no município de Icapuí – CE, localizado a cerca de 200 km 
da Capital do Estado, Fortaleza. Nota-se que é possível desenvolver estratégias capazes de 
conseguir maior número de visitantes através da culinária regional.
A metodologia é exploratória com enfoque qualitativo e quantitativo. Para a coleta de dados 
foram utilizadas fontes primárias e secundárias. A pesquisa em fontes primárias fundamen-
ta-se em documentos originais, que não foram utilizados em nenhuma pesquisa, pois foram 
coletados pela primeira vez pelos pesquisadores por meio de questionários e observação. 
Por conseguinte, os dados secundários, referem-se à revisão da literatura, fundamentada 
em teóricos da gastronomia e turismo, utilizando conceitos como gastronomia, turismo, 
culinária e diferencial competitivo (ABRASEL, 2010; BARRETO, 1995; BRAGA, 2007).
Com a análise desses dados será possível compreender a realidade da gastronomia de 
Icapuí/CE por meio de comparações e cruzamentos do tema, fundamentado nos principais 
teóricos da gastronomia. As categorias de analise feitos a partir de vários teóricos ajudam 
na compreensão da culinária regional, diferencial competitivo e nos serviços na hotelaria 
(FRANCO, 2004; CASTELI, 2003).
O resultados embora ainda em andamento, possibilita refletir, em como a gastronomia 
pode ser um fator diferencial para o ramo hoteleiro de Icapuí/CE, influenciando no aumento 
da demanda turística do Município, como forma de valorizar o potencial da culinária do lu-
gar. Assim como, a culinária representa uma ferramenta de estratégia de marketing, sendo 
fator competitivo entre os meios de hospedagens existentes da região.
Essa pesquisa contribui para o desenvolvimento do turismo e da hotelaria do município de 
Icapuí-CE, visto que, pode ocorrer uma elevação da demanda turística, fruto da valorização 
de sua gastronomia por parte da população e dos comensais. A gastronomia deste lugar 
possui sabores peculiares e atrativos, tornando-se um fator primordial e um diferencial 
competitivo para a atividade turística do Município, uma vez que agrega valor ao prato e 
paladar do comensal.
Portanto, conclui-se, que as informações presentes neste trabalho podem ser úteis para 
que os gestores de alimentação da hotelaria de Icapuí/ce obtenham a excelência na pres-
tação de serviços de alimentação, reconhecendo os aspectos positivos e negativos para 
que possam buscar a melhoria contínua e atender adequadamente a demanda turística e 
população local.

TÍTULO: Redes de leituras e leitores: Profissionalizando e humanizando.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Edilene Teles da Silva
Autores: Edilene Teles da Silva, Aurenívia Ferreira da Silva, Lílian Aparecida Suassuna, 
Marcília Maria Soares Barbosa Macedo, Rannádia da Silva Virgulino.
Resumo: O programa “Redes de leituras e leitores” é uma iniciativa do setor pedagógico 



e de ensino do Instituto Federal do Ceará - IFCE, Campus Caucaia, e visa à formação 
de leitores e à prática de um ensino técnico profissionalizante mais humanizado. Para 
isso, elaboramos um programa de ações que estimula a prática leitora de maneira lúdica, 
interessante, livre de paradigmas fechados, e que permite àqueles que participam dela 
serem senhores de suas escolhas, aprenderem com elas e com as experiências partilhadas 
pelo grupo. Estamos criando “espaços de leitura” para além da escola e estimulando 
também a própria prática da oralidade e da escrita desses participantes, que é exercitada e 
aperfeiçoada gradativamente. Os temas, os autores, os gêneros de leitura trabalhados são 
fruto de consulta feita aos participantes, segundo seu interesse e curiosidade, e norteados 
pela equipe coordenadora, que mantém um acompanhamento regular.

TÍTULO: Materiais didáticos em formato digital para o ensino de química
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Aline Dias Aijado
Autores: Edimarcio Francisco da Rocha, Aline Dias Aijado, Tamires Maria Miranda, David 
Welson Serei Farias da Costa.
Resumo: Este projeto visa desenvolver materiais didáticos em formato digital, tais como 
vídeos, simuladores e hipermídias. Estes recursos estão inseridos no que é denominado de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e segundo pesquisas, estas tecnologias 
podem contribuir significativamente nos processos de ensino-aprendizagem. Com a 
utilização do computador, o aluno pode acessar os conteúdos propostos em uma perspectiva 
diferenciada em relação ao livro didático. É possível demonstrar um experimento por meio 
de um vídeo. Isto permite pausar e discutir o fenômeno em momentos específicos, e 
ainda, utilizar animações com modelos que permitem entender o conceito sob um aspecto 
microscópico, contribuindo para a aprendizagem do indivíduo.

TÍTULO: Uso eficiente da água em sistemas de irrigação localizada na região 
metropolitana de Manaus
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Edimilson Barbosa Lima
Autores: Edimilson Barbosa Lima, Wandson Batista Soares, Karla Larissa Alves Pinto, 
Kennedy Fabricio Cadete Araújo, Miguel Lima Simões.
Resumo: Sendo a água um recurso cada vez mais escasso, tanto em quantidade quanto 
em qualidade, aqueles que a utilizam em agricultura irrigada são obrigados a utilizá-la, 
cada vez mais, com maior eficiência possível, dentro das considerações econômicas que 
toda atividade produtiva requer (López et al.,1992).
A avaliação de sistemas de irrigação é um tema que os agricultores pouco têm dado impor-
tância. Mesmo contando com a tecnologia, muitos não a utilizam de forma adequada seja 
por falta de orientação ou, o que geralmente tem ocorrido, é por falta de conhecimento e 
assistência técnica.



Em função das irregularidades na distribuição de água por irrigação localizada, este traba-
lho tem por objetivo revisar a metodologia de avaliação desses sistemas e apresentar al-
guns resultados que motivem os agricultores a praticar corretamente a irrigação no cultivo 
de plantas, notadamente os pequenos agricultores do entorno de Manaus.
De acordo com Bernardo (1995), um dos principais parâmetros para avaliação de um 
sistema de irrigação é a determinação da uniformidade de aplicação de água sobre a área 
irrigada. Segundo Soares et al. (1993), a uniformidade de aplicação de água influencia, 
diretamente, a produtividade da cultura e a energia consumida no bombeamento de água, 
sendo que a produtividade tende a aumentar com a uniformidade de aplicação da irrigação.

TÍTULO: Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em jovens estudantes: Por 
uma perspectiva educacional.
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari
Apresentador: Ediviges Maria Neves da Fonseca Souza
Autores: Ediviges Maria Neves da Fonseca Souza
Resumo: O Projeto de Intervenção será desenvolvido no Instituto Federal da Bahia- 
Camaçari, através do Serviço Social junto aos alunos com o objetivo de informar e orientar 
sobre a importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST).
As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são consideradas como um dos proble-
mas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, causando a infertilidade masculina 
e feminina, doenças congênitas e sobre tudo o aumento do risco de infecção pelo vírus 
HIV. Os jovens estão em uma grande parcela de acometidos das DSTs e a escola deve 
ser um espaço que possa haver informações e ações para que jovens desenvolvam uma 
prática contínua de prevenção.
considerando o histórico de adventos recorrentes de início da vida sexual entre os adoles-
centes é de suma importância promover ações de educação para evitar as DSTs e também 
a gravidez precoce ou indesejada.

TÍTULO: Formação de agentes socioambientais para a gestão e planejamento territorial: 
A experiência da comunidade usina Santa Rita, Santa Rita – PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Edjofli Dantas Viana
Autores: Edjofli Dantas Viana, Ewerton Muller Almeida Lemos, Arilde Franco Alves, Lucia-
na Trajano da Silva.
Resumo: Desenvolver o território rural, além de ser uma perspectiva distante aos gover-
nos locais, é uma tarefa relativamente extensa, e que demanda planejamento estratégico 
aliado à metodologias participativas, inclusivas e formativas. O presente estudo procurou 
contribuir com o planejamento como pressuposto ao desenvolvimento comunitário da 
comunidade Usina Santa Rita, no município de Santa Rita, Paraíba. O percurso metodo-



lógico resumiu-se a três etapas específicas: “Reconhecimento”, “Avaliação Conjunta” e 
“Programação”, onde prestou-se apoio para o autodiagnostico do sistemas e processos 
organizacionais da comunidade através da realização de cursos de extensão, nas áreas de 
agricultura familiar, resíduos sólidos e planejamento. Através do uso da Pesquisa-ação, 
alcançou-se o envolvimento dos líderes comunitários, moradores veteranos e de agricul-
tores, que estiveram inseridos como atores e formuladores das atividades. O produto final 
foi a elaboração de uma proposta de plano de desenvolvimento sustentável local, a ser 
desenvolvido através de formações posteriores.

TÍTULO: O papel da escola na disseminação da guarda animal responsável
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Edla Iris de Sousa Costa
Autores: Edla Iris de Sousa Costa, Francisco Alipio de Sousa Segundo, Morgana Alves 
Cavalcante, Aline Francelina de Queiros, Aldcejam Martins da Fonseca Junior.
Resumo: A guarda responsável diz respeito a um conjunto de preocupações, por parte 
do guardião, sobre as condições físicas, psicológicas e ambientais de seu animal de 
companhia, essas preocupações regulam ações que envolvem sobre a decisão de se 
ter um animal, manejar adequadamente sua reprodução e contracepção, como também 
a mobilidade dos animais, fornecimento de filhotes, sua saúde e bem estar. O conceito 
sobre guarda responsável também é aplicado a órgãos governamentais na preocupação da 
saúde dos animais errantes e sua interação com a sociedade da sociedade. A abordagem 
do tema é feito pela mídia de forma esporádica, e mesmo tendo o conhecimento sobre 
a sua importância a sociedade não a pratica, sendo necessário uma maior difusão 
desse conhecimento. As crianças e professores podem desempenhar papel importante 
disseminando conceitos e sua importância. Entretanto, as crianças não possuem 
conhecimento sobre a guarda responsável. A disseminação do conhecimento da guarda 
responsável e sua importância no nível da educação básica é importante, estimulando 
os professores e alunos a disseminarem essa prática. A guarda responsável é uma 
ferramenta fundamental no controle de zoonoses, por parte dos proprietários e dos órgãos 
governamentais.

TÍTULO: Evasão nos cursos do PROEJA do Instituto Federal do Maranhão – Campus 
Maracanã (2010-2014)
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Edleuza Nere Brito de Souza
Autores: Edleuza Nere Brito de Souza, Michelle de Cássia Barros Nascimento, Andréa Lima 
Pereira Mourão, Ruth Maria Moraes Oliveira Prado, Marcia Martins Moura.
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos – EJA deve ser compreendida como condição 
indispensável e um pilar importante para a construção de uma educação de qualidade no 
país, uma vez que ela permite a indivíduos que não tiveram oportunidade de frequentar os 



bancos escolares ou não conseguiram permanecer na escola na idade regular, concluir o 
ensino fundamental e médio. A relevância desse contexto é fundamental para se pensar que 
projeto de escola deve ser construído para atendê-los de forma significativa, na luta por sua 
permanência e conclusão dos estudos. Nesse sentido, a evasão, deve ser compreendida 
como um fenômeno intrínseco à realidade escolar da EJA. Faz-se necessário um estudo 
que permita conhecer a realidade dos alunos do EJA através de uma investigação das reais 
condições dos cursos frequentados por este público. O presente trabalho trata de uma 
pesquisa de campo de abordagem quantitativa, com objetivo descritivo, utilizando-se de 
recursos técnicos da pesquisa bibliográfica e coleta de dados nos diários de classe e no 
Sistema Acadêmico do primeiro e do último ano de seis turmas da modalidade EJA do IFMA 
Campus São Luíz – Maracanã, sendo três turmas do curso de Agropecuária e três turmas 
do curso de Cozinha, nos anos de 2010 a 2014. Assim, buscou-se fazer um estudo sobre 
quantitativo de alunos evadidos nos Cursos do Proeja do Instituto Federal do Maranhão/
Campus Maracanã, através de um levantamento do número de alunos ingressantes, 
concluintes e as principais causas da evasão nos referidos cursos. Serviu como bases 
os estudos de ARROYO (2001); Brasil (2000); Brasil (2007); CIAVATTA (2010); LIBÂNEO 
(2009); PAIVA (1973); dentre outros autores que se destacam no estudo da modalidade 
em questão.

TÍTULO: Estudo sobre o egocentrismo e a capacidade de reversibilidade em crianças 
do ensino fundamental
Instituição: Emef Profa. Magaly Azambuja de Toledo, Rede Municipal de Educação - Tatuí 
- SP
Apresentador: Edmara Regina Rodrigues Carriel
Autores: Edmara Regina Rodrigues Carriel, Ivan Ricardo Rodrigues Carriel.
Resumo: Este estudo foi realizado com crianças cursando o segundo ano do ensino 
fundamental. O objetivo foi avaliar o egocentrismo e a capacidade de reversibilidade da 
criança com faixa etária que varia de 3 a 12 anos. Neste estudo, recrutou-se crianças com 
idades entre 7 e 8 anos (n=19) de ambos os gêneros. Foram apresentados os tópicos 
da Teoria do Conhecimento proposta por Jean Piaget. Uma tabela foi elaborada para 
apresentar os diferentes estágios do construtivismo sequencial. Foram detalhados cada 
um desses fenômenos psíquicos. O método proposto foram divididos por dois protocolos 
de pesquisa, ou seja, no primeiro experimento utilizou-se três objetos para verificar o 
egocentrismo do sujeito (criança), no segundo foi utilizado massinha de modelar para 
avaliar a capacidade de perceber a conservação de massa. As crianças recrutadas são 
alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino e o local de aplicação do 
teste foi na própria escola. Embora os riscos desse estudo sejam mínimos, solicitou-se 
a direção o TCLE e a autorização para aplicação dos testes, os quais foram devidamente 
preenchidos e assinado pelos responsáveis. Os resultados obtidos, embora tenham sido 
diferentes daqueles apresentados pela literatura, notou-se que há uma coerência com 



os dados conhecidos, desde que analisados outros fatores como a entonação de voz, 
expressão facial e campo de visão. Por fim, o estudo proporcionou uma reflexão para 
a prática docente, especialmente, quando os conceitos advindos da teoria da psicologia 
visam a favorecer o processo de ensino e aprendizagem.

TÍTULO: Direitos humanos e diversidades discutindo as questões étnico-raciais no 
facebook?
Instituição: UPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Leandro Wagner Albuquerque da Silva
Autores: Edmilton Amaro da Hora Filho, Bruna Cristina da Silva, Leandro Wagner 
Albuquerque da Silva, Irene Késsia das Mercês do Nascimento, Maisa Gomes Sobral.
Resumo: Na atualidade vivenciamos uma banalização do uso das tecnologias da 
informação e comunicação nas quais interferem diretamente nas relações sociais, bem 
como na produção de cultura e conhecimento. É inegável que a utilização em massa dos 
artefatos tecnológicos contribuiu para uma informatização da sociedade, porém esse 
contexto também se torna palco das problemáticas da própria sociedade. No presente 
trabalho desenvolvemos uma argumentação crítica sobre publicações de cunho racista 
encontradas dentro das mídias sociais no caso mais específico do facebook. Este artigo 
visa discutir as práticas racistas no Facebook, com o intuito da desconstrução dos 
pressupostos de desigualdade, inferioridade, bem como a valorização da identidade negra 
como força opositora ao racismo nas redes sociais na internet. A análise do conteúdo 
das publicações racistas e foram feitas de acordo com as publicações relevantes sendo 
utilizado como critério a abrangência considerando a quantidade de compartilhamentos.

TÍTULO: Avaliação das condições higiênico-sanitárias de uma cooperativa de queijos 
no sertão pernambucano
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Edna da Paixão Santos
Autores: Edna da Paixão Santos, Erberth de Sousa Gomes, Nádia Karine Gomes Moreira, 
Rozangela da Luz Freitas, Edigar Mendes de Sa Junior.
Resumo: As Boas Práticas de Fabricação (BPF) representam um conjunto de princípios 
e regras para o correto manuseio na industrialização de alimentos, abrangendo desde 
a matéria-prima até o produto final, de forma a garantir a segurança e integridade do 
consumidor. Estas normas estabelecem requisitos fundamentais que vão desde a instalação 
da indústria, passando por rigorosas regras de higiene pessoal e limpeza do local de 
trabalho, até a descrição, por escrito, dos procedimentos envolvidos no processamento 
do produto. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar as condições 
higiênico-sanitárias de uma cooperativa de queijos, situada no município de Afrânio, 
semiárido pernambucano, através da aplicação de um check list para avaliar as instalações 
do local visitado, comparando com a legislação sanitária vigente. Para realização deste 



trabalho, escolheu-se uma cooperativa de queijos situada na cidade de Afrânio, semiárido 
pernambucano. Através de visitas ao estabelecimento, aplicou-se um check list composto 
por questões elaboradas para a implantação de BPF em estabelecimentos produtores ou 
industrializadores de alimentos. Este instrumento de análise está anexado com número 
II na RDC 275 de 21 de outubro de 2002 do Ministério da Saúde, cuja resolução dispõe 
da lista de verificação das BPF em estabelecimentos que manipulam ou industrializam 
alimentos. Para a avaliação das condições do local de estudo, aplicou-se o check list que 
levou em consideração a estrutura física interna e externa (Bloco 1), higienização das 
instalações (Bloco 2), controle integrado de vetores e pragas (Bloco 3), abastecimento e 
potabilidade da água (Bloco 4), manejo de resíduos (Bloco 5), higiene de equipamentos, 
utensílios e móveis (Bloco 6), higiene e saúde dos manipuladores (Bloco 7), recepção e 
preparação dos gêneros (Bloco 8), preparação do alimento (Bloco 9), transporte e controle 
da temperatura (Bloco 10), controle de qualidade do produto final (Bloco 11) e manual 
de boas práticas de fabricação (Bloco 12). Após a avaliação da cooperativa seguindo 
os itens descritos, os dados levantados em cada local foram avaliados de acordo com 
a porcentagem de respostas positivas. Por fim, foram classificadas segundo a RDC Nº 
275 de 21 de outubro de 2002: Grupo 1 (76 a 100% de atendimento dos itens), Grupo 2 
51 a 75% de atendimento dos itens) ou Grupo 3 (até 50% de atendimento dos itens). A 
cooperativa apresentou uma média geral de 70,48% de conformidade dos itens, sendo 
classificado como Grupo 2. O local visitado apresentou inconformidades nas edificações 
e instalações, pois o não apresentaram piso de fácil higienização e não foi verificado a 
existência de proteção contra insetos e roedores nas janelas do local. As instalações 
sanitárias e vestiários para manipuladores, apesar de serem separados para cada sexo 
e serem dotadas de produtos destinados à higiene pessoal, as iluminações elétricas não 
eram embutidas. O controle de abastecimento e potabilidade da água da cooperativa está 
ligada a rede pública, porém os mesmos possuem um reservatório de água em condições 
adequadas mas sem registro da periodicidade de limpeza e higienização do mesmo. Assim, 
os resultados obtidos evidenciaram condições higiênico-sanitárias boas, porém com 
itens a serem melhorados como, por exemplo, a ausência de registros da documentação 
no estabelecimento, ou seja, o local não possuía nenhum registro do Manual de Boas 
Práticas e dos Procedimentos Operacionais Padronizados. Para uma melhoria destes itens 
inconformes, sugere-se ao local visitado, a contratação do Técnico em Agroindústria, que 
é um profissional qualificado e de suma importância para garantir a segurança alimentar 
dos produtos.

TÍTULO: Aproveitamento e tratamento de água da chuva
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Alvaro Melo Vieira
Apresentador: Edna dos Santos Moutinho
Autores: Edna dos Santos Moutinho, Daiana Silva dos Santos, Danilo Nascimento Santos, 
Margarete Correia de Araújo, Adriano Pelusio Melgaço.



Resumo: O Brasil ainda é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de 
água, apesar de estar mal distribuída no território Brasileiro. Essas águas estão ficando 
contaminadas, exigindo grande preocupação com a sua preservação. Como alternativas 
de consumo consciente desse recurso surgiram sistemas de aproveitamento e tratamento 
de águas de chuva. O projeto está sendo aplicado na comunidade do Rio do Engenho, 
distrito de Ilhéus, Bahia, e tem como objetivo captar e tratar a água de chuva pelo telhado 
utilizando-se matérias de baixo custo. O trabalho foi iniciado com a elaboração e posterior 
aplicação de um questionário sondagem para verificar a viabilidade do projeto. Na escolha 
dos materiais utilizados para a confecção do equipamento optou-se pelo bambu gigante, 
canos PVC, Carvão de madeira, areia fina e grossa, telas, garrafas Pets e cola de silicone. 
Construiu-se um protótipo e o filtro para realização de testes, com o objetivo de analisar os 
pontos relevantes em cada etapa.

TÍTULO: Assistência estudantil aos alunos do IFMA/Campus São Luíz - Monte Castelo
Instituição: Insntituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz - Monte Castelo
Apresentador: Edna Maria Coimbra de Abreu
Autores: Edna Maria Coimbra de Abreu, Maria Aparecida Silva Abreu Barreto.
Resumo: Este artigo apresenta as ações da Política de Assistência Estudantil do Instituto 
Federal/IFMA, desenvolvidas no Campus São Luíz - Monte Castelo. Os Programas 
desenvolvidos estão de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil/PNAES e visam contribuir para o acesso e permanência de jovens em situação 
de vulnerabilidade social à Educação Pública Federal. Os programas desenvolvidos 
são de caráter universal, voltados para a comunidade estudantil e como um todo, e de 
caráter específico, direciona dos para estudantes em condições especiais. A assistência 
ao estudante pode contribuir para a profissionalização das classes populares, entretanto, 
apesar da ampliação das ações de assistência estudantil e do atendimento aos alunos, 
essas ações ainda não atendem toda a demanda existente. A criação da Diretoria de 
Assistência ao Educando coloca a possibilidade de melhoria e consolidação dessas ações.

TÍTULO: Avaliação e EAD: Um diálogo possível
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Ednaldo Liberato de Oliveria
Autores: Ednaldo Liberato de Oliveria, Ramony Maria da Silva Reis Oliveira, Antônio Carlos 
Soares Martins, Luciana Cardoso de Araújo, Maykon Thiago Ramos Silva.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o sistema de avaliação utilizado nos 
cursos técnicos a distância do IFNMG. A partir do método de pesquisa bibliográfica, de 
cunho qualitativo, pautada na consulta a documentos e legislação pertinentes à temática e 
seminários com gestores e equipe pedagógica do IFNMG. Os resultados apontaram para 
um sistema avaliativo rígido, que necessitava, urgentemente, de inferências, constatou-
se que o objetivo proposto, foi alcançado, visto que repensar o sistema avaliativo dos 



cursos na metodologia a distância possibilitou aos gestores e equipe pedagógica uma 
reflexão profunda e sistêmica sobre avaliação em EAD nos cursos Técnicos do IFNMG, 
o que refletirá positivamente nas novas ofertas e apontando para a existência possível de 
diálogo entre a avaliação e educação a distância.

TÍTULO: Uso de cobertura móvel com garrafas pet no cultivo de alface (lactuca 
sativa l.).
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista - Bahia
Apresentador: Ednei de Souza Pires
Autores: Ednei de Souza Pires, Arlan dos Santos Correia, Alex Gonçalves Santos, Alex 
Jardim Moura, Moisés Gonzaga de Oliveira.
Resumo: O experimento foi realizado no campo agrícola do Centro Territorial de Vitória 
da Conquista, onde, avaliou-se o desenvolvimento da alface (Lactuca sativa L.) plantadas 
em canteiros com e sem utilização da cobertura com garrafas pet. O delineamento foi 
em blocos causalizados com 10 repetições, cada canteiro de 1m x 2m constituiu um 
bloco com duas parcelas compostas de 20 plantas. O cultivo semi-protegido teve por 
finalidade proteger as hortaliças nos momentos em que o contato direto com o sol, chuva 
e vento desfavorece o seu desenvolvimento principalmente na fase de adaptação após o 
transplantiu, além de reduzir a evapotranspiração e melhorar a sanidade das plantas. Por 
meio de análise estatística, constatou-se que a cobertura móvel com pet promoveu um 
melhor desenvolvimento das hortaliças, reduzindo seu ciclo, melhorando sua aparência e 
aumentando a produtividade. Conclui-se que esta, é uma técnica sustentável que pode ser 
recomendada para horticultores.

TÍTULO: Fortalecendo as comunidades quilombolas de Garanhuns, PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns
Apresentador: Ivson Leon Rodrigues Ferreira
Autores: Ednéia Alcântara de Barros e Silva, Ivson Leon Rodrigues Ferreira, Déborah 
Monteiro Barbosa, Matheus Antunes, Arthur Dhiego Buarque Vanderley.
Resumo: Este projeto tem por objetivo principal fortalecer a resiliência de comunidades 
quilombolas em Garanhuns, Pernambuco,iniciando pelas comunidades de Castainho 
e Timbó, mas buscando atingir as demais comunidades quilombolas: Caluête,Estivas, 
Estrela e Tigre. O trabalho tem como objetivos específicos: caracterizar a resistência e a 
resiliência das comunidadesquilombolas Castainho e Timbó, identificando seus aspectos 
e indicadores; realizar oficinas temáticas conforme demanda nos grupos focais e nas 
entrevistas individuais realizadas, para fortalecer as raízes e estimular o amor à terra, os 
vínculos com olugar, a preservação do meio ambiente, buscando envolver as gerações 
futuras; e assessorar tecnicamente em questõessocioambientais. Serão produzidos 
cartilhas e vídeos que contem a história de resistência e luta e o modus vivendi quilombola, 
contada pelos próprios moradores, para perpetuar para as gerações futuras suas 



tradições. Ao final, será apresentado o material produzido em evento para as comunidades 
quilombolas de Garanhuns, moradores do município e alunos do IFPE, como estratégia de 
divulgação da cultura quilombola.

TÍTULO: Gestão escolar: Um repensar, novas concepções e novas praticas
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Ednilson Gomes da Silva
Autores: Ednilson Gomes da Silva
Resumo: Gestão Escolar: Um Repensar, Novas Concepções e Novas Práticas.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo compreender os processos de mudança dos 
modelos tradicionais de administração escolar e como se deu implantação e consolidação 
de novos paradigmas, a partir da Constituição Federal de 1988. Sendo que a expressão 
Gestão democrática ganhou corpo no contexto educacional acompanhando uma mudança 
de paradigma no direcionamento das questões deste campo de estudo. Nesse sentido é 
relevante compreender a importância da gestão participativa para a construção de uma 
escola pública mais justa e de melhor qualidade e o papel do gestor enquanto líder, bem 
como a papel da escola na construção da cidadania em que o aluno tem que ser preparado 
para a vida e o feedeback família e professor na construção da nova gestão escolar.

TÍTULO: Material de apoio pedagógico: Um facilitador do conteúdo esporte nas aulas 
de educação física
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo
Apresentador: Julio Cesar Marins de Aguiar
Autores: Edson Farret da Costa Júnior, Hemilly Mendonça Fernandes, Julio Cesar Marins 
de Aguiar, Isabella da Fonte Garcia, Nathália Silva de Assumpção.
Resumo: O Material de Apoio Pedagógico foi um projeto de monitoria da disciplina Educação 
Física no curso do Ensino Médio e Técnico em Química do IFRJ Campus São Gonçalo 
no ano de 2014. O objetivo foi problematizar o tema esporte de uma forma interativa 
e atraente ao estudante bem como apresentar ferramentas para o professor organizar 
ações pedagógicas. Ressaltamos que o esporte como conteúdo da Educação Física, numa 
dimensão pedagógica, busca romper com o ensino meramente técnico, ampliando o 
sentido do esporte como elemento de inclusão, de participação, possibilitando vivenciar 
e reinventar diferentes formas de jogar. Neste contexto, o Material de Apoio Pedagógico 
se materializou numa apresentação elaborada em PowerPoint, com links e textos, 
possibilitando aos alunos uma navegação aos conteúdos propostos. Assim, este material 
contribui para um fácil acesso às bibliografias e vídeos, resultando maior interatividade 
durante as aulas e facilidade na apresentação e discussão dos conteúdos.

TÍTULO: Parlamento jovem para politização e mobilização de política participativa
Instituição: Câmara Municipal de Palmeira



Apresentador: Edson Gil Santos Júnior
Autores: Edson Gil Santos Júnior, Flaviana Zarpelon Almeida de Sousa.
Resumo: O Programa Parlamento Jovem, realizado pela Câmara Municipal de Palmeira, 
no estado do Paraná, analisa desse o início de 2014, as contribuições da politização e da 
participação de jovens, pais e comunidade escolar junto à gestão pública municipal, através, 
do Poder Legislativo. Por meio do Programa, os jovens de todas as 16 escolas públicas, 
profissionalizantes e particulares do município, conhecem a diferença dos três poderes, as 
funções de cada um e o trabalho realizado pelo legislativo. Presume-se que cidadãos mais 
conscientes serão eleitores mais responsáveis e comprovou-se que iniciativas como esta 
despertam o interesse da população de participar da vida pública municipal, repensando a 
realidade local e propondo mudanças para o município através de indicações e projetos de 
lei. Com um ano de execução, o Parlamento Jovem mobilizou 3.500 estudantes, dobrou 
a quantidade de proposições dos vereadores, comparado ao ano anterior e aproximou o 
legislativo da população.

TÍTULO: Os desafios do uso de fóruns virtuais em educação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Edson Lucas Leite Siebra
Autores: Edson Lucas Leite Siebra, Josuel Feitosa Rodrigues, Guilherme Álvaro Rodrigues 
Maia Esmeraldo, David Wesley Amado Duarte, João Alberto Brito de Abreu.
Resumo: Este trabalho apresenta um estudo da problemática da utilização de Fóruns 
Virtuais para fins educacionais e apresenta uma breve discussão a respeito das ações 
necessárias para torná-lo efetivo. Realizou-se pesquisa bibliográfica com o intuito de 
realizar um levantamento das principais características do uso de fóruns virtuais para fins 
pedagógicos. Trabalhos mostram que os fóruns podem ser utilizados para avaliação de 
alunos. Encontraram-se dificuldades de acesso, de linguagem e interação dos alunos com 
professores. Conclui-se que o processo de ensino-aprendizagem, quando utilizando fóruns 
virtuais, deve ser conduzido pelo professor através de uma relação dialógica colaborativa, 
onde as interações devem buscar ser motivadoras, inclusivas e acessíveis.

TÍTULO: Agricultura em pequenos espaços: Hidroponia, minhocário e horta suspensa 
alternativas de baixo custo para produção residencial
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Eduarda Franco Cutrim
Autores: Eduarda Franco Cutrim, Clarice Gonçalves Rodrigues Alves.
Resumo: A urbanização não planejada, o desperdício, a falta de sensibilização ambiental 
são problemas que afetam nosso ecossistema e a qualidade de vida da humanidade. A 
dissociação homem-natureza é um erro, assim como a impressão de incompatibilidade 
entre agricultura e meio urbano. Neste sentido, o trabalho “Agricultura em pequenos 
espaços: hidroponia, minhocário e horta suspensa, alternativas de baixo custo para 



produção residencial” é resultado de um projeto de ensino e extensão denominado 
“Agricultura urbana e hortas domésticas: agroecologia, segurança alimentar e sensibilidade 
em nosso lar”, cujo objetivo é demonstrar com exemplos práticos e de baixo custo como 
a agricultura urbana é possível. Através de estudos bibliográficos, da experimentação e 
construção de utilitários agrícolas feitos com materiais recicláveis pretendemos divulgar 
a possibilidade de realizarmos práticas agrícolas em nossas residências, além de 
contribuirmos para a conservação de recursos naturais, reciclar nosso “lixo doméstico” 
e, sobretudo, sensibilizar-nos. A proposta é resultado de um estudo realizado pela aluna 
do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e de aulas integradas 
entre disciplinas da área básica e da área técnica. Além de estudos bibliográficos sobre 
agroecologia, agricultura urbana e manejo correto dos cultivos, este trabalho apresentará 
um equipamento de hidroponia construído pela aluna do Módulo do IFRR-Campus Novo 
Paraíso com matérias recicláveis e uma horta suspensa, a fim de comprovar que, mesmo 
no espaço urbano, sempre é possível praticar a agricultura e desenvolver a sensibilidade 
ambiental. Valendo-se de criatividade e reforçando a autonomia das alunas na construção 
do conhecimento, esta experiência exemplifica como podemos aproximar à temática 
ambiental, a ciência, a inovação tecnológica com um benefício social concreto a partir 
da agricultura urbana, atendendo, sobremaneira, saberes e demandas de nosso mundo 
contemporâneo.

TÍTULO: O potencial do estado do Tocantins para produção de biogás a partir da 
avicultura e bovinocultura.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Eduardo Alves da Silva
Autores: Eduardo Alves da Silva, Clauber Rosanova.
Resumo: O Estado do Tocantins tem como base econômica a produção agropecuária, em 
especial a criação de bovinos e frangos, em conjunto com a alta produtividade de grãos 
no Estado, porém, com o aumento da demanda por carnes que resulta no aumento da 
produção, cresce também a geração de dejetos que vem se tornando um sério problema 
ambiental por serem lançados na natureza sem aproveito e reuso. Estes dejetos são 
importantes matérias-primas para produção de biogás, um combustível semelhante ao 
gás natural que pode ser convertido em energia elétrica, térmica ou mecânica podendo 
suprir várias necessidades energéticas dentro da propriedade rural, reduzindo os custos, 
aumentando os lucros e resultando em sustentabilidade dos sistemas de produção. O 
objetivo desse trabalho é mostrar o potencial de produção de biogás produzido através de 
dejetos provindos das aviculturas e bovinoculturas do Estado do Tocantins.

TÍTULO: Oficina pedagógica como ferramenta de aprendizagem
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa
Apresentador: Eduardo Antonio Ferreira
Autores: Eduardo Antonio Ferreira, Ana Carla Gujanwski Ferreira, Marcus Vinicius 
Sandoval Paixão.



Resumo: Nesta pesquisa objetivou-se avaliar a eficiência da oficina pedagógica como 
ferramenta para o ensino da criação de abelhas sem ferrão. A pesquisa foi realizada no 
IFES, Campus Santa Teresa, com participação de dezessete alunos do curso técnico em 
agropecuária, dez agricultores e dois técnicos da secretaria de agricultura do município. 
Durante a oficina introduziram-se noções básicas sobre a criação de abelhas sem ferrão 
em dois componentes: ecologia e tecnologia de criação. A oficina pedagógica conduziu-
se com a divisão dos participantes em três grupos e foi apresentada em sete blocos. 
em cada bloco, apresentaram-se três assuntos simultaneamente com duração entre 15 a 
20 minutos. Para coleta de dados, utilizou-se da participação do aluno, interação aluno-
professor, abordagem do conteúdo, avaliação dos resultados antes e após a pesquisa 
de campo, e para avaliação do rendimento geral da oficina, trabalhou-se com o IDAPi, 
índice de desempenho sobre conhecimentos da abelha. Concluimos que esta apresentação 
pedagógica, permite dar uma organização diferente do tradicional, privilegiando uma 
metodologia que favoreça a aprendizagem de forma natural e ecologicamente consciente.

TÍTULO: Avaliando a secitec: Proposta para avaliação de resultados na divulgação 
científica local
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna
Apresentador: Illyushin Zaak Saraiva
Autores: Eduardo Butzen, Illyushin Zaak Saraiva, Ewerton Luiz Silva, Mario Wolfart Jr, 
Jessé de Pelegrin.
Resumo: Neste trabalho apresentam-se os resultados da avaliação de desempenho da III 
Semana Científica e Tecnológica do Campus Luzerna do Instituto Federal Catarinense – 
SECITEC 2014, evento científico local ocorrido em 02/09/14, cujo planejamento utilizou 
ferramenta de Gestão de Projetos tipo 5W2H desenvolvida no próprio Campus. A avaliação 
consistiu na seguinte metodologia: após o evento, a equipe elaborou 5 dimensões de 
produtividade a saber, Produtos (materiais, intangíveis); Esforço profissional; Geração de 
valor / marca; Mudanças provocadas; e Aprendizado, a partir das quais foram criados 15 
indicadores de desempenho de ordem numérica ou subjetiva. Conforme os resultados dos 
indicadores numéricos, calculou-se o percentual em relação à meta, sendo no caso dos 
indicadores subjetivos atribuído o percentual de 100% caso tenham sido atingidos, de 
acordo com a coordenação. Conforme metodologia apresentada, conclui-se que o evento 
teve sucesso, e que a metodologia será útil em próximos eventos.

TÍTULO: O uso de técnicas contábil-financeiras em empreendimentos da economia 
solidária acompanhados pela incubadora tecnológica de empreendimentos da 
economia solidária (incubatecs) do IFNMG/Campus Januária
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária
Apresentador: André Aristóteles da Rocha Muniz



Autores: Eduardo Cabral da Cruz, Lisbérgma Katsuk Saraiva da Mota, Michelany Santos de 
Almeida, André Aristóteles da Rocha Muniz.
Resumo: A Economia Solidária tem se consolidado como um novo campo de práticas 
econômicas e de gestão. Integram esse campo Empreendimentos Econômicos Solidários, 
cujo principal desafio é alcançar sustentabilidade seguindo princípios, como a autogestão 
por exemplo. Segundo nosso entendimento, um dos pilares da sustentabilidade dos EES é 
a apropriação por parte de seus participantes das técnicas contábil-financeiras e de gestão. 
em acompanhamento a três EES vinculados à ASSUSBAC, através da INCUBATECS, 
identificamos que o grande gargalo enfrentado por eles é a ausência de controles e de 
técnicas contábil-financeiras. A fim de amenizar esse gargalo, a partir do diagnóstico 
realizado através de entrevista semi-estruturada e análise documental, realizamos oficinas 
de capacitação sobre formação de preço, custos de produção, comercialização e fluxo de 
caixa possibilitando aos associados não apenas o conhecimento das técnicas, mas a sua 
apropriação para melhor gerirem seus negócios de forma autônoma.

TÍTULO: INdicação geográfica: Alternativa sustentável na produção de frutas no estado 
do Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Tássio Guerreiro Antunes Virgínio
Autores: Eduardo Carvalho Dias, Cinelli Tardioli Mesquita, Pietro Lopes Rego, Wilmar 
Borges Leal Júnior, Tássio Guerreiro Antunes Virgínio.
Resumo: Este estudo teve como objetivo desenvolver uma estratégia de diferenciação 
na comercialização de produtos por meio da implantação do selo de Indicação de 
Procedência no polo produtor de frutas em torno do Rio Manuel Alves na região sudeste 
do Estado do Tocantins. Para alcançar tal objetivo, realizou-se um processo de registro 
de informações para a certificação com base em dados coletados através de pesquisas 
e entrevistas realizadas com a comunidade local e produtores associados ao projeto que 
almejam o selo de Indicação de Procedência. As etapas do processo foram realizadas 
a partir da formalização do grupo requerente, com o levantamento histórico e cultural 
do local e uma pesquisa exploratória para a confecção dos documentos necessários. O 
resultado esperado no desenvolvimento destas ações é proporcionar um aumento das 
vantagens competitivas, gerando agregação de valor e na exploração do potencial turístico 
da região após a efetivação das estratégias implantadas nos processos produtivos e na 
comercialização, a partir da conquista do selo de Indicação de Procedência. A implantação 
do selo irá contribuir na valorização dos produtos e através da associação dos produtores, 
na formação de novas atividades e no desenvolvimento sustentável regional em ações 
conjuntas nas diferentes áreas de pesquisa, ensino e extensão com o auxílio e atuação de 
professores e alunos do Instituto Federal de Tocantins, Campus Dianópolis.



TÍTULO: Projeto e-jovem Ceará: Um relato de experiência como instrutor de educação 
profissional tecnológica
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Tianguá
Apresentador: Eduardo da Conceição Rodrigues
Autores: Eduardo da Conceição Rodrigues, Evandro de Lima Rodrigues.
Resumo: Este trabalho relata a experiência do instrutor Eduardo da Conceição Rodrigues 
no projeto E-Jovem no ano de 2014/2015 aluno do Instituto Federal do Ceará - IFCE .
Utilizando a gamificação como metodologia no ensino profissionalizante de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC).
Considera também a sua influência nos índices de aprendizagem dos alunos da escola em 
que leciona mediante o compartilhamento com os professores da rede estadual estratégias 
de utilização das TIC em diversas áreas potencializando a interdisciplinaridade.

TÍTULO: Propriedades e aplicações do modelo parabólico
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Eduardo de Moura dos Santos Silva
Autores: Eduardo de Moura dos Santos Silva, Roberto Arruda Lima Soares.
Resumo: O presente trabalho visa apresentar as propriedades e aplicações do um modelo 
parabólico, tal modelo gerado a partir da rotação de uma parábola em torno do seu eixo 
de simetria gerando uma superfície denominada de parabolóide de revolução, também 
conhecida como superfície parabólica que tem diversas aplicações nas áreas das ciências 
e suas tecnologias. Tais aplicações são decorrentes de uma propriedade geométrica que 
será mostrada no decorrer deste trabalho.

TÍTULO: Lúdico: Metodologia utilizando materiais alternativos de baixo custo no ensino 
fundamental
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Zé Doca
Apresentador: Eduardo dos Santos Cardoso
Autores: Eduardo dos Santos Cardoso, Davina Camelo Chaves, Laine da Silva Oliveira.
Resumo: A metodologia tradicional não é suficiente para despertar o interesse do aluno 
perante a disciplina de Ciências. Por isso é fundamental que o professor busque e conheça 
novas metodologias que possam tornar o discente investigativo quanto aos conceitos 
abordados, relacionando os fatos estudados durante a aprendizagem dos cotidianos, já que 
a disciplina permite fazer a interação da diversificação dos assuntos com fatos comuns.
Para tanto, as atividades práticas no laboratório são de grande importância na aprendiza-
gem do aluno, pois leva o educando a interessar-se pela disciplina, bem como a usar o 
senso crítico e comum.
Entretanto, não muito diferente das outras escolas da região, a falta de um laboratório 



estruturado, com todas as exigências de segurança e qualidade, limita o professor de Ci-
ências a tornar visível, por meio de experimentos, as teorias adquiridas durante a execução 
da disciplina. Pois, para a realização de uma prática há uma diversidade de fatores que 
precisamos considerar: o ambiente físico do laboratório e suas instalações, que por norma 
devem apresentar segurança aos seus usuários, as vidrarias, materiais e reagentes e, a es-
colha das práticas. A escolha do experimento é fundamental, pois se devem orientar o tipo 
as práticas e os riscos que podem ser acometidos durante a execução, como intoxicação, 
incêndios ou explosão.
Este trabalho focaliza a visão dos alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Muni-
cipal Silvestre Rocha, localizada em Zé Doca – MA a respeito do uso de jogos em aulas de 
Ciências e sua influência no processo de ensino e aprendizagem, objetivando desenvolver 
atividades que venham minimizar as dificuldades encontradas, mostrando como a ativida-
de lúdica pode ajudar no processo de ensino – aprendizagem.
A proposta inicial foi feita aos 36 (trinta e seis) alunos mediante a apresentação dos objeti-
vos do trabalho, e sobre os conceitos do lúdico e experimentos com materiais alternativos. 
Logo após os conceitos abordados foi aplicado um questionário de controle sobre a disci-
plina Ciências e sobre o interesse dos alunos em continuidade ao trabalho.
Para controle e análise de aproveitamento dos resultados, antes da parte experimental 
foi aplicada uma atividade abordando os assuntos das práticas a serem exercidas, que 
posteriormente, foram repetidas e comparadas as notas de antes e depois da aplicação 
das aulas práticas.
Com a análise do controle dos resultados foram elaboradas aulas práticas com materiais 
alternativos, totalizando 5 (cinco) experimentos. Os assuntos abordados foram: Indicador 
ácido-base; óxidos; densidade; combustão; tensão superficial da água.
Com os resultados se pode perceber que o comportamento do professor em sala de aula e 
a metodologia aplicada permitiram estabelecer a relação entre discentes e disciplina, pois 
61% dos alunos acharam a disciplina Ciências boa porque a metodologia utilizada pelo 
professor facilitou a compreensão. 15% e 3% classificaram a disciplina pela relação de 
afeto para com o professor boa e ruim porque não gosta do professor, respectivamente.
Logo, não muito diferente quando perguntado sobre a metodologia aplicada pelo profes-
sor, 79% acharam boa e apenas 21% responderam que depende do assunto, ou seja, o 
docente utiliza de metodologias que atraem a atenção dos alunos quase sempre.
Quando questionados sobre aprender através dos experimentos lúdicos 70% dos entrevis-
tados aceitaram, 27% ficaram indecisos e apenas 3% disseram não ao método.
Quando a pergunta foi sobre os experimentos lúdicos e, se despertava o interesse pelo 
conteúdo de Ciências, 66% responderam que sim, pois é algo divertido e diferente, tor-
nando a aula mais atrativa.
Dos alunos, 78% acharam o método divertido e 22% sugeriram como didático. A maioria, 



56% gostaram das práticas que envolveram explosões ou combustão, 28% quando ocor-
reram mudanças de cores, 10% aludiram quanto ao processo que envolveram movimen-
tos e 6% citaram para o método envolvendo variação de temperatura ou pressão.

TÍTULO: Ações inovadoras na construção do currículo integrado do curso técnico em 
agropecuária do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária
Apresentador: Eduardo Souza do Nascimento
Autores: Eduardo Souza do Nascimento, Iza Manuella Aires Cotrim-Guimarães.
Resumo: em 2012, o INFMG/Januária iniciou a construção do novo projeto do curso 
Técnico em Agropecuária integrado, pautada por estudos atuais sobre currículo integrado, 
numa perspectiva de formação omnilateral que supere o foco no mercado e a fragmentação 
entre formação geral e profissional. Este trabalho apresenta a experiência em questão.
A ação primeira consistiu na inserção de todos os docentes do curso, independentemente 
da área de formação, fortalecendo a identidade do curso e o papel exercido por cada um 
na formação profissional. Ações foram promovidas para propiciar a compreensão sobre 
currículo integrado e seu envolvimento na construção.
Realizaram-se oficinas para discussão do perfil profissional, considerando as dimensões 
do processo de produção em agropecuária e a integração de conhecimentos, segundo 
Ramos (2011, 2015).
Em 2013 o trabalho foi integrado ao Programa de Unificação dos cursos técnicos do 
IFNMG, contemplando os Campus ofertantes do curso. O novo currículo passou a vigorar 
em 2014, mas as estratégias de efetivação do currículo integrado não se findaram, sendo 
ainda realizadas com vistas ao fortalecimento de uma prática docente integradora.

TÍTULO: Análise das condições de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
bairro Jardim Karlota, Princesa Isabel – PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel
Apresentador: Edvam de Sousa Freitas
Autores: Edvam de Sousa Freitas, Maria Auxiliadora Freitas dos Santos.
Resumo: O conceito de Saneamento Básico proposto pela Organização Mundial de Saúde 
consiste em um dos orientadores das políticas de saúde em todo mundo. O saneamento 
básico abrange várias áreas correlatas ao meio ambiente que trabalham de forma integrada 
com o objetivo de atenuar as fragilidades que apresentam a saúde pública. O presente 
estudo teve como principal objetivo analisar as condições em que vivem a população do 
bairro Jardim Karlota, situado no município de Princesa Isabel/PB. Quanto aos resultados 
obtidos, detectou-se que em relação ao abastecimento de água 95% das residências estão 
ligadas a rede pública de distribuição, no entanto apenas 24% destes estão satisfeitos 
com o serviço de distribuição. em relação ao Esgotamento sanitário, constatou-se que o 
percentual de 98% da população despeja seus efluentes na rede coletora que encaminha 



diretamente para o Açude Padre Ibiapina e em 35% das residências é notável a presença de 
vetores nas residências, os quais torna mais vulnerável a proliferação de doenças em maior 
escala. Desta forma, observou-se que o bairro demonstra deficiências no abastecimento 
de água e esgotamento sanitário ocasionando em danos à saúde da população que está 
exposta a proliferação de doenças advindas da precariedade do saneamento.

TÍTULO: Abordagem sobre o tema sexualidade nos livros didáticos de ciência do 5° ano 
do ensino fundamental
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de 
Garanhuns
Apresentador: Edvania Barboza de Lima
Autores: Edvania Barboza de Lima, Karla Simony Vieira Cabral, Ana Karla Vieira Cabral, 
Glória Maria Duarte Cavalcanti.
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar os livros didáticos de 
ciências do 5° ano do Ensino fundamental, identificando como as questões relacionadas 
a sexualidade são trabalhadas ao longo desses livros. A investigação consistiu no 
levantamento e análise das duas coleções mais utilizadas nas escolas do município de 
Garanhuns - PE. A pesquisa realizada neste trabalho foi de cunho bibliográfico, com 
uma abordagem qualitativa, e consistiu na análise das coleções a partir de critérios 
estabelecidos pelo PNLD e apresentados nos Guias do Livro Didático (2013 a 2015).Os 
resultados das análises apontam que os livros didáticos analisados, de maneira geral, 
deveriam abordar questões relacionadas ao tema orientação sexual, porém ressaltamos 
que alguns conceitos ainda são tratados em uma perspectiva biológica, em que se ensina 
às crianças e aos jovens a respeito da anatomia dos órgãos sexuais, deixando lado os 
aspectos afetivos, culturais, sociais e históricos.

TÍTULO: Gestão do tempo e da rotina de trabalho: Estudo de caso no banco bradesco S/A
Instituição: UFRPE - UAST - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada 
Apresentador: Ana Paula da Silva Farias
Autores: Edvonaide Priscila Soares Melo, Ana Paula da Silva Farias.
Resumo: O tempo é um recurso precioso e as organizações estão cada vez mais exigentes 
com a sua gestão. Gerir o tempo é criar um instrumento capaz de orientar o desempenho 
e a rotina de trabalho, de maneira eficaz. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo 
investigar como está sendo realizado o gerenciamento do tempo e da rotina de trabalho dos 
empregados de uma agência bancária do Bradesco, localizada em Afogados da Ingazeira 
(PE). Para atingir tal objetivo, utilizou-se uma pesquisa caracterizada como explicativa e 
exploratória, com abordagem qualitativa e o estudo de caso como método. Como principal 
resultado da pesquisa, tem-se a necessidade de melhoria da gestão do tempo e da rotina 
de trabalho entre os empregados da agência.



TÍTULO: O ensino das funções quadráticas usando o software geogebra como ferramenta 
de ensino – aprendizagem
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Eilson Santiago
Autores: Eilson Santiago, Alan Ferreira Orneles, Danivalton Fernandes de Oliveira, Leonardo 
Martins do Nascimento.
Resumo: Pesquisas tem mostrado que a tecnologia é uma grande aliada no processo de 
ensino-aprendizagem. Mediante essa nova tendência nas salas fez-se um estudo sobre a 
contribuição do Geogebra no ambiente escolar. Nesta pesquisa foram aplicadas atividades 
que exploravam os elementos principais das funções quadráticas e suas variações. O 
trabalho foi desenvolvido em duas turmas do 1° ano do Ensino Médio do IFNMG, do Curso 
Técnico Integrado em Informática, onde uma turma desenvolveu as atividades de maneira 
tradicional e a outra utilizando o Geogebra como ferramenta. A pesquisa foi composta de 
três fases. Na primeira um questionário diagnóstico, depois desenvolvidas atividades com 
variações dos parâmetros e por fim uma avaliação do trabalho. Os resultados mostraram 
que o software pode nos auxiliar na visualização e no entendimento dos elementos, 
conceitos e suas variações. Portanto esta metodologia nos mostra os benefícios da técnica 
em prol da educação matemática, utilizando um software para contribuir com o processo 
de ensino-aprendizagem, diminuindo o tempo de desenvolvimento das atividades, 
despertando maior interesse e participação dos alunos nos trabalhos.

TÍTULO: Performance dança-educativa: (re)Signficando as edificações por meio do 
corpo
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis
Apresentador: Elaine Izabel da Silva Cruz
Autores: Elaine Izabel da Silva Cruz
Resumo: Este relato de experiência busca compartilhar um trabalho desenvolvido na 
disciplina Oficina de Arte, sob a linguagem da dança, com alunos do C.T.I. em Edificações do 
I.F.G/Anápolis, no segundo semestre do ano de 2014. Buscou-se dialogar o saberes da arte 
da dança com os cotidianos sociais/ profissionais dos alunos e com suas corporalidades. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação através da qual oportunizou-se aos alunos uma 
autorreflexão sobre aspectos voltados às edificações por meio da dança, em que os alunos 
investigaram imagens relacionadas à edificações culminando em um processo criativo 
de uma performance. A performance dança-educativa realizada com os alunos permitiu, 
mesmo que minimamente, que os alunos olhassem para sua realidade e refletissem sobre 
ela. Ao vivenciarem a dança como linguagem, os alunos começaram se (re)conhecer ao se 
comunicarem autonomamente através da dança, (re)significando suas relações cotidianas 
como futuros técnicos em edificações.



TÍTULO: Semanas temáticas: Uma estratégia de integração de saberes na educação 
profissional do IFPA/Campus Belém.
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Elaine Ribeiro Gomes
Autores: Elaine Ribeiro Gomes
Resumo: O Departamento Pedagógico de Apoio ao Ensino – DPAE, do Instituto Federal 
do Pará – IFPA/Campus Belém realizou, como uma de suas ações, o Projeto Semanas 
Temáticas. Esse projeto se constituiu como uma estratégia de integração, a partir de um 
tema comum, de caráter social, de diferentes áreas de conhecimento e de saberes. Foi uma 
ação de Orientação Educacional voltada para os discentes dos Cursos Integrados, mas 
se estendendo, também, para a comunidade acadêmica em geral. Teve como finalidade 
contribuir para a formação integral dos educandos. A metodologia utilizada contou com 
a realização de discussões em sala de aula, debates e reflexões, por meio de palestras, 
relatos, cartazes e folders que retrataram aspectos relevantes de cada tema desenvolvido, 
a destacar: Drogas, Ética nas Redes Sociais, Família, Sexualidade e Violência. Esta 
ação contou com a participação da comunidade escolar e está contribuindo para o 
desenvolvimento pessoal e social dos educandos.

TÍTULO: Propriedades medicinais da raiz da mandioca(manihot esculenta)
Instituição: Centro Estadual em Educação Profissional em Saúde Tancredo Neves
Apresentador: Elaine Silva Santos do Nascimento
Autores: Elaine Silva Santos do Nascimento, Paloma Pereira Lima, Victoria Layane Leite 
Oliveira.
Resumo: A Mandioca, cujo nome científico é Manihot esculenta, é uma planta originária 
da América do Sul cultivada pelos indígenas, no qual estudos científicos mostram que 
a mandioca, em especial suas raízes tem várias propriedades medicinais, dentre elas a 
capacidade de cicatrização e de assepsia.
Possui característica de grande versatilidade seja no campo nutricional, como também na 
fitoterapia, contém substâncias bio-ativas, com propriedades terapêuticas, que auxiliam no 
processo de cicatrização de dermatites e inflamações da pele.
O desenvolvimento desta proposta visa desenvolver um produto(gel, creme) fitoterápico 
de boa qualidade, com propriedades cicatrizantes e antisséptica, sem efeitos colaterais, 
sem toxicidade, 100% natural, relação custo/beneficio mais vantajoso para o paciente, e 
de fácil comercialização, uma vez que a medicina natural está crescendo cada vez mais e 
adquirindo credibilidade no mercado comercial.

TÍTULO: A saga star wars como motivação para o ensino de física.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Piripiri
Apresentador: Elaine Soares de Freitas Leitão



Autores: Elaine Soares de Freitas Leitão, Paulo Roberto Oliveira da Silva, David Santos de 
Castro, Rafael Henrique de Brito.
Resumo: O objetivo desse projeto é facilitar o estudo de física no ensino médio, utilizando 
como ferramenta de aprendizado didático, os filmes da saga Star Wars. Nesse projeto 
foram analisadas, do ponto de vista da física, uma série de erros básicos que, teoricamente, 
deveriam ser percebidos facilmente por estudantes do ensino médio. Mediante o uso de 
livros e o acervo do filme da saga Star Wars, foram explorados de modo diversificado, 
os conceitos físicos infligidos nos filmes, como por exemplo, a propagação do som no 
espaço. Por meio desse estudo pode se observar que o conhecimento que deveria se 
adquirir no ensino médio pode ser explanado de modo que saia do monótono método 
tradicional de ensino.

TÍTULO: Sensibilização de estudantes do ensino fundamental II sobre medidas de 
conservação da água e problemas no uso de água contaminada.
Instituição: URPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Elane Cabral da Luz
Autores: Elane Cabral da Luz, Stefane de Lyra Pinto, Jéssika Priscila Costa da Silva, 
Alessandra Maria Pereira Martins da Silva.
Resumo: O planeta Terra mesmo sendo composto em sua maior parte por água, nos dias 
atuais o ser humano sofre bastante com a falta de água potável, seja provocada pela seca 
ou aumento de água imprópria para o consumo. Um dos grandes problemas gerados é a 
transmissão de doenças vinculadas a poluição hídrica, como as que podem ser adquirida 
por ingestão de alimento contaminado. Como esse problema afeta a vida da população, 
uma abordagem desse tema é essencial em sala de aula. Diante disto o objetivo deste 
trabalho é sensibilizar os alunos da importância de preservação da água e cuidados com a 
higiene. Foi realizada uma oficina de temática ambiental com alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental II de uma escola da rede estadual de ensino de Pernambuco. Ministrou-
se aula dialogada sobre a importância da água, enfatizando os problemas gerados pela 
sua escassez, aumento de água imprópria para o consumo humano e as doenças que 
podem ser geradas pela utilização de água contaminada, em especial a esquistossomose, 
e que culminou com a utilização de um jogo didático de montagem do ciclo da doença. 
No decorrer da atividade,os alunos citaram algumas opções para diminuir o gasto de água 
tais como: ao escovar os dentes, usar um copo de água; reutilizar água para lavar o carro 
e a rua; cuidados na higiene, lavar bem as mãos, verduras e legumes antes de ingeri – los 
e saneamento básico, demonstrando que compreenderam o conceito vivenciado. Porém, 
observamos que durante a montagem do ciclo da doença esquistossomose, alguns 
estudantes apresentaram algumas dúvidas nos estágios da doença, o que sinaliza para a 
necessidade de a posterior realizar uma nova intervenção. Ao término da oficina concluiu-
se que foi uma experiência construtiva pelas respostas dos estudantes e sugestões 



apresentadas. Abordagens de temas atuais, que estejam ligado a vivência dos discentes, é 
importante para a sensibilização deles bem como a dos pais e comunidade em geral, para 
que sejam agentes multiplicadores e que tenham atitudes de conservar o meio ambiente.

TÍTULO: Avaliação visual da aprendizagem uma alternativa para alunos surdos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão
Apresentador: Elayne Hiromi Kanashiro Tavares
Autores: Elayne Hiromi Kanashiro Tavares, Elifas Levi da Silva.
Resumo: Fazer com que as avaliações sejam produzidas na Libras, Língua Brasileira de 
Sinais. Nessa língua, os alunos compreendem melhor as perguntas e, com isso, expressar 
seu verdadeiro estágio de compreensão dos conceitos aprendidos em sala de aula.
A partir de ferramentas conhecidas em HTML, construiu-se uma plataforma para apre-
sentar a mesma avaliação oferecida aos alunos ouvintes na modalidade escrita, só que 
adaptadas aos alunos surdos/Deficientes Auditivos. Nela, além da interpretação realizada 
em Libras, foram adicionados outros elementos visuais (ilustrações) para ajudar na com-
preensão das questões.
A avaliação visual diz claramente ao aluno surdo/DA que ele é parte importante do proces-
so e que o produto foi feito e pensado para ele.

TÍTULO: Formação contínua: Uma experiência em construção no IFCE Campus Camocim/
CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Arethusa Dantas Pereira
Autores: Elcimar Simão Martins, Amilton Nogueira de Vasconcelos, Arethusa Dantas 
Pereira.
Resumo: O trabalho tem por objetivo investigar um coletivo de professores como espaço 
de formação contínua. Para tanto, analisa as experiências de docentes do Instituto Federal 
do Ceará – Campus Camocim, como elementos centrais de reflexão e discussão. em 
reação à visão dicotomizada de teoria e prática na formação, a ênfase é posta no saber 
docente que é construído e reconstruído no cotidiano. Destarte, o IFCE Campus Camocim 
considera a prática dos professores como espaço de produção de novos saberes, posto 
que as questões emanadas do grupo são refletidas, dialogam com a teoria e apontam 
novas práticas. O estudo parte de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, com 
o emprego de observações e questionários. Foram tomados por base os fundamentos 
teóricos dos autores: Candau (2011), Martins (2014), Tardif (2013), dentre outros. Os 
resultados apontam que a formação contínua de professores não deve ser entendida 
apenas como um momento de atualização dos conhecimentos científicos, mas como uma 
troca de experiência que possibilite o desenvolvimento da capacidade de se tornar um 
professor pesquisador de sua própria prática.



TÍTULO: Diagnóstico da comercialização de coco verde no polo de fruticultura são joão, 
porto nacional, Tocantins.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Elcyvam dos Santos Silva
Autores: Elcyvam dos Santos Silva, Vinicius Souza Ribeiro, Marcelo Pereira Mota.
Resumo: O coqueiro (coco nucifera L.) é a única espécie do gênero coco, pertence à família 
Palmae, fruto de origem asiática com adaptabilidade ao clima tropical (PASSOS, 2003). O 
mercado do coco divide-se em dois principais segmentos: o mercado do coco verde e o 
do coco seco (LUCENA, 2010). O mercado do coco verde está em expansão através da 
comercialização do fruto in natura e da água de coco engarrafada. Na região central do 
Tocantins destaca se o Polo de Fruticultura Irrigado São João na produção de coco verde. 
O Polo de Fruticultura esta localizado no Município de Porto Nacional – TO, com uma área 
total de 5.129 hectares, onde 3.224 hectares são utilizados para plantação de espécies 
frutíferas (MI, 2012). O Presente trabalho teve como objetivo analisar a comercialização do 
coco verde produzido no Polo de Fruticultura Irrigada São João, que apesar de localizado 
no município de Porto Nacional – TO destina a maior parte dos seus produtos ao mercado 
da capital tocantinense.

TÍTULO: Teste de adaptabilidade de festuca (festuca arundinacea) na região norte do 
estado de Santa Catarina
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense
Apresentador: Überson Boaretto Rossa
Autores: Elder Bianco, Danieli Cristina de Souza, Flávia Maria Nunes Proença, Überson 
Boaretto Rossa.
Resumo: A região norte de Santa Catarina concentra grande parte dos produtores rurais 
do Estado, sendo em maioria pequenos produtores e suas propriedades são caracterizadas 
pela diversificação de atividades, tendo como destaque criação de bovinos de leite e de 
corte, demandando a formação de pastagens que dêem aporte ao pastoreio. As espécies 
de forrageiras de clima temperado são de grande relevância para os sistemas agropastoris, 
sendo importante suprimento de forragem para rebanhos nos meses de outono e inverno.
O experimento avaliou o volume de biomassa produzida das espécies: Capim Lanudo (Hol-
cus lanatus L.), Azevém (Lolium multiflorum L.), Aveia Preta (Avena strigosa Schreb.), 
Festuca (Festuca arundinacea Schreb.).
O destaque foi a gramínea perene de inverno Festuca, a qual apresenta maior resistência 
às dualidades das condições climáticas, como o excesso de umidade e a tolerância ao frio, 
mantendo-se produtiva e no verão, pelo fato de não possuir mecanismo de dormência 
neste período.



TÍTULO: Reflexões sobre o ensino da música no ensino médio
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Elder Pereira Alves
Autores: Elder Pereira Alves
Resumo: A compreensão do fenômeno musical na contemporaneidade tem demandado a 
análise de questões que estão muito além do fenômeno sonoro. Analisar a relação da música 
com a sociedade e a cultura na qual ela é produzida, constitui-se numa ação fundamental 
para um entendimento amplo dessa construção humana. da mesma forma que identificar 
e compreender as funções que a música desempenha na sociedade é fundamental para 
esse processo. Nesse mesmo caminho, outro aspecto importante tem sido compreender 
as influencias que as mídias contemporâneas têm exercido sobre nossa compreensão de 
música e sobre nossas escolhas musicais. Portanto, esse trabalho tem por objetivo realizar 
uma reflexão sobre uma construção contemporânea do conceito de música, a partir do 
tripé sociocultural-funcional-midiático. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica 
centrada na abordagem sociocultural da música e na análise das influências midiáticas na 
construção do gosto musical. A partir da realização desse estudo, é possível perceber que 
esse amplo entendimento do conceito de música, pode dar um norte à nossas ações no 
contexto da educação básica, influenciando todo um planejamento.

TÍTULO: Comparação quantitava dos incicadores da qualidade de água dos açudes 
trussu e angicos no estado do Ceará
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Estado do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Eldir Bandeira da Silva
Autores: Eldir Bandeira da Silva, Kleber Gomes de Macêdo, Fabio Ferreira da Silva, José 
Ribeiro de Araújo Neto, Tícia Cavalcante de Souza.
Resumo: A pressão crescente das práticas agropecuárias e da urbanização sobre o recurso 
água vem reduzindo a sua disponibilidade sobre o aspecto qualitativo. Com o objetivo de 
identificar os fatores determinantes da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
no vale perenizado do rio Trussu, Ceará, Brasil, investigou-se dados em dois períodos 
distintos separados por 10 anos sem monitoramento, aplicando a técnica de estatística 
multivariada Análises de Componentes Principais-ACP. Foram realizadas 22 coletas em 
9 estações (5 superficiais e 4 subterrâneas), nos diferentes períodos, monitorando 12 
atributos de qualidade de água totalizando 2376 análises. Foi identificado um modelo de 
melhor ajuste composto por 3 componentes, explicando 76,93% da variância total no 
primeiro período e por 2 componentes explicando 69,40% da variância no segundo período 
de monitoramento. As principais mudanças verificadas foram os íons PO43- e NO3-, que 
no primeiro período apresentaram maior significância no segundo e terceiro componente, 
respectivamente, enquanto que no segundo período de monitoramento apresentaram 
maior significância no primeiro componente.



TÍTULO: Levantamento de enteroparasitas em hortaliças comercializadas na feira livre 
do município de Capim Grosso – BA.
Instituição: Centro Territorial do Piemonte da Diamantina
Apresentador: Elen Diane Sampaio da Silva
Autores: Elen Diane Sampaio da Silva, Ariane Santos de Sousa.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a ocorrência de enteroparasitas em 
hortaliças comercializadas na feira livre do município de Capim Grosso – BA. Foram 
coletadas 76 amostras de hortaliças no período de julho/2014 a outubro/2014 e analisadas 
pelo método de sedimentação espontânea, observou-se que 62% das amostras estavam 
contaminadas por enteroparasitas: Alface (Lactuca sativa) 56%, Cebolinha (Allium 
fistolosum) 26%, Coentro (Coriandrum sativum) 56%, Couve (Brassica oleracea l.) 31,5%. 
Os enteroparasitas encontrados nas amostras foram: Ancilostomidae sp. 2%, Ascaris 
lumbricoides 12%, Entamoeba coli 2%, Entamoeba histolytica 3%, Fasciola hepatica 
24%, Hymenolepis nana 1%, Strongyloides stercoralis 56%. Conclui-se que as hortaliças 
comercializadas na feira livre do município de Capim Grosso (Ba) podem veicular parasitas 
e que, quando consumidas cruas sem a devida higienização têm papel fundamental na 
disseminação de enteroparasitoses.

TÍTULO: Jogos africanos – diversidade cultural e geometria nas aulas de matemática
Instituição: E.M.E.B. Waldemar Borges
Apresentador: Elenice Carvalho Alves
Autores: Elenice Carvalho Alves, Tiago Santos da Rosa.
Resumo: Inovar, buscar recursos e metodologias, despertar o interesse pela matemática, 
são desafios constantes para o professor. Com a Lei 10639/2003 que torna obrigatório 
o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica surge um 
novo desafio e a oportunidades de tornar as aulas mais interessantes. Com o objetivo de 
aprender sobre a diversidade cultural, histórica e lúdica dos países africanos através de 
jogos deste continente; foram realizadas atividades em 2014 com alunos das séries finais do 
ensino fundamental, que conhecerão diferentes jogos como Mancala, Achi, Shisima, Yoté 
e Borboleta de Moçambique. Durante as aulas de matemática, foi trabalhada a construção 
dos tabuleiros, sendo possível explorar conceitos de geometria, e desenvolver o raciocínio 
lógico-estratégico. A culminância das atividades se deu na Semana da Consciência Negra, 
quando os alunos das séries finais do ensino fundamental ensinaram aos estudantes da 
escola os jogos africanos, oportunizando aos alunos aprender sobre a diversidade cultural, 
história e lúdica do povo africano, indo além de livros didáticos e listas de exercícios 
usados nas aulas de matemática.

TÍTULO: Reflexões sobre formação docente: Os trabalhos de conclusão de curso no 
âmbito do parfor
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí



Apresentador: Elenice Monte Alvarenga
Autores: Elenice Monte Alvarenga, Maria Keila Jeronimo, Marcelo Batista Gomes.
Resumo: O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 
integra política pública de incentivo ao oferecimento de cursos superiores gratuitos. 
em seu processo de formação no PARFOR, tais professores cursistas desenvolvem o 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Assim, objetivou-se averiguar aspectos relativos 
à definição dos temas e desenvolvimento do TCC em uma turma graduanda do PARFOR 
em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 
em 2014. A análise dos TCCs permite concluir que, embora presente, houve variações de 
uso da temática educacional. Notou-se que a maioria dos TCCs adequavam-se à realidade 
das comunidades nas quais os professores cursistas encontravam-se inseridos. Além 
disso, 50% dos trabalhos previram a realização de alguma atividade de intervenção e 28% 
dos trabalhos foram publicados. Professores cursistas que realizaram o TCC em duplas 
apresentaram rendimento inferior aos que trabalharam individualmente.

TÍTULO: Projeto nivelamento: Uma relação de aproximação e aprendizagem para os 
estudantes do IFES, Campus Itapina
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Itapina
Apresentador: Eli Elisângela Madeira Coelho
Autores: Eli Elisângela Madeira Coelho
Resumo: Projeto de nivelamento, que consiste em elevar o nível dos conhecimentos 
essenciais dos alunos no sentido de promover um avanço dos que apresentam 
conhecimento inferiores aos parâmetros de uma formação de excelência. Ao fornecermos 
ferramentas ao acadêmico, demonstramos nossa sensibilização com todas as dificuldades 
de aprendizagem apresentadas e criamos laços de identidade com o ingressante que sentirá 
partícipe do meio universitário ao enxergar a Instituição envolvida com as deficiências que 
ele carrega. Uma das palavras-chave é, portanto, a inclusão, que pressupõe a prevenção da 
exclusão. É necessário que ofereça atividades de nivelamento para que sejam construídas 
bases de conhecimento que elevem o nível de formação dos alunos e, ao mesmo tempo, 
os preparem para novos aprendizados. É um caminho eficaz para a construção de uma 
educação de excelência, que, segundo seus princípios democráticos, atendem a todos com 
suas especificidades, no que se refere ao ensino, a pesquisa e a extensão.

TÍTULO: Projeto sinal verde: Educação para a vida
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Élia Karine Nunes Rodrigues
Autores: Élia Karine Nunes Rodrigues, Lúbia Ingrind Cipriano dos Santos, Simone 
Albuquerque de Moura.
Resumo: Este projeto foi desenvolvido pelo Instituto Federal de Roraima – IFRR, com 



intuito de alcançar a conscientização de alunos da instituição com faixa etária de 16 a 19 
anos em relação a segurança no trânsito, procurando esse público, pois a estatísticas 
apontavam número elevado de acidentes, contando com vários parceiros para a realização 
desse projeto. O objetivo dessa etapa era a produção de uma cartilha com os conteúdos 
trabalhados durante o curso, produzido pelos próprios estudantes. No ano posterior, os 
alunos que foram capacitados na primeira etapa, começaram a desenvolver atividades 
semelhantes em escolas públicas do estado, com realização de palestras e com entrega 
das cartilhas confeccionadas. Por ter sido transmitido por pessoas de mesma faixa etária, 
percebeu-se que os estudantes das escolas estaduais aceitaram de maneira gratificante o 
trabalho realizado.

TÍTULO: Visando desenvolvimento sustentável, discentes do PIBID interdisciplinar 
participam da criação de horta vertical na E. E. Quintiliano Jardim
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Eliana Aparecida dos Santos
Autores: Eliana Aparecida dos Santos, Polyanna Miranda Alves.
Resumo: Vivemos em um momento em que a humanidade encara o acelerado esgotamento 
dos recursos naturais do planeta um ritmo jamais visto na história. A produção em larga 
escala e o consumo exagerado, são fatores que acarretam, além do esgotamento dos 
recursos naturais, o comprometimento de ambientes inteiros, já que a população não 
sabendo que destino dar a tantas embalagens e objetos em desuso acaba jogando-os 
nos rios, riachos, solos, florestas, etc. Visando o aproveitamento de embalagens pet, 
foi proposto aos alunos do ensino médio da E. E. Quintiliano Jardim, em conjunto com 
os discentes dos cursos Ciências Biológicas e Química do IFTM participantes do PIBID 
Interdisciplinar a criação de uma horta vertical. Houve grande aceitação e participação por 
parte dos alunos, foram plantados: salsinha, cebolinha, coentro, orégano, alface e pimenta 
que poderão ser usados pela própria cantina da escola na preparação da merenda escolar.

TÍTULO: Formação de professores na EPT
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina
Apresentador: Ilalzina Maria da Conceição Medeiros
Autores: Eliana Maria da Silva Madeira Lourenço, Ilalzina Maria da Conceição Medeiros, 
Míriam Albani, Luzimara de Souza Cordeiro Farini, Mônica Costa Arrevabeni.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o relato de um Projeto de Curso de 
Especialização em Educação Profissional e Tecnológica. Historicamente, a formação de 
docentes para atuar na Educação Profissional e Tecnológica tem sido um dos grandes 
desafios enfrentados pelos gestores das instituições de ensino, pois os profissionais 
de diferentes formações, com pouco ou nenhum conhecimento do ato educativo se 
apresentam como uma das dificuldades mais fortes que a Educação Profissional e 
Tecnológica enfrenta. O Curso ora proposto é ofertado pelo Instituto Federal do Espírito 
Santo – IFES Campus Colatina e está organizado por concepções de formação de docentes 
coerentes com a proposta filosófica e pedagógica da EPT.



TÍTULO: Biodegradação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos utilizando fungos 
isolados da Eicchornia Crassipes SP.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Eliana Pereira Elias
Autores: Eliana Pereira Elias, Siomara Dias da Rocha, Tereza Cristina Souza de Oliveira.
Resumo: Este trabalho apresenta a proposta de estudo da ação biorremediadora de 
microrganismos associados à macrófita aquática Eichornia crassipes sp, coletada em 
áreas sob influência de petróleo. A eficiência do processo de biorremediação pode ser 
determinada pela avaliação de hidrocarbonetos saturados e hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPA), pois são marcadores moleculares indicadores de poluição no ambiente. 
Foram isolados 49 fungos endofíticos e epifíticos da Eicchornia crassipes sp. Dentre os 
analisados, 5 fungos foram selecionados. Verificou-se a ocorrência de oxidação biológica 
em todas as amostras testadas sinalizada pela mudança de coloração do indicador redox 
2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP). Realizou-se teste de colapso da gota de óleo onde se 
verificou o potencial dos fungos na produção de biossurfactantes. Os extratos dos fungos 
acrescidas com petróleo bruto foram retiradas para extração e análise no cromatógrafo 
à gás acoplado ao espectrômetro de massas (CGMS) nos períodos de 24h, 7 e 14 dias 
sendo utilizadas as técnicas de bioaumentação e bioestimulação com adição de padrões 
certificados de hidrocarbonetos para estabelecer métodos analíticos. Neste estudo admitiu-
se para a avaliação do potencial de degradação 16 HPA. Os fungos avaliados apresentaram 
características promissoras para o emprego em biorremediação, pois foram eficientes na 
biodegradação dos HPA total presentes no óleo bruto.

TÍTULO: Telas de touch screen: Um estudo de física e tecnologia.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Eliana Priscila Cavalcanti de Brito
Autores: Eliana Priscila Cavalcanti de Brito, Talvanes Lima Felismino, Ayron Almeida 
Cordeiro de Farias, Manoel Itamar da Silva, Alessandro Viturino da Silva.
Resumo: As telas sensíveis ao toque ou telas de Touch Screen, são dispositivos que 
permitem a interação do usuário com a máquina, com comandos diretos na tela. Nosso 
grupo, composto por professora e alunos do curso Técnico em Agropecuária, partiu das 
telas de Touch Screen para iniciar uma pesquisa com base na disciplina de física. Na 
oportunidade fomos convidados para ministrarmos uma oficina, e tivemos a oportunidade 
de expor nossa pesquisa para demais alunos e professores da escola. Diante dos resultados 
encontrados nos estudos das telas de Touch Screen, percebemos que a física está atrelada 
a todo o seu funcionamento. Discutimos na oficina todos estes pontos, dando ênfase aos 
conteúdos de física envolvidos como pressão, corrente elétrica, choques, ondas, entre 
outros. Percebemos que a curiosidade sobre as telas de Touch Screen não era uma 
realidade só nossa. Para nosso grupo foi uma oportunidade única de aprendermos física 
partindo de uma tecnologia tão utilizada pelos jovens.



TÍTULO: Interquímica: a importância da interdisciplinaridade nas aulas de química na 
unidade escolar manoel ricardo do município de Cajueiro da Praia – PI.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Eliane da Rocha Vieira
Autores: Eliane da Rocha Vieira, Mônica de Sousa Nunes, Aurideia Araujo Melo, Luan 
Kelves Miranda de Souza, Jerdean Mendes Costa.
Resumo: INTRODUÇÃO: de forma predominante nas escolas de ensino-médio Brasileiro, 
o ensino tradicional tem como características a transmissão de conteúdos pelo professor, 
que na maioria das vezes não leva em consideração as ideias e os interesses dos alunos. 
Algumas reflexões sobre a educação básica Brasileira revelam que esse modelo não atende 
às atuais demandas necessárias para a formação dos estudantes que, de acordo com 
os documentos oficiais, exigem que estes se posicionem, julguem e tomem decisões 
das quais sejam responsáveis. Nos últimos anos, intensificou-se na área de ensino de 
química a utilização do termo contextualização e interdisciplinaridade, que pode ter origem 
em diferentes correntes filosóficas. Dessa forma, considera-se importante esclarecer a 
perspectiva de contextualização e desenvolvimento da propagação de conhecimento 
sobre as demais áreas que possuam relação com a química. Contudo, buscou-se um 
maior entendimento por meio dos alunos, através da abordagem do ensino de química 
nas práticas do cotidiano. Visando a incorporação da interdisciplinaridade nos ensino de 
química na Unidade Escolar Manoel Ricardo do município de Cajueiro da Praia – PI.
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido na Unidade Escolar Manoel Ricardo localizada 
na cidade de Cajueiro da Praia – PI, no dia 25 de novembro, possuindo como público alvo 
os alunos regularmente matriculados nas turmas do ensino médio da referida instituição 
de ensino. A referida pesquisa, objetivou levar a esses alunos uma nova abordagem da 
química, por meio da feira educacional, peças teatrais, ferramentas audiovisuais, além de 
exposição de banners que traziam o tema proposto como ideia central e fundamental para 
a formação e um novo saber. Além disso, foram designadas tarefas para que esses alunos 
fossem bem instruídos, para que o ensinamento proposto da química interdisciplinar fosse 
absorvido e compreendido da melhor forma, uma vez que, esse conhecimento servirá de 
forma fundamental para a vivência no cotidiano desse indivíduo. Ao final da feira foi reali-
zado um questionário aos alunos para saber o quão importante foi a interdisciplinaridade 
para a o conhecimento da disciplina de Química.
Resultados: As respostas obtidas nos questionários foram satisfatórias. dos 100 alunos 
que responderam o questionário, cerca de 80 alunos responderam que a feira interdisci-
plinar foi de fundamental importância para um melhor aprendizado de química; 10 alunos 
responderam que preferiam o modo tradicional de ensino e 10 alunos disseram que a feira 
não trouxe uma melhora para o ensino de química.
Conclusão: O referido trabalho demonstrou a importância de uma educação interdiscipli-
nar para um melhor conhecimento do estudo de química na Instituição de Ensino avaliada. 



Dessa forma, acredita-se que a utilização de novos métodos de ensino possam contribuir 
para uma melhor formação educacional, permitindo ao aluno correlacionar o estudo com 
as demais áreas, até mesmo relacionando-a ao seu cotidiano. Por fim, a interdisciplina-
ridade promove uma maior interação para o saber, O aluno crítico hoje é o profissional 
capacitado amanhã.
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TÍTULO: Entrelaçando histórias, tecendo memórias: O patrimônio histórico-cultural de 
caxias-ma como lugares de memórias
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Eliane de Sousa Almeida
Autores: Eliane de Sousa Almeida
Resumo: O propósito em discutir “Entrelaçando Histórias, tecendo memórias”, tendo 
como delimitação “o patrimônio histórico de Caxias como lugar de memórias” é o de trazer 
à tona discussões relativas ao tema. Nessa investigação, partimos do entendimento de 
que as edificações são repletas de significados para aqueles que vivenciam a cidade. Por 
isso, investigamos os sentidos e significados do patrimônio histórico-cultural de Caxias, 
bem como a forma como moradores e visitantes se identificam com ele, se/ou como 
reivindicam políticas de preservação patrimonial. A reflexão apontou para mudanças na 
concepção e nas políticas públicas patrimoniais. Desta forma, parte-se do pressuposto de 
que o modo de participação social, as relações que estabelecem e articulam os indivíduos 
sejam fundamentais na elaboração/construção de identidades individuais e coletivas 
e possibilita reflexões que perpassam a teoria, possibilitando encontros com o mundo 
material e imaterial subjacente ao patrimônio local. O estudo baseou-se na premissa de que 
a preservação e a divulgação da memória histórico-cultural de Caxias/MA podem orientar 
ações e fomentar discussões sobre a preservação dos bens tangíveis e intangíveis, além de 
constituir-se como elemento essencial para o estabelecimento de políticas de preservação 



do patrimônio histórico-cultural efetivas para a cidade. Ressaltamos que a valorização 
dos patrimônios histórico-culturais depende do conhecimento que os cidadãos tem sobre 
ele e para se chegar à compreensão, internalização e valorização, o apropriar-se desse 
patrimônio é categoria importante, no qual os habitantes poderiam apropriar-se de suas 
histórias e memórias. A expressão patrimônio histórico-cultural é familiar e frequente nos 
responsáveis pela preservação e tem papel importante neste processo pela capacidade de 
formar cidadãos livres e críticos, divulgar o legado histórico-cultural, propiciar mecanismos 
de ação para sensibilizar para a cidadania no compromisso para com a cidade, além de 
incentivar trabalhos de caráter didático sobre os aspectos característicos e coletivos das 
identidades e memórias da localidade.

TÍTULO: Avaliação da ricota produzida através da precipitação endotermica da proteina 
do soro de leite.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins
Apresentador: Eliane Maria Mascarenhas da Silva
Autores: Eliane Maria Mascarenhas da Silva, Sérgio Luis Melo Viroli, Isis Padro Meireles 
de Castro, Fernando Morais Rodrigues, Joyce Thalita Francelino Vieira.
Resumo: A pesquisa visou o desenvolvimento de uma ricota analisando suas características 
físico-químicas e sensoriais quando comparada a uma ricota comercial. A ricota foi 
produzida utilizando soro fresco produzido a partir do processamento de queijo. As 
análises demonstraram 55,47% de umidade, 0,52% para a acidez, 5,76% de proteínas e 
1,13% de gordura. de acordo com a avaliação sensorial para a cor, aparência e aceitação, 
80% dos avaliadores gostaram desses atributos. Os resultados apontam a viabilidade da 
produção de ricota, pois houve boa aceitação dos avaliadores e em relação à sua qualidade 
físico-química, obtiveram-se resultados adequados quando comparada com os resultados 
encontrados na análise de ricota comercial.

TÍTULO: Efetividade do ensino de educação ambiental no curso de manutenção 
industrial do Instituto Federal fluminense.
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Eliane Paravidino Carneiro
Autores: Eliane Paravidino Carneiro, Emílio Maciel Eigenheer.
Resumo: Este trabalho procura investigar, conhecer e analisar se a percepção ambiental 
e a sensibilização que fundamentam a consciência e as futuras ações do indivíduo estão 
associadas ao grau de educação ambiental (formal) que a pessoa recebe. A metodologia 
utilizada de estudo de caso, de natureza qualitativa, com aplicação de questionário (com 
perguntas fechadas) tem o objetivo de investigar a efetividade do ensino da Educação 
Ambiental na perspectiva da construção de uma visão crítica sobre o Meio Ambiente e 
a influência da práxis cotidiana dos atores sociais do Ensino Superior de Tecnologia de 
Manutenção Industrial do Instituto Federal Fluminense Campus Campos dos Goytacazes/



RJ – Centro e como resultado, pela análise dos dados obtidos, observou-se a necessidade 
por parte da escola de implementar práticas que incorporem os processos decisórios 
participativos como um valor fundamental a ser considerado na proteção ambiental e no 
desenvolvimento da cidadania.

TÍTULO: Relatando nossa experiência de incluir brincando
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Eliane Teresa Borela
Autores: Eliane Teresa Borela, Luciana Araujo Valle de Resende.
Resumo: Este trabalho apresenta o relato de experiência do projeto de extensão intitulado 
Incluir Brincando, sob o apoio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Edital 01/2012. 
Os bolsistas desenvolveram atividades do projeto no laboratório de informática da Escola 
Estadual Bom Jesus, em Uberlândia-MG, atendendo alunos do ensino fundamental. 
Objetivou-se, através da inclusão digital, contribuir com o aprendizado desses alunos nas 
diversas áreas do conhecimento contempladas pela escola, representando, assim, um 
suporte para o trabalho dos professores regentes. Os resultados obtidos mostram uma 
avaliação bem positiva tanto para os bolsistas quanto para os alunos atendidos.

TÍTULO: Um breve histórico legal da educação profissional no Brasil
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Eliane Valéria de Barros
Autores: Eliane Valéria de Barros, Wanderson Lyrio Bermudes.
Resumo: Este trabalho contextualiza, historicamente, a educação profissionalizante 
Brasileira, apropriando aspectos econômicos e legais. Ao realizar, por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, um percurso histórico-legal da educação profissional Brasileira aprendemos 
que é marcada pelo caráter assistencialista, ao passo que a educação propedêutica 
destinou-se às classes dominantes. Essas antigas dicotomias, do sistema educacional 
Brasileiro, ainda não foram superadas, pois o decreto n° 5.154/2004 é deficiente quanto 
à integração efetiva dos currículos propedêutico e profissional do ensino médio. Porém, a 
possibilidade da integração da formação geral e profissional de forma unitária proporciona 
uma possível formação politécnica que propiciará ao aluno o domínio e fundamento de 
técnicas produtivas aliadas à formação do cidadão crítico e assim romper finalmente com 
a dualidade que sempre existiu entre a educação propedêutica e a tecnológica.

TÍTULO: Pedagogo: Percepção e atuação na educação profissional técnica de nível 
médio/proeja
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Elicia Thanes Silva Sodré de França
Autores: Elicia Thanes Silva Sodré de França, Emmanuele Maria Barbosa Andrade.



Resumo: Este artigo investiga a atuação do pedagogo no Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos/PROEJA. Propõe-se discutir sobre a percepção que o pedagogo tem acerca do 
seu trabalho no delineamento de ações pedagógicas voltadas para o Curso Técnico de 
nível médio em Alimentos, na forma integrada/PROEJA, ofertado no Instituto Federal do 
Amapá, Campus Macapá. Para realização do estudo adotou-se a pesquisa qualitativa, com 
aplicação de entrevista à pedagoga e aos docentes do Curso. Os resultados da entrevista 
evidenciam que a atuação da pedagoga está restrita a algumas atividades e há pouco 
relacionamento da mesma com o corpo docente e as instâncias superiores ligadas ao 
pedagógico. Sinalizam-se algumas alternativas para viabilizar melhorias na atuação da 
pedagoga para um trabalho mais efetivo: oferta de formação continuada e desenvolvimento 
de ações conjuntas e articuladas entre os atores educativos.

TÍTULO: Relacionando o conhecimento do conceito, aspectos e princípios da química 
verde da população de nova cruz com os discentes do IFRN – Campus Nova Cruz
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Nova Cruz
Apresentador: Eliel Silva da Costa
Autores: Eliel Silva da Costa, Taynara Ewerlyn Barbosa Ramalho, Cleonilson Mafra Barbosa.
Resumo: Questões que envolvem a preservação ambiental vêm ganhando grande 
proporção para minimizar os impactos das atividades humanas na natureza. Com isso 
foi desenvolvido nos EUA o conceito da Química Verde, que busca destinar aos produtos 
utilizados em processos químicos um destino sustentável e que não agrida ao meio 
ambiente. O presente trabalho foi desenvolvido visando relacionar o conhecimento que a 
população de Nova Cruz/RN e os discentes do IFRN tem acerca da Química Verde e de seus 
12 princípios. Foi desenvolvida e aplicada uma pesquisa, onde se constatou que a maior 
responsável por repassar tal conhecimento é a escola, embora seja um conhecimento 
superficial, pois grande parte dos questionados não tem ideia sobre os 12 princípios 
revelando a necessidade existente para que este assunto seja mais bem construído em 
sala de aula, uma vez que incorporando a construção dessa alternativa no nosso entorno, 
possivelmente seja alcançada a sustentabilidade efetiva de uma região.

TÍTULO: Valor didático da xiloteca no reconhecimento e preservação da flora do cerrado 
e floresta Amazônica
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Elienne Ribeiro Vieira
Autores: Elienne Ribeiro Vieira, Ludymilla Mayelle Pereira Gomes, Janaina Costa e Silva.
Resumo: A botânica se torna hoje um grande desafio para os professores de biologia, 
pois a grande variedade de termos técnicos e nomes científicos às vezes se torna um 
obstáculo entre o aluno e a aprendizagem. Alunos bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) do Campus Araguatins-TO, tiveram como proposta 



realizarem uma ação relacionada ao uso didático da xiloteca para melhor aprendizagem 
no reconhecimento e preservação das espécies de árvores. O trabalho foi realizado em 
escolas estaduais de ensino fundamental segunda fase e ensino médio, com o objetivo de 
fazer com que os alunos conheçam as características morfológicas das árvores nativas do 
cerrado e floresta Amazônica de forma simplificada com o uso da xiloteca. Foi realizada 
uma oficina, onde cada bolsista falou sobre a preservação da flora do Cerrado e Floresta 
Amazônica, enfatizando os aspectos econômicos, ecológicos e as características das 
árvores desses biomas. Observou-se que os alunos assimilaram com mais facilidade os 
conteúdos propostos pelos PIBIDianos, onde ficou explicito a participação, motivação e o 
envolvimento dos educandos nas atividades realizadas.

TÍTULO: Perfil da formação inicial dos professores que ensinam matemática no estado 
de Roraima.
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Eliete da Silva Pereira
Autores: Eliete da Silva Pereira, Nilra Jane Figueira Bezerra.
Resumo: Este trabalho apresenta resultados finais da pesquisa realizada no âmbito 
do Programa Institucional de bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT do 
Instituto Federal de Roraima – IFRR, no ano de 2014. A proposta foi descrever o Perfil da 
Formação inicial dos professores que ensinam Matemática nas escolas públicas do Estado 
de Roraima. Consta nos dados do Censo 2013 que cerca de 51,7% dos professores no 
Brasil lecionam no Ensino Médio sem ter a devida formação. No Estado de Roraima, a 
situação é diferente? e na capital Boa Vista, tem-se a mesma situação? Movido por esses 
questionamentos, realizamos um levantamento visando descrever a realidade do Estado 
de Roraima em relação à formação inicial dos professores que ensinam Matemática. Os 
resultados revelaram que cerca de 60% desses professores possuem Licenciatura em 
Matemática, dentre esses, 34% concluíram somente a graduação. Isso implica dizer que 
quase 40% dos professores de Matemática do Estado, lecionam na capital ser ter a devida 
formação, além do acúmulo de contratos que provoca sobrecarga de serviços ao professor.

TÍTULO: Desenvolvendo a arte de falar em público
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Eliézer Polinati Silva
Autores: Eliézer Polinati Silva
Resumo: Embora a comunicação faça parte da nossa convivência e existência e seja um 
singular identificador do ser humano, comunicar-se eficazmente é uma arte que nem todos 
dominam, embora todos tenhamos a possibilidade de fazê-lo. O projeto desenvolvido 
com os alunos do ensino médio integrado visou a desenvolver neles a habilidade de falar 
em público. Os objetivos do curso estão em treinar o participante para se converter em 
um orador mais persuasivo, mediante sua integração pessoal com seu material, tema e 



auditório. Uma vez por semana, sistematicamente, há o curso de oratória em cada turma. 
O curso de oratória tem sido relevante considerando-se os resultados obtidos. Angústias 
como o que fazer com as mãos durante a apresentação, como controlar o nervosismo, o 
uso adequado do vocabulário, entre outras, vêm sendo vencidas paulatinamente. Muitos 
apresentaram grandes superações em relação à timidez, ao nervosismo, às palpitações ao 
se depararem com um microfone, entre outros pavores.

TÍTULO: Implementando as tics na educação
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Elifas Levi da Silva
Autores: Elifas Levi da Silva, Flavio Alves Monteiro.
Resumo: Os alunos com deficiência auditiva costumam ser avaliados com os mesmos 
instrumentos desenhados para avaliar alunos ouvintes. A avaliação realizada nestes termos 
mascara o grau de entendimento do aluno a respeito do assunto estudado, transformando 
o processo num evento de classificação injusto, sem permitir um bom diagnóstico do 
trabalho ou da aprendizagem.
Por conta desta dificuldade a avaliação visual se presta melhor para a avaliação deste pú-
blico uma vez que oferece os textos interpretados em LIBRAS, elementos imagéticos, in-
dependência ao aluno e condições de produzir uma resposta inteligível para seu professor.
Devemos sempre lembrar que a avaliação é uma parte sensível do processo educativo, e 
que não são apenas os professores a avaliar os alunos, os alunos também se avaliam por 
estes instrumentos, que acabam contribuindo para a construção de sua autoimagem. Por 
isso a avaliação não pode ser negligenciada e tratada como instrumento de classificação.

TÍTULO: Coral de servidores do IFPI: Sentidos e significados
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Elineide Soares Braga Pereira
Autores: Elineide Soares Braga Pereira, Maria Keila Jeronimo, Ediane Braga Pereira.
Resumo: INTRODUÇÃO: A prática de canto em grupo, é um dos maiores exercício de 
convívio social, o que motivou a organização do Coral dos Servidores do IFPI, em setembro 
de 2014. METODOLOGIA: Início com visitas aos departamentos da escola, para divulgação, 
convites e inscrições. Os ensaios ocorreram as quartas e sextas feiras, às 8:30h, seguindo 
o roteiro: confraternização, técnicas de relaxamento, respiração, aquecimento vocal e 
ensaio de repertório. RESULTADOS: Tivemos um total de 28 servidores inscritos. Foram 
realizadas apresentações em outubro de 2014, nas festividades do “Dia do Professor” e em 
dezembro o evento “Natal pelos Corredores do IFPI”. Culminamos nossas apresentações 
Natalinas na “II Amostra de Natal IFPI”. CONCLUSÃO: A prática do canto coral para os 
servidores do IFPI proporcionou estímulos ao desenvolvimento social e cultural da escola, 
bem como benefícios pessoais relativos ao desempenho profissional, auto realização e 
saúde vocal dos participantes.



TÍTULO: Elaboração de licor de vinagreira (hibiscus sabdarIFFa l.) e determinação de 
suas propriedades físico-químicas e sensoriais.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Elionio Galvão Frota
Autores: Elionio Galvão Frota, Silvio Carlos Coêlho.
Resumo: Espécie da família Malvaceae, Hibiscus sabdarIFFa L., popularmente conhecida 
como vinagreira, é um arbusto anual originário da Índia, Sudão e Malásia, sendo 
posteriormente levada para a África Oriental. Pode ter sido introduzida no Brasil pelos 
escravos. É fonte de vitaminas A, B e C, ferro, fósforo e proteínas, suas folhas são utilizadas 
na culinária e na medicina popular, possuindo muitas propriedades terapêuticas já 
comprovadas. Seu cálice é utilizado na confecção de geleias, xaropes e vinhos. No preparo 
do licor foram usadas folhas sãs lavadas e sanificadas que foram postas em maceração em 
álcool por 60 dias. Ao extrato obtido foi incorporado um xarope simples de sacarose, sendo 
o licor resultante filtrado e armazenado por 60 dias para as análises. O licor apresentou cor 
amarelo pálido e sabor e odor próprios. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram 
grau alcoólico de 17°GL, açúcares totais 40, 3 g/L, acidez titulável 0,12 meq/L e acidez 
volátil 0,02 meq/L. A legislação vigente somente estabelece poucos padrões para licores 
estando os dois primeiros em conformidade. Deste modo o licor obtido apresentou boa 
qualidade sensorial e físico-química.

TÍTULO: Valor nutritivo de variedades crioulas, melhoradas e híbridas de milho
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão
Apresentador: Elis Lei da Silva
Autores: Elis Lei da Silva, Marisa Borin da Cunha, Erick Alexandre Doria Souza, Jailton 
Bispo da Silva.
Resumo: O milho é uma das culturas mais trabalhadas pelo melhoramento genético, tanto 
que as empresas investem na produção de sementes híbridas e transgênicas. Os pequenos 
produtores não conseguem pagar essa tecnologia. Por sua vez as variedades crioulas 
caíram em desuso, mas alguns já perceberam as vantagens desses milhos tradicionais 
quanto à durabilidade, resistência a pragas e doenças e sabor mais acentuado. O presente 
trabalho teve como objetivo analisar, quanto à composição nutricional, variedades crioulas, 
uma variedade melhorada e um híbrido duplo. As variedades crioulas são ligeiramente 
mais nutritivas que a melhorada e híbrida testadas nesse ensaio.

TÍTULO: Disposição irregular de resíduos sólidos: Um estudo de caso no município de 
Santa Inês-MA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Elis Regina Ribeiro Fontenele
Autores: Elis Regina Ribeiro Fontenele



Resumo: O aumento acelerado da geração de resíduos sólidos, resultante das atividades 
humanas, da concentração de pessoas e do aumento da produção individual de rejeitos 
proveniente do consumo da sociedade, justifica a preocupação cada vez maior com o 
meio ambiente, com a saúde pública e com a qualidade de vida da população. Nesse 
contexto, no Município de Santa Inês – MA, é, sem dúvida, um dos grandes desafios 
a ser enfrentado pelo poder público, principalmente em nível municipal, uma vez que 
são de sua inteira responsabilidade a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 
domiciliares. O presente trabalho teve por objetivo realizar o diagnóstico dos locais de 
descarga inadequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) nos bairros do Jardim Brasília e 
Vila Parente do referido município.

TÍTULO: Criouletivo experimental de improvisações de rua - clowns em diálogos de 
desapropriação
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Gurupi
Apresentador: Elisabete de Paula de Lemos Neris
Autores: Elisabete de Paula de Lemos Neris, André Luíz Moura Siqueira.
Resumo: O presente resumo relata sobre a pesquisa de um ano do grupo Criouletivo 
experimental de improvisAções de rua que vem desenvolvendo uma comunicação 
inteiramente improvisada com os núcleos de grande movimentação urbana. O Coletivo 
destaca a relação entre a linguagem do clown juntamente a semelhanças do teatro de 
invasão utilizadas.
O grupo observa a possibilidade de um outro olhar cênico na rua, percebendo que esta 
concretiza-se não apenas como palco intermediador entre artistas e publico mas a rua 
torna-se também um local apropriado facilitador para ações de interferência na rotina das 
pessoas.
A base da pesquisa esta sustentada em desapropriar o condicionamento das pessoas que 
necessitam e mantém vorazes os locais de fluxo gerando a partir de diálogos a possibi-
lidade de reVer os ambientes, possibilitando ressignifica-los. As poucas ferramentas que 
o grupo quis se apropriar foram três bicicletas que colaboram na itinerância do mesmo.

TÍTULO: Ensino médio integrado às práticas sociais e ao mundo do trabalho
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Elisângela Ferreira Floro
Autores: Elisângela Ferreira Floro
Resumo: O mercado de trabalho não necessita apenas de técnicos, mas de profissionais 
com habilidades gerais para o trabalho. Por isto, acreditamos que os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia poderiam abrir cursos de Ensino Médio Integrado às 
Práticas Sociais e ao Mundo do Trabalho, como uma alternativa à mera formação técnica ou 
propedêutica. Este curso seria organizado em três eixos: a) formação geral (I - Linguagens; 



II - Matemática; III - Ciências da Natureza; IV - Ciências Humanas); b) educação, trabalho e 
sociedade - disciplinas sobre cooperativismo, empreendedorismo e sobre os três setores 
da economia, realizando-se estágios a cada ano do Ensino Médio e c) protagonismo social 
– estudando-se problemas sociais, ambientais, humanos etc., decorrentes dos modos de 
produção e da má distribuição de renda, estimulando os alunos a intervirem na realidade 
por meio de projetos de extensão.

TÍTULO: Laboratório de ensino de matemática: Um espaço de aprendizagem a partir do 
uso de materiais didáticos manipuláveis
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Carlos Henrique Teles dos Santos
Autores: Elisânia Santana de Oliveira, Weverton Santos de Jesus, Carlos Henrique Teles 
dos Santos, Paulo Franklin Tavares Santos, Wesley Matos de Souza.
Resumo: A Matemática tem fundamental importância para o desenvolvimento de diversas 
atividades sociais, culturais, políticas e econômicas. Porém, no contexto educacional 
é historicamente concebida como uma disciplina difícil e, por esse motivo, temida por 
muitos alunos. Segundo Lorenzato (2010, p. 1), “A exclusão escolar, seja por evasão, seja 
por repetência, é grande, e a matemática é a maior responsável por isso”.
É relevante pensar que alguns estudantes não gostam de Matemática porque, dentre ou-
tros fatores, não tiveram a oportunidade de estudar essa ciência por meio de metodologias 
diferenciadas que permitissem, por exemplo, a contextualização, a interdisciplinaridade, a 
formação cidadã e profissional.
Nesse contexto, ter um espaço permanente na escola como um Laboratório de Ensino 
de Matemática (LEM) no qual os professores possam: desenvolver atividades educativas 
que utilizem materiais didáticos manipuláveis; expor trabalhos feitos pelos alunos, curio-
sidades matemáticas, problemas interessantes; além de servir para armazenar materiais 
produzidos e utilizados nas aulas.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um recorte dos dados do projeto “Labora-
tório de ensino de matemática: um ambiente para a aprendizagem da matemática a partir 
do uso de materiais didáticos manipuláveis” com base na análise de resultados obtidos a 
partir da aplicação dos materiais produzidos e/ou adquiridos até o presente momento pelo 
projeto em uma turma do Curso de Logística do IFS/ Campus Itabaiana durante um curso 
de Nivelamento em Matemática.

TÍTULO: Instituições de ensino superior versus mercado de trabalho: Análise das 
competências e habilidades
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba
Apresentador: Elisiane Sartori Menezes Garcia
Autores: Elisiane Sartori Menezes Garcia, Carlos Henrique Menezes Garcia, Fabiano Shinji 
Otaguro.



Resumo: O mundo do trabalho cada vez mais está exigindo uma nova postura do 
trabalhador no qual o desenvolvimento das competências e habilidades se faz perene. 
O modo de produção capitalista se transformou nestas últimas décadas, deixando 
clara a predominância do avanço do conhecimento técnico-científico. Novas formas de 
tecnologia e de inovação permeiam o debate sobre a consolidação das organizações 
em um mercado cada vez mais globalizado, cruciais para que um agente econômico se 
torne competitivo. Diante deste cenário, o aprendizado é colocado como fundamental ao 
processo de produtividade e de competitividade das empresas. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem por objetivo identificar como os alunos dos cursos de comércio exterior 
e de gestão empresarial da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba estão incorporando 
em seu processo de ensino-aprendizagem uma série de competências e habilidades que 
lhes permitam exercer determinadas funções em um mercado de trabalho cada vez mais 
exigente em termos de qualificação profissional e, com isso, criar instrumentos de análise 
consistentes e cientificamente rigorosos a serem utilizados nas empresas da Região 
Metropolitana de Campinas, onde a faculdade está localizada

TÍTULO: A educação problematizadora de Paulo Freire e o trabalho social com famílias.
Instituição: Prefeitura Municipal de Assistencia Social e Cidadania de Maracanaú - Ceará
Apresentador: Lidiany Alexandre Azevedo
Autores: Elismária Catarina Barros Pinto, Ana Daniella Damasceno, Lidiany Alexandre 
Azevedo, Kamillo Karol Ribeiro e Silva, Carla Valéria Nogueira Alcântara.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal analisar os aspectos pedagógicos 
do trabalho desenvolvido pelos profissionais da Assistência Social junto com as famílias 
referenciadas tendo como princípio basilar a concepção de educação emancipadora 
proposta pelo educador Paulo Freire. Neste sentido, utiliza-se como metodologia de 
investigação a análise dos documentos elaborados pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome - MDS que apresentam as orientações técnicas para o 
desenvolvimento das intervenções junto aos usuários, buscando identificar características 
apontadas pela proposta freiriana de educação. Utiliza-se como obra de referencia o livro 
“Pedagogia do Oprimido” por apresentar as concepções políticas de uma prática educativa 
voltada para a libertação e emancipação do indivíduo. A partir do analisado, compreende-
se que as ações desenvolvidas pelos técnicos tem, essencialmente, o espírito emancipador 
propagado por Paulo Freire num instante em que se propõe colaborar com o processo 
de libertação a ser desenvolvido pelo indivíduo, buscando a superação das condições de 
opressão de seu contexto sociocultural.

TÍTULO: Educação ambiental com as serventes do IFRS Campus Rio Grande
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do sul, Campus Rio Grande
Apresentador: Eliza Terres Camargo



Autores: Eliza Terres Camargo, Núbia Rosa Baquini da Silva Martinelli, Juçara Nunes da 
Silva, Aline Simões Menezes
Resumo: Esta formação em educação ambiental foi desenvolvida com trabalhadoras da 
limpeza do Campus Rio Grande do IFRS, visando fortalecer a parceria criada com estas 
colegas, quando da implantação dos projetos Produção, Reprodução e Redução de 
Resíduos – ações cooperativas. A ajuda dessas trabalhadoras foi essencial, pois por algum 
tempo interferimos no seu trabalho, ao fazer a pesagem dos resíduos e sua posterior 
separação para encaminhamento para a cooperativa de catadores. Como resultados 
parciais importantes, destacamos: a mudança de manejo em relação aos resíduos dos 
sanitários, que deixaram de serem misturados aos demais resíduos sólidos; e a iniciativa 
das trabalhadoras de solicitar um novo curso para este ano, já indicando o tema desejado: 
resíduos orgânicos e compostagem. Trabalhadores de serviços gerais, raramente tem a 
possibilidade de formação em serviço, pois o senso comum pensa que eles já detêm o 
conhecimento necessário para o desempenho das suas tarefas. Entretanto essa ideia não 
corresponde à realidade, na contemporaneidade, quando o próprio conceito de resíduo está 
sendo questionado. Assim pensamos que é nossa obrigação, enquanto escola, proporcionar 
essa formação, no horário de trabalho, sem custos adicionais para as trabalhadoras e para 
a contratante. Enquanto educação de adultos, fomos buscar inspiração em Freire, que 
recomenda a leitura do mundo precedendo a leitura da palavra, numa relação dialógica. 
Nesse sentido o trabalho vai além de tratamento de resíduos, sendo uma ação de educação 
ambiental ampla e desveladora da realidade a que estão sujeitadas essas trabalhadoras e, 
em alguma medida, todos nós trabalhadores em educação.

TÍTULO: Dia de falar de sexo: Formação continuada transdisciplinar e contemporânea
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Elizabeth Armini Pauli Martins
Autores: Elizabeth Armini Pauli Martins
Resumo: Trata-se de uma proposta de formação continuada transdisciplinar, complexa, 
na perspectiva contemporânea de maneira crítica e reflexiva. O tema orientação sexual 
foi a ferramenta utilizada. O modelo transdisciplinar utilizado foi apreendido de Jantsch 
e revisados por Silva (1999). A população investigada foi constituída pelos docentes e 
técnicos administrativos em educação do IFES/Campus Itapina.
Durante a execução do projeto foi oferecido aos sujeitos, conhecimentos básicos sobre 
o tema proposto, em diversas áreas das ciências humanas, após o qual foi aplicado um 
questionário para analisar a reação dos sujeitos frente ao projeto e o ideário destes sobre 
o tema orientação sexual na escola depois de um processo de estudo.
Propusemos um projeto viável que permitirá aos sujeitos transitar sobre as várias óticas 
que dialogam sobre o tema, e trata-lo de maneira transdisciplinar, observando o rigor, a 
abertura e a tolerância.



TÍTULO: Perspectiva dos supervisores sobre o desenvolvimento do PIBID subprojeto 
biologia no IFCE Acaraú
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Acaraú
Apresentador: Elizabeth de Araujo Cavalcante
Autores: Elizabeth de Araujo Cavalcante, Jorgeana de Almeida Jorge Benevides.
Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vem desde 
2007 estabelecendo a intercomunicação entre o Ensino Superior e a Educação Básica. 
Dentro desse programa, destaca-se, a figura do professor supervisor que atua como 
mediador desse processo de inserção dos bolsistas de iniciação à docência. É ele quem 
acompanha as atividades nas escolas, bem como orienta a aplicação das atividades que 
foram propostas no plano de ação de cada licenciando. Diante desse contexto surgiu a 
seguinte indagação: Qual a percepção dos supervisores sobre o desenvolvimento do PIBID 
em sua instituição? Visando responder essa indagação é que o objetivo desse presente 
trabalho visa analisar, sob a ótica do supervisor, quais os impactos do desenvolvimento 
dos projetos aplicados pelos licenciados em suas respectivas escolas. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória do tipo estudo de caso, onde os procedimentos utilizados foram 
pesquisa bibliográfica e questionários semiestruturados com questões abertas e fechadas. 
Os sujeitos da pesquisa foram os supervisores participantes do Programa PIBID subprojeto 
Biologia e integrantes das escolas : E.E.M Liceu de Acaraú Maria Alice Ramos Gomes - 
localizada na cidade de Acaraú; E.E.I.E.F. Hermínia Franklina da Silveira - localizada no 
distrito de Juritianha, cidade Acaraú; E.E.M São Francisco da Cruz - localizada na cidade 
de CRUZ; Liceu de Itarema Valdo de Vasconcelos Rios - localizada na cidade de Itarema. 
Conclui-se que, de acordo com os supervisores, todos os membros da escola aceitam 
positivamente o desenvolvimento do Programa PIBID subprojeto Biologia. É salutar 
enfatizar que ainda é pouco o acompanhamento por parte do Núcleo Gestor às ações 
desenvolvidas e que se faz necessário que se intensifique esse acompanhamento.

TÍTULO: Aplicação de tecnologia móvel na automação residencial
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano
Apresentador: Elizabeth Pereira Lacerda
Autores: Elizabeth Pereira Lacerda, Vera Lúcia da Silva.
Resumo: A sensação cada vez maior de insegurança e a busca por conforto nas 
funcionalidades de uma residência tem levado a população em geral a procura por algum 
tipo de automação residencial. A automação residencial vem se expandindo rapidamente 
entre todas as classes sociais, isso se de deve as grandes inovações tecnológicas 
disponíveis para atender as exigências de um mercado ainda em expansão, como as 
tecnologias móveis.
Este projeto investiga tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento de softwares a 
serem embarcados em dispositivos móveis para projetos de automação residencial, utili-
zando softwares livres e tecnologias de baixo custo.



TÍTULO: CApacitação em gestão compartilhada no IFRN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Elizama das Chagas Lemos
Autores: Elizama das Chagas Lemos, Ilane Ferreira Cavalcante, Ramaiana Dantas de Morais.
Resumo: A gestão compartilhada pode ser entendida como a gestão realizada em conjunto 
por vários indivíduos, com a finalidade de se reunirem para gerir um projeto, política ou 
programa público em busca de um objetivo em comum. Na educação a distância, vários 
são os papeis para viabilizar as ofertas, como os coordenadores de polo, de curso e das 
ofertas. Esses profissionais normalmente atuam distantes geograficamente e as ações 
precisam estar bem articuladas para que o trabalho ocorra de forma eficiente e eficaz. 
Para isso, o Campus EaD do IFRN tem trabalhado para ofertar o CoGESTÃO – Capacitação 
em Gestão Compartilhada – como um mecanismo para unir os profissionais do Campus 
e dos 26 polos presenciais em diferentes localidades para um mesmo fim: promover uma 
gestão conjunta das ações que norteiam a educação a distância do estado. No trabalho 
será apresentado os resultados de 2014 com o CoGESTÃO, assim como a metodologia, 
objetivos, público-alvo e conclusões.

TÍTULO: Os aspectos psicossociais como obstáculo na aplicação da lei maria da penha
Instituição: Christus Faculdade do Piauí, Chrisfap
Apresentador: Elizandra de Sousa Magalhães
Autores: Elizandra de Sousa Magalhães
Resumo: Este artigo busca verificar a problemática vivenciada pelo Poder Judiciário na 
aplicação da Lei Maria da Penha na cidade de Piripiri-Pi. Observa-se que existem inúmeros 
registros de denúncias feitas pelas vitimas, que na maioria dos casos não representam os 
agressores criminalmente, por motivos que a própria sociedade rotula, ou quando o seu 
lado psicológico serve como obstáculo, pressionando-as a considerar o lado afetivo e de 
possíveis mudanças por parte do agressor, pelo devido vínculo afetivo existente entre eles, 
porém, torna-se um círculo vicioso, quando tais circunstâncias não são concretizadas.

TÍTULO: Perfil das mulheres vítimas de violência física no Município de Pesqueira/PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Êlizandra Regina dos Santos Gomes
Autores: Êlizandra Regina dos Santos Gomes, Cláudia Sorelle Cavalcanti de Santana, José 
Romero Diniz, Pryscilla Morganna Cavalcanti de Santana Ferreira, Soraia de Oliveira Pequeno.
Resumo: INTRODUÇÃO: A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal.
Considerada como um problema de saúde pública desde a década de 90, a violência contra 
a mulher existe em todos os países e grupos sociais, indistintamente das condições socio-
econômicas, credos e cultura.



Objetivou identificar o perfil das mulheres vítimas de violência física no município de Pes-
queira/PE nos anos de 2010 a 2013.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo. Descrevendo a realidade como esta se 
apresenta, conhecendo-a e interpretando-a por meio da observação, do registro e da aná-
lise dos fatos ou fenômenos (variáveis).
Foram definidos como critérios de inclusão: sexo feminino, com idade de 18 a 60 anos, 
residentes em Pesqueira-PE e que sofreram violência física. Critérios de exclusão: vítimas 
que estejam na faixa etária inferior a 18 anos e superior a 60 anos, vítimas do sexo mas-
culino.
Foram utilizados dados secundários, cuja fonte foi o sistema de informação de agravos 
e notificação (SINAN), acessados na secretária de saúde no setor de epidemiologia no 
município de Pesqueira/PE.
As variáveis estudadas foram classificadas em relação à vítima, sendo elas faixa etária, 
raça/cor, escolaridade, área de residência, ocupação, estado civil, tipo de violência, local 
da agressão, agressor e uso de álcool.
Para realização da pesquisa, foram utilizados dados secundários, sem identificação das 
vítimas. Para a disponibilização das informações foi emitido para secretaria de saúde um 
ofício solicitando autorização para pesquisa. Desta forma dispensada a aprovação do estu-
do pelo comitê de Ética em pesquisa.
RESULTADO
Totalizaram-se 10 casos de violência física. Faixa etária: 18-32: 7 (70%), 33-47: 3 (30%), 
48-60: 0 (0%); Ensino Fundamental Completo: 1 (10%), Ensino Fundamental Incompleto: 
2 (20%), Ensino Médio Completo: 1 (10%), Ignorado: 6 (60%); Zona Urbana: 6 (60%), 
Zona Rural: 2 (20%), Não preenchido: 1 (10%), Ignorado: 1 (10%); Não Preenchido: 6 
(60%), Agricultora: 1 (10%), Balconista: 1 (10%), do lar: 2 (20%); Solteiro: 4 (40%), Ca-
sado: 2 (20%), Separada: 1 (10%), Ignorado: 2 (20%), Não preenchido: 1 (10%); Residên-
cia: 3 (30%), Bar: 1 (10%), Ignorado: 5 (50%), Não preenchida: 1 (10%); Autoagressão: 
3 (30%), Cônjuge: 2 (20%), Ex-cônjuge: 1 (10%), Namorado: 1 (10%), Desconhecido:1 
(10%), Ignorado: 1 (10%), Não preenchida: 1 (10%).
CONCLUSÃO
De acordo com a análise, pode-se inferir que a maioria das mulheres agredidas por vio-
lência física são jovens, solteiras, residentes em zona urbana e que se auto infligem. Há 
um preenchimento incorreto dos dados na ficha de alimentação do sistema de informação 
dificultando a identificação do perfil fidedigno das vítimas nas variáveis: escolaridade, ocu-
pação e local da agressão.
Verifica-se a necessidade dos profissionais que trabalham com o SINAN se submeterem 
a uma capacitação, devido à grande importância para a formulação das políticas públicas 
atuais e avaliação destas.



TÍTULO: Análise dos impactos das políticas públicas na educação da rede estadual de 
ensino de Uberlândia/ Minas/MG em 2005: a Avaliação de Desempenho( ADI) em foco
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Elizeth Rezende Martins
Autores: Elizeth Rezende Martins, Rosa Maria da Silva, Magali Aparecida Mendes de 
Queiroz, Pedro Margatto, Luciana Borges Andrade.
Resumo: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de Mestrado, pertencente ao 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Federal 
de Uberlândia, na linha de pesquisa intitulada “Trabalho, Sociedade e Educação”. 
Perpassa leituras, debates e reflexões desenvolvidas que tracem a discussão acerca da 
reestruturação produtiva na esfera educacional e os impactos da Avaliação de Desempenho 
no trabalho docente da rede pública estadual de Minas Gerais, a partir de 2005. Período 
este caracterizado por intensas reformas educacionais no Brasil e em Minas Gerais. O 
estudo inclui revisão de literatura, análise de documentos e pesquisa empírica na forma de 
entrevistas e questionário. As análises estão pautadas em uma pesquisa empírica, realizada 
no município deUberlândia/MG. Há ainda uma discussão teórica acerca da educação e do 
trabalho, face aos impactos trazidos pela regulação educativa praticada com o processo de 
reestruturação produtiva.

TÍTULO: Respeitando a diversidade no IFES Campus Itapina
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Ellen Amaral Siqueira
Autores: Ellen Amaral Siqueira, Carmelita Iria Nunes, Denilce Salvador, Giacomina Possati 
Lepaus, Janaina Aparecida Calefi Zanette,
Resumo: O Campus Itapina visa desenvolver educação profissionalizante nos diversos 
níveis e capacitar profissionais para o mundo do trabalho, investindo no fortalecimento 
da cidadania. O Projeto “Respeitando a Diversidade no IFES – Campus Itapina” teve como 
objetivo sensibilizar os alunos iniciantes para a promoção de um ambiente de respeito 
às diversidades existentes no Campus. O projeto foi estruturado em duas etapas, na 
primeira foi aplicado um questionário com a temática da Diversidade, e na segunda etapa, 
organizamos mesas redondas. Pode-se concluir, após análise dos dados, a presença de 
preconceito no Campus, assim como os locais onde acontecem e os tipos de preconceitos 
sofridos pelos alunos. A realização das mesas redondas permitiram abordar os assuntos 
sexualidade e diversidade racial, de forma à estimular discussões a respeito da diversidade 
e de respeitar as diferenças do indivíduo.

TÍTULO: Não nego meu oxente, mas respeito seu ok!
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ellen Ludmille Santos de Morais



Autores: Ellen Ludmille Santos de Morais, Herik Matheus Guedes Souza de Lima, Josenildo 
Pinheiro da Silva.
Resumo: Cada vez mais existe a necessidade dos profissionais que trabalham com 
projetos (arquitetos, engenheiros, designers e decoradores) de apresentar seus trabalhos 
de forma mais próxima da realidade possível facilitando a visualização e imaginação do 
cliente, leigo na interpretação de desenhos técnicos. Com a grande busca pelos ambientes 
em 3D, a sofisticação dos sistemas de desenvolvimento de modelos e a constante procura 
por produtos, faz-se necessário à criação de um grupo de pesquisa que venha a facilitar a 
compreensão no estudo de uma linguagem de fácil aprendizado.
Nesse sentido, este artigo vem mostrar uma metodologia para a construção de modelos 
tridimensionais que pode ser aplicado nas áreas de mecânica e refrigeração/climatização, 
bem como apresentar o programa Google Sketchup como um importante facilitador da 
aplicação da referida metodologia.

TÍTULO: Projeto clube de ciências
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Eloísa Conceição Nascimentil Silva
Autores: Eloísa Conceição Nascimentil Silva, Fernanda Mendonça Fontes Galvão, Aline 
Cassiano, Giuliana Laura Eguino Rodrigues.
Resumo: O ensino da Química não tem oferecido condições para que o aluno a 
compreenda enquanto conceitos e nem quanto a sua aplicação no dia-a-dia. Tendo como 
intuito de despertar o interesse pela disciplina de Química, o projeto “Clube de Ciências” 
visa proporcionar novos conhecimentos da área com o uso de práticas associando os 
assuntos ministrados em sala com o cotidiano. A atividade prática ocorre no manuseio 
e transformação de substâncias nos laboratórios, quando então se trabalha em nível 
macroscópico, isto é, em coisas visíveis. Pretendemos possibilitar a maior quantidade 
possível de alunos em Instituições de Ensino Públicas, Federais e Privadas do Ensino 
Médio, chegarem a adquirir o conhecimento prático da disciplina.

TÍTULO: A contribuição dos intérpretes de libras no processo de ensino-aprendizagem 
das ciências/química
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis
Apresentador: Eloísa Rodrigues da Luz
Autores: Eloísa Rodrigues da Luz, Mirelly Aparecida Rezende.
Resumo: Fundamentados no pressuposto de que ensinamos química para o exercício da 
cidadania, não podemos nos esquecer dos marginalizados do processo educacional que 
apesar de inseridos nas escolas mediante uma política de inclusão escolar, não aprendem 
da mesma forma que os demais alunos. Sendo assim, a presente pesquisa promoveu o 
levantamento do perfil dos intérpretes de LIBRAS que atuam diretamente com os alunos 
surdos e verificou quais os conteúdos de química que julgavam apresentar dificuldades 



no processo de transposição do português para a LIBRAS e dessa forma verificar a 
contribuição desses interpretes de LIBRAS no processo de ensino-aprendizagem das 
Ciencias/Quimica.
Nossos resultados apontam que devemos nos apoiar em uma educação pautada no bilin-
güismo, enfocando a necessidade de parceria colaborativa dos professores com os intér-
pretes de LIBRAS, como instrumento para a melhoria do processo de ensino aprendiza-
gem dos alunos surdos.

TÍTULO: Programa nacional de educação na reforma agrária – pronera: Princípios, 
ações e perspetivas
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Eloisa Varela Cardoso de Arruda
Autores: Eloisa Varela Cardoso de Arruda, Márcio Adriano de Azevedo.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo central apresentar o Programa Nacional 
de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, bem como, discutir a relevância de suas 
ações para a transformação da realidade campesina Brasileira, uma vez que, seus 
princípios educativos são embasados na diversidade social existente no campo e ancorada 
na realidade das áreas rurais Brasileiras, especificamente, dos territórios rurais e Projetos 
de Assentamentos Federais de Reforma Agrária. Para a realização do trabalho em tela, 
optou-se por alguns procedimentos teórico-metodológicos, como a revisão bibliográfica e 
a análise documental. Como recorte de pesquisa em andamento no mestrado acadêmico 
em Educação Profissional do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, aborda aspectos 
relacionados as expressivo papel do PRONERA para a transformação da educação e, por 
conseguinte, da realidade do homem do campo.

TÍTULO: Análise da simulação computacional de distribuidores centrífugos de 
fertilizante usando cfd.
Instituição: Instituto Federal Sul-Riograndense
Apresentador: Elton Neves da Silva
Autores: Elton Neves da Silva, Mattias da Silva Castro, Leonardo Nabaes Romano.
Resumo: Nas últimas décadas vem crescendo a preocupação com os impactos ambientais 
causados pelo uso de fertilizantes no solo. Na utilização de distribuidores centrífugos 
de fertilizantes acontecem variações na forma de distribuição deste no solo, o que se 
tenta evitar. Os testes necessários demandam muito tempo e tem alto custo, por isso é 
interessante um método computacional para sua análise.
Propõe-se realizar a comparação de diferentes geometrias de discos distribuidores centrí-
fugos de fertilizante por meio de simulação computacional.
Assim, é possível reduzir tempo e custo da validações deste tipo de projetos em compara-
ção com testes de campo.



TÍTULO: Braço mecânico automatizado com arduino acionado por celular.
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional da Região Metropolitana
Apresentador: Rebeca Luna
Autores: Elvis Glacie, Rebeca Luna, Marileide de Carvalho.
Resumo: Com a utilização do braço mecânico na automação industrial empregadas nas 
últimas décadas as produções aumentaram, os custos e as falhas de operações reduziram. 
A automação na área industrial, requer sempre mais investimentos, pesquisas, estudos 
para acompanhar o desenvolvimento tecnológico deste membro robotizado.O braço 
mecânico automatizado com arduino acionado pelo celular é muito é aplicado em diversas 
funções industriais, principalmente na indústria automobilística,em operações espaciais e 
também pode ajudar idosos com dificuldades na movimentação e são programados para 
realizar determinadas tarefas com precisão.

TÍTULO: Softrip: Um software de auxilio ao turista
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará Campus Aracati
Apresentador: Genisa Queiroz de Freitas
Autores: Emanuel Moraes de Almeida, Benicio Ferreira da Silva, Bruna Lisandra Cartoxo 
dos Santos, Genisa Queiroz de Freitas, Gilmara de Sousa Reis.
Resumo: Aliando rapidez da transmissão da informação advinda da informática e a 
pesquisa atualizada e aprofundada realizada pelo turismo, foi criado um software no qual 
possibilite ao usuário buscar os mais variados tipos de hotéis, restaurantes e atrativos 
turísticos de uma determinada localidade. Para a sua criação e manutenção, utilizou-
se a IDE Visual Studio 2013 da Microsoft e a linguagem de programação c#, podendo 
somente ser manipulado através do Sistema Operacional Windows. em seguida foram 
feitas pesquisas qualitativas nos locais escolhidos, que foram algumas cidades do Ceará 
abrangendo regiões de serra, sertão e mar, sendo escolhidas as cidades de Fortaleza, 
Canoa Quebrada como pontos turísticos de praia, Guaramiranga como serra e Juazeiro do 
Norte como sertão, assim obtivemos um software fácil e dinâmico. Ao final, concluímos 
que este software irá trazer um grande benefício ao turista, pois eles disponibilizarão de 
informações precisas, atuais e importantes para que possam realizar a viagem que tanto 
sonharam com plenitude, podendo realizar trocas culturais, conhecendo novos lugares e 
obtendo novas e boas experiências de vida.

TÍTULO: DEsenvolvimento de aparatos experimentais para o estudo de fenômenos de 
capilaridade em blocos de gesso.
Instituição: UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco
Apresentador: Emanuel Patrick de Campos
Autores: Emanuel Patrick de Campos, Andréa de Vasconcelos Ferraz.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo: o desenvolvimento de aparatos experimentais 



que possibilitem um estudo dos fenômenos de capilaridade em amostras representativas 
de blocos de gesso com diferentes razões água/gesso (Razão A/G). Os aparatos foram 
baseados nos seguintes experimentos normatizados: teste de absorção por capilaridade, 
teste de permeabilidade ao vapor e teste de secagem.

TÍTULO: A trajetória dos egressos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul /Campus 
Sertão
Instituição: IFRS - Instituto Federal Rio Grande do Sul, Campus Sertão
Apresentador: Emanuele Alecsandra Beck
Autores: Emanuele Alecsandra Beck, Alexandra Ferronato Beatrici.
Resumo: O estudo intitulado “A Trajetória dos Egressos do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul Campus Sertão teve por objetivo analisar a trajetória profissional dos 
alunos egressos da turma 2010/2013 do Curso Técnico em Agropecuária do IFRS Campus 
Sertão, bem como descrever e caracterizar o ensino Técnico em Agropecuária, a profissão 
técnica agrícola e o perfil do egresso, examinar se o capital cultural de Pierre Bourdieu 
teve influência na escolha profissional e verificar se a proposta de verticalidade do ensino 
vem acontecendo no Campus. O estudo avalia o resultado das ações do Campus Sertão 
apontando de maneira clara e objetiva as condições do curso, seus méritos e carências, 
resultando assim num diagnóstico que poderá ser utilizado para torná-la mais eficiente 
mediante a implantação de mudanças tanto na metodologia de trabalho dos professores, 
quanto na matriz curricular, objetivando a constante atualização dos currículos, a melhora 
na qualidade de ensino.

TÍTULO: Alfred - sistema de automação residencial
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró
Apresentador: Emerson Costa Silva
Autores: Emerson Costa Silva, André Lucas Nogueira Dantas.
Resumo: O conceito futurista de automação residencial tem chegado cada vez mais 
próximo dos usuários, e dados atuais da AURESIDE - Associação Brasileira de Automação 
Residencial e Predial - comprovam que existe um déficit de 1,5 milhão de residências a 
serem atendidas de imediato. Assim, torna-se perceptível que a integração de dispositivos 
elétricos com uma interface de controle proporciona funcionalidades essenciais para o 
usuário como o conforto, além disso, os custos com água e energia podem ser planejados 
e reduzidos. Diante disso, o projeto propõe uma alternativa de baixo custo para realizar 
automação eletrônica em um ambiente único ou em uma residência completa. Ademais, 
todo o sistema de monitoramento é controlado através de uma interface intuitiva que pode 
ser acessada por qualquer smartphone, tablet ou notebook conectado à internet. Para a 
execução do projeto, utiliza-se uma plataforma embarcada baseado em uma simples placa 
de código aberto, denominada Arduino.



TÍTULO: A tabela periódica numa perspectiva problematizadora e contextualizada.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Niely Silva de Souza
Autores: Emerson Gonçalves Moreira, Carlindo Maxshweel Querino da Silva, Luís Victor 
dos Santos Lima, Niely Silva de Souza, Alessandra Macorne Tavares Alves de Figueiredo.
Resumo: Com base em análises das metodologias empregadas no Ensino de Ciências, 
principalmente no Ensino de Química, para estudantes matriculados na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), foi notória a falta de referência cotidiana, contextualizada, 
com os conteúdos previstos para a disciplina. Desta forma, esta pesquisa propõe o 
uso de Sequências Didáticas (SD), aliadas ao conhecimento empírico dos educandos, 
objetivando, uma aprendizagem verdadeiramente, significativa. A SD foi aplicada numa 
turma do primeiro ano do Ensino Médio, na modalidade EJA, a fim de serem introduzidos 
os conceitos de organização e localização (Grupos e Períodos) dos elementos químicos 
na Tabela Periódica, ocorrendo em diferentes etapas: definição de ordem e sua aplicação 
cotidiana, uso de recurso audiovisual para apresentar o contexto histórico-social da Tabela 
Periódica, atividade dinâmica através da utilização do ordenamento e classificação de 
alimentos presentes no dia-a-dia e, atividade ludo-educativa com intenção de verificar a 
aprendizagem dos alunos.
Verificou-se, por meio dos resultados obtidos, que o uso de uma metodologia diferencia-
da, tratando-se do EJA, facilita a construção de saberes unitário e coletivo.
Esse projeto proporcionou a participação, motivação e confiança dos estudantes, demons-
trando que, as sequências didáticas são bastante promissoras quando se trata de contex-
tualização, na Educação de Jovens e Adultos.

TÍTULO: Reuso de rejeitos da perfuração de poços de petróleo em tijolos de solo-
cimento
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Emerson Jurgen Soares de Sousa
Autores: Emerson Jurgen Soares de Sousa, Rodrigo de Araujo Gregorio.
Resumo: O solo-cimento é o material resultante da mistura homogênea, compactada e 
curada de solo, cimento e água em proporções adequadas. O produto resultante deste 
processo é um material com boa resistência à compressão, bom índice de impermeabilidade, 
baixo índice de retração volumétrica e boa durabilidade.
A reciclagem de resíduos é uma das muitas condições para aumentar a sustentabilidade 
da economia, uma vez que a geração desses é inevitável. A incorporação de resíduos em 
tijolos de solo-cimento já vem sendo utilizada em pesquisas científicas, e tem trazido re-
sultados positivos, tanto em termos de características tecnológicas, quanto em termos de 
preservação ambiental. A pesquisa proposta nesse plano de estudo utiliza o cascalho, um 
dos resíduos provenientes da perfuração de poços de petróleo onshore, na incorporação 



de tijolos de solo-cimento.
O objetivo principal será estudar o efeito de misturas binárias e ternárias de solo, cimento e 
resíduos. Vale ressaltar que as misturas binárias são aquelas em que é misturado o cimen-
to com o resíduo. Já as misturas ternárias são aquelas em que são misturados o cimento, 
o solo natural e o resíduo

TÍTULO: Expectativas de alunos de enfermagem frente ao primeiro estágio em 
instituições de saúde
Instituição: UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Apresentador: Emerson Piantino Dias
Autores: Emerson Piantino Dias, Beatriz Lemos Stutz, Tatiana Carneiro de Resende, Natália 
Borges Batista, Suéllen Siqueira de Sene.
Resumo: Neste estudo de abordagem qualitativa, objetivou-se investigar as expectativas 
de alunos do primeiro período de um curso técnico em enfermagem de uma Universidade 
pública, acerca do seu primeiro estágio em unidades de saúde. Os dados foram coletados 
por meio de entrevista semiestruturada, gravada e transcrita, de acordo com a Resolução 
196/96 que regulamenta a pesquisa com seres humanos. Os resultados obtidos 
demonstram que o início do estágio é permeado por sentimentos de medo, insegurança 
e ansiedade dos estudantes. Pode-se concluir que esse é um momento em que devem 
contar com a compreensão e o conhecimento dos docentes para que se sintam mais 
confortáveis e preparados para elaborar questionamentos e sanar dúvidas em relação ao 
exercício profissional.

TÍTULO: Segurança da informação nas redes sociais
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Emilia dos Santos Martins
Autores: Emilia dos Santos Martins, Raimundo Cláudio da Silva Vasconcelos.
Resumo: Redes Sociais são estruturas sociais virtuais compostas por pessoas e/ou 
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e 
objetivos comuns na internet e dentro das Redes sociais os indivíduos ficam vulneráveis. 
Saber identificar essas vulnerabilidades e estar preparado para lidar com elas é sempre um 
desafio para os usuários.
Além dos termos de uso é necessário tomar alguns cuidados ao utilizar esses serviços.

TÍTULO: A educação integrada e a formação do sujeito crítico
Instituição: UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São Paulo
Apresentador: Fabrício Juliano Fernandes
Autores: Emílio Rodrigues Júnior, Fabrício Juliano Fernandes, Michelle Espíndola Bastista.
Resumo: O presente trabalho de pesquisa trata de uma reflexão acerca de novos 



pressupostos da educação integrada na formação do sujeito. Essa educação integrada 
se ancora nos conceitos de completude e unidade social (FRANCO apud ARAUJO, 2014). 
Partindo do princípio que uma educação com a finalidade de formar cidadãos críticos e 
questionadores da sociedade atual no mínimo não deve ser isolada. Portanto, é necessário 
convocar os modelos de ensino que atualmente são aplicados no Brasil, principalmente 
na educação básica e profissionalizante, por seus enfoques reducionistas, e apontar 
novos horizontes. É essencial e urgente promover uma educação integrada cuja principal 
inferência seja a formação inteira de sujeitos inteiros em vista da emancipação e autonomia 
dos mesmos. Para tanto, não basta a união das disciplinas tradicionais no currículo 
escolar. É preciso acentuar temas diferenciados e práticas contrahegemônicas capazes 
de estimular a criatividade, o empoderamento, a consciência ética e política dos sujeitos. 
Destarte, essa educação integrada, promoverá, melhor que outros modelos, habilidades e 
competências necessárias para a formação completa do acadêmico. O que contribuirá para 
a sua escolha profissional e o exercício da cidadania plena, vencendo qualquer forma de 
ostracismo intelectual.

TÍTULO: A utilização da matriz swot como ferramenta estratégica: Um estudo de caso 
na cantina do IFRN, Campus São Gonçalo do Amarante
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Camous São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Emilly Nayara de Santana
Autores: Emilly Nayara de Santana, Luana Pereira da Cunha, Fernanda Heloah dos Santos 
Silva, Fernanda Barreto.
Resumo: A utilização de ferramentas estratégicas é considerada um fator importante no 
crescimento e desenvolvimento organizacional. em especial, a matriz SWOT, destaca-
se por ser uma ferramenta de análise de ambientes, que serve como base para o 
planejamento estratégico diante do cenário empresarial e está presente na maioria das 
metodologias estratégicas. Com o objetivo de elaborar a matriz SWOT para a Cantina do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante (IFRN-SGA), 
o presente trabalho tem por posicionamento, desenvolver potenciais meios estratégicos 
da organização, que foi realizada na visão do proprietário do estabelecimento em confronto 
com a perspectiva do usuário, visto que, no atual momento, o estabelecimento enfrenta 
pressões de mercado, devido a existência de novos concorrentes informais externos e 
internos.

TÍTULO: Desenvolvimento de dicionário visual com termos técnicos de design
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Emylle Lima Santana
Autores: Emylle Lima Santana, Ivana Marcia Oliveira Maia, Matheus da Silva Lopes.
Resumo: O Dicionário Visual tem como finalidade a difusão dos conhecimentos de tecno-
logia assistiva, estudo dos princípios ergonômicos aplicados ao design gráfico, conheci-



mento de novas ferramentas essenciais
O intuito único de incluir pessoas com necessidades especiais e jamais duvidar de suas ca-
pacidades impulsiona a vontade de desenvolver melhorias no âmbito tecnológico e social, 
impulsiona esses estudos mais específicos da área de design para melhorar o dia- a- dia 
dessas pessoas que muitas vezes entendem os conceitos passados em sala de aula pela 
metade ou nem entendem.
Portanto o projeto de criação de um dicionário com definições mais claras e simples, 
usando da datilologia e de pouca linguagem escrita, visa uma compreensão automática 
dos significados técnicos tanto direcionados aos portadores de deficiência auditiva quanto 
a ouvintes, em especial aos intérpretes da língua para uma maior eficácia nas traduções.

TÍTULO: Projeto social: Ferramenta para o desenvolvimento do empoderamento e 
protagonismo juvenil com jovens surdos.
Instituição: Secretaria da Educação do Governo do Estado do Ceará
Apresentador: E’neide Raquel Alves D’albuquerque
Autores: E’neide Raquel Alves D’albuquerque, Lindemberg Jackson Sousa de Castro.
Resumo: O planejamento e a execução de projetos sociais com alunos surdos do ensino 
médio da rede pública estadual visa despertar neles a conscientização do seu papel de 
cidadãos, com direitos e deveres, protagonistas de suas ações, capazes de intervirem 
positivamente em suas vidas e nas comunidades que os circundam.
Os projetos sociais surgem do incomodo gerado por algumas situações e pelo desejo de 
mudar essas realidades. Ao planejar e elaborar um projeto é necessário pensar em solu-
ções que sejam transformadas em ações realizáveis. A atuação empreendedora social dos 
jovens é, sem dúvida, um momento ímpar na formação dos alunos; inquietar-se, incomo-
dar-se, perceber a realidade à sua volta, além de conceitos eminentemente filosóficos, são 
a base para se pensar em um projeto social. Todo esse processo traz um beneficiamento 
recíproco: à medida que os jovens passam por todas essas etapas eles desenvolvem diver-
sas habilidades, como: liderança, trabalho em equipe, desenvolvimento de uma comunica-
ção efetiva, bem como geram impacto positivo na comunidade alvo.

TÍTULO: Damas histórico-cartográficas: Construindo interdisciplinaridade entre 
geografia e história.
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Enoque Foro de Oliveira
Autores: Enoque Foro de Oliveira
Resumo: Este trabalho abarca o tema da interdisciplinaridade no ensino de Geografia. Trata-
se de uma tecnologia educacional voltada para o ensino das Coordenadas Geográficas e o 
ensino da História dos Povos Africanos Iniciais. O objetivo deste trabalho é potencializar a 
aprendizagem de conteúdos escolares de Geografia e História. Foram pesquisados livros 



acadêmicos e artigos na internet acerca da interdisciplinaridade. A tecnologia trata-se de 
um tabuleiro de jogo de damas, onde as casas são formadas pelo cruzamento dos pontos 
de latitude e longitude que constam exteriormente ao lado e acima do tabuleiro. Para realizar 
os movimentos, os jogadores precisam saber relacionar e identificar as coordenadas no 
tabuleiro. Dependendo da casa em que a pedra cair, pode-se tirar uma carta, na qual, 
constam informações que ressaltam a grandeza das civilizações africanas originais.

TÍTULO: Jogos lúdicos como ferramenta didática no ensino superior
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Érica Chaves Lúcio
Autores: Érica Chaves Lúcio, José Wilton Pinheiro Junior.
Resumo: Objetivou-se com este estudo analisar a frequência de utilização de jogos 
didáticos e a percepção dos alunos sobre esta ferramenta no ensino superior. Foi aplicado 
questionário com 70 alunos do curso de medicina veterinária da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, que cursaram o oitavo período 
e que nesse período houve trabalhos com jogos didáticos. Os resultados indicaram que 68 
(97,14%) alunos consideram que a utilização de jogos auxilia na fixação de conhecimentos; 
58 (82,85%) acreditam que a interação e competitividade com os colegas ocorreu de 
maneira saudável; apenas 4 (5,71%) relataram que a utilização de jogos é uma prática 
comum durante o curso superior; e 56 (80,00%) indicaram que a motivação é a principal 
qualidade da utilização de jogos. Com isso, pode-se notar que apesar dos jogos serem 
considerados uma ferramenta viável de ensino-aprendizagem e socialização, é pouco 
utilizado no curso do presente estudo. Desta forma, sugere-se que esta ferramenta seja 
mais utilizada pelos docentes com o objetivo de estimular os discentes com diferentes 
métodos de ensino.

TÍTULO: Educação e saúde no IFPE Campus Pesqueira: ações continuadas de prevenção 
do uso de drogas entre jovens e adolescentes.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Erica Karanine Bezerra Silva
Autores: Erica Karanine Bezerra Silva, Maria Emília Marques Emídio, Bárbhara Elyzabeth 
Souza Nascimento.
Resumo: Partindo do principio de que é necessário entender o propósito da educação 
como contribuinte para formação de jovens conscientes na prevenção de uso de drogas, 
entendendo o contexto social dos mesmos, suas relações familiares e na vida em sociedade 
para assim, intervir de forma estratégica e eficaz na conscientização deste grupo, o 
ministérios da Saúde e Educação (Brasil 2012) têm orientado a participação juvenil e a 
formação de multiplicadores da informação consciente nas esferas escolares.
Em diálogo com esse discurso significativo nosso principal objetivo neste projeto foi mate-
rializar essas orientações com ações interventivas na formação de multiplicadores, não se 



limitando a exposição de informações técnicas referente as implicações do uso de drogas 
lícitas e ilícitas com os jovens e adolescentes do IFPE Campus Pesqueira.
Resultados
Realização de oficinas temáticas no 5º módulo de edificações do IFPE, Campus Pesqueira, 
com os seguintes temas:
Contexto Histórico do uso das drogas:
O que são drogas?
Quem e como usavam as drogas nas diferentes épocas?
Como surgiram as drogas?
Tipos de drogas e efeitos no organismo e na vida em sociedade:
Quais são as drogas lícitas e ilícitas?
Classificação da drogas como: Depressoras, Estimulantes e Perturbadoras;
De que maneira o uso das drogas pode interferir na vida social?
Ações Preventivas ao Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas e o seu papel nesta prevenção:
Apresentação de cada grupo, discutindo o papel da família, da escola e dos jovens nas 
ações de prevenção ao uso.
Entrega de gibis relacionado aos temas abordados;
Participação do projeto Pernambuco contra o Crack, com exposições dialogadas sobre 
todas as temáticas abordadas ao longo das oficinas.
MetodologiaDe natureza qualitativa e fundamentada numa abordagem de pesquisa do tipo 
colaborativa, onde o pesquisador e sujeito exercem interação e procuraram interferir du-
rante todo o estudo (IBIAPINA, 2008, BARBIER, 2007) as ações foram realizadas em três 
etapas:
1ª Etapa: Instauração de um grupo de estudo para avaliar as estratégias utilizadas no pro-
jeto, com o intuito de articular as ações que de fato possam atingir os objetivos e metas 
traçadas.
2ª Etapa: Levantamento de material bibliográfico para estudo da temática, definindo o livro 
“Construindo o projeto de prevenção do uso de drogas da escola”(MEC), como principal 
referência bibliográfica orientadora para a discussão.
3ª Etapa: Planejamento e realização das oficinas realizadas no IFPE Campus Pesqueira.
Conclusão
Os jovens e adolescentes tinham conhecimentos prévios sobre as drogas, em sua maioria 
fundamentadas no senso comum (internet, revistas, entre outros);
Em sua maioria reconheciam as consequências que as drogas provocam na sociedade 
(discriminação, abandono, exclusão, entre outros);
Ressaltaram o apoio da família como indispensável para a prevenção e tratamento da 



dependência química;
Demonstraram entusiasmo em atuar como multiplicadores, apresentando participação 
significativa, especificamente na última oficina.

TÍTULO: A busca pela sustentabilidade político-institucional no fazer da equipe 
técnico-pedagógica da DIATINF do Campus Natal-Central do IFRN: Uma demanda pelo 
planejamento estratégico.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Érica Luana Galvão Torres Gomes
Autores: Érica Luana Galvão Torres Gomes, Gabrielle de Lima Paiva.
Resumo: Na busca pela sustentabilidade, o fazer da equipe técnico-pedagógica (ETEP) da 
Diretoria de Gestão e Tecnologia informação (DIATINF) do Campus Natal-Central (CNAT) 
do IFRN está pautado não só no compromisso e comprometimento interno em atender 
às expectativas e demandas legais da nova institucionalização dessa casa de Educação 
Profissional, mas também no cumprimento de suas responsabilidades para com os aspectos 
administrativos e pedagógicos da Instituição. Por isso, a ETEP optou por definir um plano 
estratégico para o desenvolvimento de suas atividades. Nesse intento, a equipe percebe a 
abrangência positiva dessa proposta de trabalho cujos reflexos são para além da otimização 
de processos, mas, também, fomento para a construção de uma cultura participativa na 
comunidade escolar, propiciando um sentimento de pertença e corresponsabilidade, o que 
contribui veementemente para a sustentabilidade político-institucional.

TÍTULO: Arranjos produtivos locais: As políticas públicas direcionadas para o 
desenvolvimento
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantis, Campus Araguatins
Apresentador: Erica Ribeiro de Sousa Simonetti
Autores: Erica Ribeiro de Sousa Simonetti
Resumo: Este trabalho tem como objeto de pesquisa as políticas públicas direcionadas 
ao desenvolvimento das aglomerações produtivas comumente denominadas arranjos 
produtivos locais, pois competem ao agente de políticas proverem os fatores externos 
necessários ao aproveitamento das possibilidades locais, particularmente os fatores cujo 
provimento extrapola em escala as possibilidades de obtenção a partir dos agentes locais, 
explorando o potencial de desenvolvimento existente na localidade em específico, Os 
arranjos produtivos locais podem acontecer de forma induzida ou natural, mas para que haja 
o seu desenvolvimento necessita-se de apoio das esferas municipais,estaduais e federais. 
São manIFEStas as vantagens que esses arranjos trazem para as empresas participantes, 
sendo este, fonte geradora de vantagens competitivas bem como a aprendizagem grupal, 
cooperação e a inovação, tudo isso gerado através do aproveitamento das sinergias, o todo 
é maior que suas partes, ou seja, sozinha as empresas participantes desses arranjos, por 
mais que se esforçassem não conseguiriam. Entre várias outras vantagens, os arranjos 



geram economias de escala e aperfeiçoam a especialização produtiva. Destarte apresentar 
os arranjos como estratégia para o desenvolvimento regional, A metodologia empregada 
é estritamente bibliográfica .

TÍTULO: A percepção dos estudantes de hotelaria sobre os atrativos turísticos de 
baturité.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Erica Silva Freire
Autores: Erica Silva Freire, Carolina Silva Castelo Branco.
Resumo: Com a intensificação busca da satisfação e do alcance das necessidades, o 
turismo passou a ser almejado e assim, a atividade turística desenvolvida. Para que a 
atividade turística aconteça, os locais receptores precisam de uma infraestrutura para 
receber as pessoas, incluindo os meios de hospedagens, o comércio, a gastronomia, o 
transportes, saúde, educação das pessoas do local e pessoas dispostas a receber bem 
seus visitantes. É através de cada participação do individuo no processo de percepção, que 
o Turismo pode desenvolver-se em uma localidade, pois esse ajuda a conhecer o ambiente 
como um todo, na criação de estratégias, e principalmente, no envolvimento dos agentes 
da hospitalidade, através dos hotéis, das agências, dos restaurantes, entre outros, para 
assim alcançar o êxito dessa atividade. Neste sentido, o presente estudo visou descrever 
as percepções sobre os atrativos turísticos da cidade de Baturité, investigando assim, 
qual a percepção dos estudantes de Hotelaria em relação aos atrativos turísticos dessa 
cidade. O estudo desse tema foi relevante para perceber o que a cidade de Baturité oferece 
como atrativo, sob o olhar dos estudantes de Hotelaria do Instituto Federal do Ceará-
IFCE, Campus Baturité. Como metodologia foi aplicado um estudo de campo através de 
entrevista semiestruturada, com os alunos do Curso de Hotelaria do IFCE, Campus Baturité, 
no período de 2 a 13 de março, nos turnos matutino, 08h as 10h, e noturno, de 19h as 
21h. Observando os resultados da pesquisa foi possível identificar que na percepção dos 
alunos de hotelaria do Campus de Baturité sobre os atrativos turísticos da cidade, que essa 
possui diversos atrativos, os quais poderiam ser mais divulgados e exaltados, ressaltando 
que é uma cidade segura, segundo os pesquisados faltam políticas publicas voltada para 
o turismo, e não existe a conscientização da preservação da própria população local. 
Diante do exposto e pesquisado, observou-se que Baturité possui atrativos turísticos e 
que os alunos do curso de Hotelaria do IFCE, Campus Baturité, conhecem os atrativos 
históricos-religiosos da cidade, porém quando se sai desse cenário poucos são os que 
de fato conhecem a cultura e atratividade local. Os alunos dos Campus posteriormente 
serão os profissionais das empresas ligadas diretamente a atividade turística, faz-se 
necessário que se conheça amplamente os atrativos turísticos da cidade onde estamos 
para melhor receber, divulgar, informar, bem como para que se possa desenvolver ideias e 
estratégias de atração e de melhor acolhimento e assim ter maiores chances de ajudar no 
desenvolvimento do turismo local, bem como na promoção da satisfação.



TÍTULO: Tendência empreendedora entre estudantes do ensino técnico e superior de 
uma escola federal.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Pirapora
Apresentador: Patricia Stefanelli Conceição
Autores: Érica Souza Tupiná, Wagner Luiz Mineiro Coutinho, Patricia Stefanelli Conceição, 
José Rodrigo Pereira Dias, Danilo Lima Carreiro.
Resumo: Assumir riscos calculados, planejar metas e criar objetivos são exemplos de 
características pessoais de empreendedores. O objetivo do presente estudo foi comparar 
a qualidade de vida entre estudantes do ensino superior de um Instituto Federal. Estudo 
descritivo, quantitativo e de corte transversal e amostra de 168 estudantes. Utilizou-se 
questionário sociodemográfico, Critério de Classificação Econômica Brasil e Whoqol-Bref. 
A análise estatística deu-se pelo teste Qui-quadrado. O projeto foi aprovado pelo comitê 
de ética da Sociedade Educativa do Brasil (865.153/2014). A maioria dos alunos possuía 
tendência empreendedora no domínio impulso e determinação (93,1%, e 75,0%, superior 
e técnico respectivamente). Verificou-se associação entre tipo de curso e as variáveis 
impulso e determinação, necessidade de sucesso e tendência empreendedora geral. 
Conclui-se que a maioria dos alunos possuía alta tendência empreendedora no domínio 
impulso e determinação e que se associou à variável tipo de curso os domínios impulso e 
determinação, necessidade de sucesso e tendência empreendedora geral.

TÍTULO: Nas redes do discurso
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional Piemonte Norte Itapicuru
Apresentador: Erick Naldimar dos Santos
Autores: Erick Naldimar dos Santos, Edneusa Ferreira da Silva, Elton Cristian Lopes Pinto, 
Ellen Cristina Dias Duarte, Marilia Cintia Nogueira dos Santos.
Resumo: A interação entre interlocutores é o princípio fundador da linguagem, pois, 
é na relação entre sujeitos, ou seja, na produção e na interpretação dos textos que se 
constroem o sentido do texto, a significação das palavras e os próprios sujeitos. Com 
efeito, pode-se dizer que a intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois, aquela é o 
resultado da polifonia das muitas vozes sociais. Assim como ensina Bakhtin (1992, 46), “o 
ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata”. Refletindo esta 
interdiscursividade, as ações pedagógicas devem objetivar a formação dos sujeitos em 
seu sentido ontológico com o intuito de construir uma base escolar sólida com indivíduos 
atuantes e preparados para o mercado de trabalho, criando desta forma interfaces e 
possibilidades de aprender a ser e atuar, sendo protagonista de seus sonhos e constructos 
sociais. A proposta é aguçar a criticidade através da publicidade e propaganda, e com 
isso, ressignificar a construção dos sentidos e compreender o discurso do consumo, da 
alienação e do capitalismo que se encontram implícitos nestes textos imagéticos.



TÍTULO: Jogos sexuais - uma alternativa para a prática da educação sexual
Instituição: IFRN -Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Lílian da Silva Vieira
Autores: Érico de Moura Neto, Lílian da Silva Vieira, Chateaubriand Maracajá Felipe Ribeiro, 
Josivan Fernandes de Araújo Júnior, Larissa Martins da Silva.
Resumo: As discussões sobre a prática sexual e suas consequências vêm sendo 
negligenciadas por vários motivos e isso se reflete nos indicativos sociais e de saúde 
pública, nas incidências de DST/AIDS e gravidez na adolescência. Este projeto teve o 
objetivo de incrementar a Educação Sexual nas escolas públicas do Município de Macau 
– RN, utilizando uma metodologia lúdica através dos jogos educativos do Instituto Kaplan 
– SP/Brasil, que são facilitadores na discussão sobre os diversos temas da sexualidade 
humana. O projeto começou com o treinamento dos alunos bolsistas e voluntários do 
projeto, pela equipe de servidores do projeto, na utilização dos jogos para atuarem como 
tutores na capacitação dos professores de escolas da rede pública de Macau – RN, estes 
professores foram selecionados de acordo com a localização das escolas e o número de 
alunos, visando abranger maior área possível do município e o maior número de alunos, 
para multiplicação da prática de Educação Sexual. Após a capacitação dos professores da 
rede pública de Macau, houve a aplicação dos jogos para um grupo de alunos servindo 
como piloto para posterior utilização nas escolas de origem, que receberam jogos por 
escola ao final do projeto.

TÍTULO: Identificação de metais tóxicos em peixes na ilha do Maranhão
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Erico June Neves Teixeira
Autores: Erico June Neves Teixeira
Resumo: Os metais advindos das atividades antropogênicas podem atingir os corpos 
aquáticos e contaminar a biota. Metais tóxicos como o Cu, Cr, Cd, Pb, Ni e Cr são 
conhecidos pelo sua capacidade de acumularem-se nos peixes, processo conhecido com 
bioacumulação. A população humana, em especial aquela cuja dieta é rico em proteína de 
peixes, está exposta a efeitos adversos à saúde pelo consumo contínuo destes animais. 
Logo, o objetivo deste trabalho é determinar a concentração destes metais nas espécies de 
peixe mais consumidas na ilha de São Luíz-MA e estimar o risco à saúde pública associada 
aos metais tóxicos.

TÍTULO: Gestão por efetividade: Um estudo empírico voltado a análise licitatória, 
orçamentária e processual da sempla.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Natal Central
Apresentador: Érika Elaine Cardoso da Silva
Autores: Érika Elaine Cardoso da Silva, Joseane de Lima Araújo, Marli de Fatima Ferraz da 
Silva Tacconi.



Resumo: No atual cenário, com a elevação no nível de exigência da sociedade por 
serviços públicos de qualidade, os gestores públicos precisam desenvolver estratégias 
que contribuam para o alcance da efetividade coletiva. Seguindo esse alinhamento, 
este trabalho tem como objetivo geral analisar através de estudo empírico a efetividade 
licitatória, orçamentária e processual da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Tecnologia 
da Informação (SEMPLA), buscando estudar a relevância das licitações, orçamentos e 
processos para sua Efetividade. de forma específica, identifica as rotinas administrativas e 
processuais da secretaria, descreve os procedimentos licitatórios e indica a elaboração do 
orçamento. Esse trabalho se configura em um estudo de caso porque estuda uma unidade 
que é a gestão orçamentária, dos processos e licitatória da SEMPLA. Sendo de abordagem 
qualitativa, de natureza descritiva, utilizando-se de registro, da análise, da classificação e 
da interpretação dos fenômenos observados. Por isso, pode-se analisar de forma positiva 
o desenvolvimento das atividades orçamentárias licitatórias e processuais da secretaria. 
Evidenciando que para haver eficiência na gerencia correspondente à administração de 
um município, há que se estabelecer a organização na gestão seja nos trâmites, a fim de 
criar missões correspondentes ao desenvolvimento que se almeja alcançar para, então, 
realizar a gestão de forma eficiente, eficaz e efetiva, voltada ao bem estar da coletividade. 
Sendo a Efetividade definida no trabalho analisada de forma qualitativa na percepção de 
que o cidadão sairá em vantagem recebendo uma prestação de serviço com qualidade e 
atendendo assim as suas necessidades.

TÍTULO: Estado nutricional e sua associação ao risco cardiovascular dos adultos atendidos 
nas unidades de estratégias de saúde da família do município de Pesqueira-PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Érika Maria de Oliveira Maia
Autores: Érika Maria de Oliveira Maia, Célia Maria Ribeiro Vasconcelos, Luciana Ferreira da 
Silva, Tamires Batista da Silva, Maria do Socorro de Oliveira Costa.
Resumo: INTRODUÇÂO: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de 
morbimortalidade no Brasil desde os anos 60, ou seja, em números de hoje, cerca de 
300 mil Brasileiros por ano são vítimas desse mal. Os principais fatores de risco foram 
identificados por estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 anos, destacando- se 
o tabagismo, a hipertensão arterial e altas concentrações de colesterol sérico seguidos por 
diabetes, obesidade e inatividade física. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
os fatores de risco são evidenciados pelo panorama nacional de saúde cardiovascular no 
Brasil são eles: Obesidade, Diabete Melito - DM e Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS. 
Nos últimos anos a prevalência de sobrepeso e obesidade nos adultos vem aumentando 
rapidamente nos países desenvolvidos, bem como nos pais industrializados. O que vem 
contribuindo para esse fato, são os hábitos alimentares pouco saudáveis, o sedentarismo. 
Sendo considerados como uns dos principais fatores de risco para as principais doenças 
não transmissíveis. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal 



quantitativo o qual produz “instantâneos” da situação de saúde da população investigada, 
com base na avaliação individual da condição de saúde de cada membro da comunidade 
ou população estudada. Está sendo realizado nas Unidades de Estratégia Saúde da 
Família São Francisco, Angicos e uma extensão da USF dos Angicos no Município de 
Pesqueira Pernambuco - PE. O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Otávio de Freitas/SES, Tendo o mesmo sido aprovado 
CAAE: 31997814.3.0000.5200. Os dados estão sendo coletados por meio da técnica de 
entrevista individual face a face, e o registro das informações sendo efetuado utilizando-
se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, e 
através das seguintes medidas antropométricas: peso, altura, objetivando classificar o 
estado nutricional através do Índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura 
e circunferência do quadril e a relação entre elas para verificação do risco cardiovascular. 
RESULTADOS Até o presente momento foram incluídos no estudo 107 pacientes adultos, 
atendidos nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família dos Angicos e de São Francisco 
do Município de Pesqueira - PE. Sendo (80,4%) mulheres e (19,6%) homens na faixa 
etária adulta. A qualidade da alimentação diária na vida adulta nos dias atuais que são 
consideráveis fatores de risco para essa população, pois as frituras podem até apresenta 
na presente pesquisa como um numero mínimo em relação às outras, mas a quantidade 
e frequências acarretam varias consequências para o adulto com as DCV. em relação ao 
(RCQ) Relação Cintura/Quadril dos adultos de ambos os sexos que foram atendidos nas 
Unidades de Estratégias de Saúde da Família do Município de Pesqueira – PE, 2014. de 
acordo com os parâmetros da OMS, foi possível detectar que no sexo feminino, 39,9% da 
amostra apresentaram risco muito elevado para doenças cardiovasculares, 17,6% risco 
elevado, e (23,4%) sem risco. Já em relação o sexo masculino observa-se que houve 
predominância de risco elevado com (17%) para as DCV e apenas 2,8% não apresentaram 
risco. CONCLUSÃO: Esta pesquisa nos possibilitou observar o perfil nutricional e o risco 
cardiovascular que a população adulta atendida nas Unidades de Estratégias de Saúde da 
Família do Município de Pesqueira – PE, apresentam, e a partir desses resultados, faz-se 
necessário a formulação de estratégias de intervenção, visando a correção das distorções 
nutricionais encontradas por meio de atividades de educação em saúde, para melhoria da 
qualidade de vida desta população.

TÍTULO: A formação técnica na visão dos alunos concluintes dos cursos técnicos 
integrados do IFRN Campus Natal – Zona Norte
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Erika Moreira Santos
Autores: Erika Moreira Santos
Resumo: O presente trabalho caracteriza-se como um relato de uma pesquisa em 
andamento e tem por finalidade analisar a visão dos alunos concluintes dos cursos técnicos 
integrados sobre a formação técnica que receberam no Campus Zona Norte do Instituto 



Federal do Rio Grande do Norte, com o objetivo de confirmar hipóteses traçadas a partir da 
observação de todo processo de ensino-aprendizagem em tal modalidade e identificar os 
aspectos que mais marcaram a formação que tais alunos receberam. Através da aplicação 
de questionários, com perguntas direcionadas para a visão que os alunos tinham sobre a 
qualidade do ensino, sua identificação com o curso e suas expectativas para o futuro no 
mercado de trabalho, foi possível chegar a algumas conclusões. Os primeiros resultados 
demonstram uma insatisfação quase geral com a quantidade de aulas práticas, mas 
uma boa avaliação das disciplinas ministradas ao longo do curso, sejam técnicas ou de 
formação geral. Também ficou evidente que a falta de identificação com o curso após o 
ingresso é um dos principais fatores que dificultam a conclusão do mesmo, contribuindo 
para os altos índices de evasão.

TÍTULO: A educação profissional para os jovens Brasileiros nas políticas educacionais 
do século XXI
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grane do Norte
Apresentador: Erika Roberta Silva de Lima
Autores: Erika Roberta Silva de Lima, Francisca Natália da Silva, Lenina Lopes da Silva.
Resumo: No Brasil são considerados jovens os cidadãos e cidadãs com idade compreendida 
entre os 15 e os 29 anos. São sujeitos de direitos e deveres e devem ter sua autonomia 
e identidade respeitadas. Na sociedade Brasileira a maioria dos jovens das classes 
menos favorecidas economicamente já assume responsabilidades ligadas à provisão 
do próprio domicílio. Assim sendo, são vários os jovens que não concluem a Educação 
Básica, ou tem negada a possibilidade de ingressar no Ensino Superior. Para esses jovens 
poderiam ser oferecidas condições e oportunidades de acesso à Educação Profissional 
articulada à Educação Básica. É nesse sentido que se discute, neste artigo, a Educação 
Profissional para os jovens no Brasil, com ênfase nas políticas educacionais, articuladas 
à Educação Básica desenvolvidas na 1ª década do século XXI. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa documental nos principais documentos orientadores das políticas e dos 
programas voltados para Educação Profissional e também, uma pesquisa bibliografia, 
embasada principalmente em: Oliveira (2012) Moura (2012), Venturi e Abramo (2000) 
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005). Fez-se ainda, um levantamento sobre matrículas de 
jovens na Educação Profissional, nos Censos Escolares de 2000 a 2010, disponibilizados 
no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Os programas de Educação Profissional articulados à Educação Básica encontrados no 
período em estudo são políticas públicas de educação, trabalho e qualificação para os 
jovens Brasileiros, especificamente, para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica

TÍTULO: Aplicação das geotecnologias ao ensino da geografia: Experiência da monitoria 
da disciplina de aerofotogrametria/UFPB
Instituição: UFPB - Universidade Federal da Paraíba



Apresentador: Érika Rodrigues Dias
Autores: Érika Rodrigues Dias, Maria Adeni Clementino Leite.
Resumo: Os avanços tecnológicos promovem grandes modificações na sociedade. Com o 
desenvolvimento das geotecnologias é possível conhecer a superfície terrestre através de 
imagens de satélites. Assim, este trabalho teve por objetivo apresentar uma metodologia de 
introdução de geotecnologias no ensino da geografia a partir da experiência da monitoria 
da disciplina de aerofotogrametria com alunos do 6º período do curso de Geografia da 
UFPB. O trabalho ocorreu em duas etapas: etapa teórica e etapa prática. Na etapa teórica, 
foram apresentadas informações básicas sobre aerofotogrametria. Na etapa prática, 
foram identificadas variáveis cartográficas utilizando o software gratuito Quantum GIS 
realizando georreferenciamento, identificação de variáveis e produção de mapa temático. 
Como resultado, foi verificada a otimização do ensino-aprendizagem na fotointerpretação 
de imagens. Tal experiência se mostrou positiva e bastante viável visto que o material 
utilizado foi obtido gratuitamente na internet, podendo, posteriormente, ser realizada em 
turmas de ensino médio possibilitando a identificação de fenômenos geográficos de forma 
dinâmica

TÍTULO: Implementação das experiências nas aulas de física: Mecânica
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Erisvaldo Ramalho dos Santos Júnior
Autores: Erisvaldo Ramalho dos Santos Júnior, George Franklin Carvalho Júnior, José 
Alves de Lima Neto.
Resumo: As aulas de Física para os alunos de ensino médio devem ser muito bem 
pensadas, pois para muitos essa será a última experiência com a disciplina que eles serão 
cobrados a vida toda, sendo necessário a construção de uma boa base na área. Na atual 
realidade de ensino, os alunos se demonstram totalmente desinteressados pela escola, e 
especificamente pela disciplina de Física, levando diversos pesquisadores a buscarem uma 
solução para atrair o aprendiz (VIGOTSKY, 1999, FREIRE, 1996, LIMA NETO, 2012, et al). 
Encontramos, como uma solução possível, o uso das atividades experimentais, pois estas 
estimulam o estudante, fazendo a ligação entre os conteúdos estudados e o cotidiano que 
o aluno vive. Esse método funciona como mediador do aluno até o conhecimento, fazendo 
o discente reformular seus conceitos. Para essa mudança, elaboramos roteiros para aulas 
de laboratório sobre o conteúdo de mecânica que fujam do método tradicional de ensino, 
proporcionando, assim, um ensino diferenciado.

TÍTULO: Plano de negócios: I – select consultoria e assessoria em gestão de pessoas
Instituição: Faculdade SENAC Pernambuco
Apresentador: Erivaldo Gonçalves Nunes Júnior
Autores: Erivaldo Gonçalves Nunes Júnior, Gutemberg Albino da Silva, Hadassa Alves de 
Farias Quirino, Janaína Braga Leite, Luciana de Melo Prazeres.



Resumo: A avaliação do Plano de Negócio tem como proposta avaliar a viabilidade do 
negócio e constata-se que é viável de modo que o estruturamos e idealizamos, pois o 
tempo de retorno sobre esse tipo de investimento é de aproximadamente de 1 a 2 anos ou 
mais e estamos na faixa dos 5 meses. O valor de investimento é de R$ 9.218,11 com um 
retorno estimado de 5 meses com um VPL>0 de R$ 10.783,26 e TIR de 14%. O desafio 
é manter essa previsibilidade do fluxo de caixa, já que a sazonalidade nesse setor de 
consultoria é constante. Assim, a i-Select surgi para encontrar o profissional ideal para 
os empreendimentos dos nossos clientes e treiná-lo para agregar valor aos resultados 
empresariais tendo como o tripé do sucesso a inovação, motivação e criatividade.

TÍTULO: Ensinando matemática através do lúdico
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Giselly de Oliveira Silva
Autores: Erivaldo Gumercindo de Souza Neto, Giselly de Oliveira Silva, Ana Patrícia Siqueira 
Tavares Falcão, Aguinalda Alves Teixeira Filha, Moacyr Cunha Filho.
Resumo: Algumas ferramentas didáticas podem ser utilizadas a fim de reduzir problemas 
de aprendizagem de matemática. O estudo tem como objetivo mostrar como o lúdico 
pode ser trabalhado nas aulas de Matemática. Participaram do estudo 20 alunos do 
Ensino Fundamental de uma escola pública de Vitória de Santo Antão - PE, os estudantes 
fazem parte do Programa Mais Educação. Foi trabalhado em sala de aula, jogo de sete 
erros de Matemática, palavras cruzadas, dominó, xadrez e bingo durante uma oficina de 
Matemática. Com a realização da atividade identifica-se, a partir dos relatos dos alunos o 
quanto foi proveitoso a utilização de recursos lúdicos em sala de aula, foi possível ensinar 
matemática sem os estudantes perceber que de fato estavam participando de uma aula e 
aprendendo. Um aluno mencionou que nem parecia uma aula, mas uma brincadeira. A fim 
de reduzir as dificuldades de aprendizagem da matemática é possível introduzir o lúdico 
nas aulas de fazendo com que os alunos aprendam brincando.

TÍTULO: Efeito dos extratos de alfavaca e hortelã no controle da antracnose em 
maracujá-amarelo
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Erivaldo Silva de Oliveira
Autores: Erivaldo Silva de Oliveira, Rinaldo Malaquias Lima Filho, Marcelo Rodrigues 
Figueira de Mello.
Resumo: Medidas de controle alternativo da antracnose em maracujá-amarelo representa 
um avanço na busca por uma agricultura de base agroecológica. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a ação dos extratos de alfavaca e hortelã na inibição 
do crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides e controle alternativo da 
antracnose em frutos de maracujazeiro. Os extratos foram obtidos em laboratório. Foram 
testadas in vitro e in vivo as concentrações de 5, 15, 25 e 35% dos extratos. A avaliação 



do patógeno foi realizada medindo-se o diâmetro das colônias e a doença foi avaliada 
através de escala diagramática. Os extratos inibiram o crescimento micelial do fungo em 
todas as concentrações. A severidade da doença nos maracujás foram reduzidas em 30% 
pelo extrato de hortelã e 35% pelo extrato de alfavaca. Este estudo revela o potencial dos 
produtos testados no controle da antracnose em maracujá-amarelo.

TÍTULO: Qual é o lanche?
Instituição: Ete Epitácio Pessoa
Apresentador: Karla Ferreira Pessoa Oliveira de Lima
Autores: Erivan Antonio dos Santos Silva, Paulo Dener Gomes, Karla Ferreira Pessoa 
Oliveira de Lima.
Resumo: O projeto foi desenvolvido com o objetivo de ajudar fisicamente e mentalmente 
os estudantes, ele funciona de forma simples o usuário faz um download do aplicativo 
chamado de “Qual é o lanche?”, e em seguida ele recebe o cardápio escrito e pronto 
para uso virtualmente, facilitando assim a entrada, saída, e tempo de espera nas filas das 
refeições. O aplicativo foi desenvolvido inicialmente por uma dupla de estudantes do Curso 
Técnico em Redes de Computadores, após um vasto período de estudos e pesquisas com 
os próprios alunos da instituição o aplicativo foi criado com sua primeira versão no dia 
20 de maio de 2014, logo após o projeto foi sofrendo alterações, dentre elas novas abas, 
podendo citar um atalho para informações sobre dietas, com essa facilidade para com 
os alunos de poder verificar as refeições, horas, até mesmo dias antes, notou-se uma 
considerável melhora no fluxo de pessoas nas filas e mais estudantes nas bibliotecas.
O projeto afeta socialmente quase que noventa por cento dos alunos, com um maior tempo 
livre, atividades físicas que antes não poderiam ser realizadas por falta de tempo, agora são 
parte da rotina dos estudantes.
Para os estudantes que tem sobrepeso se tratarem ficou mais simples, pois o aplicativo 
mostra as calorias de cada refeição logo o estudante sabe o quanto está ingerindo. Para se 
tratar da doença o aluno deve apenas escolher uma dieta disponível no aplicativo, buscar 
mais informações sobre vantagens e desvantagens com um médico responsável e come-
çar o auto tratamento.
O aplicativo funciona com atualizações a cada semana, sabendo-se que as alterações re-
pentinas por parte da cozinha, não é responsabilidade do administrador. Também conta 
com uma parte de comentários e opiniões, lá todos podem deixar suas opiniões sobre o 
mesmo e sugestões de melhoras. As informações são analisadas por um moderador e 
respondidas dentro de vinte e quatro horas, caso um comentário impróprio seja inserido o 
administrador pode removê-lo e ativar a função de rastreamento para conseguir encontrar 
quem publicou. Com as atualizações constantes prevê-se que no mês de dezembro do ano 
de 2014 a entrada para o aplicativo será através de um fornecimento de nome e senha, com 
este recurso o projeto posto em prática garantirá a segurança de todos.



TÍTULO: Análise dos afloramentos rochosos em decorrência da ação erosiva no 
município de Timbaúba, PE.
Instituição: UFPE - Universidade de Pernambuco
Apresentador: Eriverton Silva Pereira
Autores: Eriverton Silva Pereira, Andresa Maria Mendes da Silva, Paulo Sergio Dantas da Silva.
Resumo: A erosão do solo tem sido considerada como um dos problemas mais 
significativos num processo de discussão de desenvolvimento regional, uma vez que está 
diretamente relacionada com processos produtivos. O estudo dos processos erosivos 
decorrente nesta área tem por finalidade, identificaras características do meio físico 
para a compreensão dos processos erosivos no município, assim como os argente que 
influenciam a erosão,O município de Timbaúba apresenta uma monocultura canavieira 
desenvolvida em relevos ondulados, caracterizadas por práticas não conservacionistas 
que contribuem substancialmente para o escoamento superficial ocasionando a erosão 
do solo nas áreas rurais do município. A área apresenta também diversos pontos de 
desmoronamentos nas escarpas próximos aos morros. Desta forma, esta analise justifica-
se por identificar os principais mecanismos que influenciam nos processos erosivos do 
município, apontando formas de amenizar os efeitos desse processo na degradação do 
ambiente, buscando a auto-recuperação dos ambientes degradados, buscando cessar as 
atividades impactantes e implantar práticas conservacionista.

TÍTULO: Programação das equações que envolvem perfis aerodinâmicos de aeronaves
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Ernane de Macedo Santos
Autores: Ernane de Macedo Santos, Patrícia da Silva Oliveira, Maykon de Santana Almeida, 
Anderson Felipe Chaves Forte.
Resumo: O presente artigo apresenta a programação das equações usadas para o estudo 
de perfis aerodinâmicos. Estas equações e seus respectivos valores são importantes no 
desenvolvimento de projetos de aeronaves para definir as configurações da mesma, e 
consequentemente, as análises de desempenho e estabilidade, bem como o cálculo 
estrutural. Com o intuito de agilizar, facilitar e fornecer certo grau de segurança nos 
resultados obtidos realizou-se a programação dos cálculos na linguagem C++. A 
proposta é ainda proporcionar ao projeto acadêmico Aerodesign do IFPI uma ferramenta 
computacional capaz de acelerar, com confiabilidade, os cálculos iniciais da aerodinâmica 
de projeto. O projeto proposto avalia dados do perfil da asa do projeto Aerodesign. 
Futuramente, o mesmo será estendido para outras áreas de projeto de aeronaves, como 
desempenho e estabilidade.

TÍTULO: A reforma curricular na educação profissional técnica de nível médio na 
enfermagem em tempos de contra-hegemonia
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais



Apresentador: Ernani Coimbra de Oliveira
Autores: Ernani Coimbra de Oliveira, Isabel Cristina Adão Schianvo, Isabella Cristina 
Moraes Campos.
Resumo: As transformações ocorridas em face ao capitalismo têm influenciado 
sobremaneira a formação profissional e, por conseguinte, requerido novas competências 
e habilidades para um progresso técnico que atenda as exigências de mercado, evitando 
nesse sentido um racionamento produtivo pela escassez ou inadequação de recursos 
humanos. Analisar as estratégias utilizadas pelos agentes que compuseram uma comissão 
de reformar curricular da educação profissional técnica de nível médio na Enfermagem para 
consolidação intelectual e moral dos aspectos ansiados nesse processo. Trata-se de uma 
pesquisa com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso único, ocorrido ao longo do 
segundo semestre de 2014. Notou-se que o docente enfermeiro, por vezes, não consegue 
superar sua condição de sujeito passivo/dominado dentro da estrutura organizacional, 
sobretudo àquelas ainda pequenas e jovens, para integrar-

TÍTULO: A produção de textos acadêmicos no ensino médio profissional técnico: Um 
estudo com os alunos do IFPI, Campus de Parnaíba
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Eslly Cavalcante de Sousa
Autores: Eslly Cavalcante de Sousa, Karolene Veras da Silva, Renata Cristina da Cunha, 
Eduarda Ingred de Andrade Oliveira, Livia Kelly Santos Mendes
Resumo: Essa pesquisa, em desenvolvimento, visa responder a questão: Como ocorre o 
processo de leitura e escrita de textos acadêmicos nas turmas de Ensino Médio no Campus 
de Parnaíba do IFPI? Para isso, elaborou-se o objetivo geral: Investigar como ocorre o 
processo de leitura e escrita de textos acadêmicos nas turmas de Ensino Médio no Campus 
de Parnaíba do IFPI. Especificamente, busca-se: Identificar as circunstâncias em que os 
alunos são incitados a ler e a escrever textos acadêmicos; Elencar as modalidades de textos 
acadêmicos produzidas pelos alunos e Identificar as possíveis dificuldades enfrentadas por 
eles para ler e produzir textos acadêmicos. Para isso, foi realizada uma pesquisa empírica 
com abordagem quanti-qualitativa da qual participaram representantes de todas as turmas 
do Ensino Médio, matriculadas na instituição no ano de 2014. Os resultados preliminares 
revelam que os alunos, de modo geral, não são estimulados nem a ler nem a escrever 
textos acadêmicos no seu dia-a-dia.

TÍTULO: Mapeamento de processos aplicado à formalização de estágios no IFRN, 
Campus Ipanguaçu
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ester Medley Bezerra Teixeira
Autores: Ester Medley Bezerra Teixeira, Efraim de Alcântara Matos, Carlos Magno Oliveira 
Júnior, Fabio Constantino Lopes Júnior, Kassio Roberto Brito Soares.



Resumo: Visando o aumento dos índices de eficiência e eficácia no desempenho de suas 
atividades, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, têm buscado cada vez mais 
modernizar o gerenciamento de suas estruturas organizacionais. Para isto, uma das 
alternativas de que dispõem é a adoção de um sistema de gestão que promova a integração 
dos processos envolvidos nas rotinas administrativas. Nesse sentido, o primeiro passo 
a ser realizado é o mapeamento dos processos, que é capaz de proporcionar uma 
transformação na forma de visualizar as interações entre os agentes que participam de uma 
rede de processos, que deixa de ser hierárquica e setorial, e passa a evidenciar os próprios 
processos, tornando-se horizontalizada e, em consequência, mais ágil e eficiente. Este 
artigo analisa as melhorias obtidas no processo de formalização dos estágios realizados 
pelos estudantes do IFRN – Campus Ipanguaçu a partir do mapeamento de processos e 
esclarece de que forma isto contribuiu para o alinhamento dos procedimentos e mitigação 
das dúvidas frequentes, conferindo maior agilidade ao desenvolvimento das atividades e 
aumentando o grau de satisfação do público atendido.

TÍTULO: “É na meia”: produção, repartição e circulação da mandioca em um 
assentamento do Norte do ES
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Esthefani Pereira Santos
Autores: Esthefani Pereira Santos, Márcio de Paula Filgueiras.
Resumo: Trata-Se de Pesquisa Antropológica Desenvolvida em Um Assentamento Rural 
Na Região Norte do Espírito Santo. A Investigação Toma Como Objeto As Representações 
e Práticas Sociais Que Giram Ao Redor da Cultura da Mandioca e Seus Derivados. Nosso 
Objetivo É Compreender Como Aspectos Não Econômicos Como Parentesco e A Moralidade 
do Grupo Interagem Com Os Aspectos Econômicos No Contexto Observado.

Título: Correlação sedimentológica entre as praias da Barreira do Inferno, Cotovelo e 
Tabatinga, litoral Sul de Natal/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Leão Xavier da Costa Neto
Autores: Esther Vanessa Valcácio Cosmo, Leão Xavier da Costa Neto.
Resumo: A Formação Barreiras ao longo da costa litorânea do Rio Grande do Norte tem sido 
estudada por diversos autores, seja sua formação, sua estrutura ou mesmo sua composição, 
o que tem permitido um conhecimento sobre esses sedimentos ao longo da costa Brasileira 
e na área objeto desse estudo. No entanto, surgiu a necessidade de se conhecer e entender 
como se comporta os elementos químicos e a transformação dos minerais nessa faixa, 
tendo em vista que o ambiente costeiro é uma área bastante instável, do ponto de vista da 
atuação dos processos químicos e físicos, por se tratar de um ambiente que está sob a 
influência constante do oceano, instabilidade meteorológica e intensa ocupação antrópica 
nas últimas décadas, o que tem acarretado sucessivas transformações. Nesse contexto, a 



pesquisa em questão visa o estudo correlação sedimentológica da Formação Barreiras e 
lateritas ferruginosas associadas, a partir da análise de amostras de sedimentos presente 
nas falésias, nos depósitos lateriticos e nos sedimentos da areia da praia, possibilitando o 
entendimento das concentrações de determinados elementos diante da ação da dinâmica 
costeira da área em estudo.

TÍTULO: Avaliação politica da política de assistência estudantil: Os rebatimentos desta 
política frente à expansão da educação profissional e tecnológica no IFRN
Instituição: IFRN -Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Etiene Figueiredo Ferreira
Autores: Etiene Figueiredo Ferreira
Resumo: A pesquisa concentra-se na avaliação politica da Assistência Estudantil no 
processo de trabalho coletivo do (IFRN). Segundo Saviani (2007), a partir de 1990 a política 
de educação no Brasil, assim como outras políticas sociais, passa a ser desenvolvida 
de acordo com o projeto hegemônico, de caráter neoliberal. No âmbito da Politica de 
Assistência Estudantil é considerado como público alvo estudantes com renda familiar 
per capita de até um salário mínimo e meio. Avaliar as politicas que estão inseridas nesses 
esses espaços, é ir para além do que é visível, é entender o real significado das coisas e ir 
para além do que está declarado. No tocante a uma postura mais crítica e que não se renda 
aos escritos formais e discursos oficiais da politica pública”. A primeira fase da pesquisa 
é bibliográfica que consta do nosso referencial teórico no qual estamos utilizando as 
contribuições de autores com Almeida, Frigotto, Iamamoto, Dermeval Saviani, Figueiredo 
e Figueiredo.

TÍTULO: Produção de sabão através da hidrolise básica de lipídeos utilizando óleo 
residual de fritura
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins
Apresentador: Eugenio Alves Pereira
Autores: Eugenio Alves Pereira, Sérgio Luis Melo Viroli, Isis Padro Meireles de Castro, 
Joyce Thalita Francelino Vieira.
Resumo: O objetivo da pesquisa foi demonstrar a viabilidade da produção de sabão 
utilizando óleos comestíveis residuais. A matéria-prima para a produção do sabão foi 
adquirida no Município de Paraíso do Tocantins – TO. A avaliação físico-química do óleo foi 
realizada através dos índices de acidez, iodo, saponificação e pH, conforme procedimentos 
descritos pelo Instituto Adolfo Lutz. A qualidade do sabão obtido foi avaliada por meio de 
questionário aplicado a dez usuárias selecionadas ao acaso. Os atributos avaliados foram: 
consistência, produção de espuma e remoção de sujidades. A utilização de óleo residual 
comestível é uma alternativa viável e possível que pode ser transformado em um produto 
útil para uso doméstico, contribuindo, assim, para preservação do meio ambiente.



TÍTULO: A utilização de reed switch em um sistema de segurança de baixo custo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Rafaela da Costa Bezerra
Autores: Eulânia da Costa Ribeiro, Francisco Manoel Carvalho, Willame Balbino Bonfim, 
Rafaela da Costa Bezerra.
Resumo: Esse trabalho discute a importância do uso de uma metodologia cognitiva 
para o desenvolvimento de competências e habilidades. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica sobre o assunto, destacando o uso da robótica educacional como ferramenta 
de fundamental importância para a estrutura do pensamento na resolução de problemas 
no ambiente educacional. A utilização da robótica educacional se apresenta como uma 
metodologia viável para o aprendizado de conceitos interdisciplinares como matemática, 
física, mecânica, pensamento lógico entre outros.
Nesse contexto, emergem os objetivos desse estudo: Apresentar a relação entre robótica e 
educação; Discutir a robótica como metodologia de ensino; Discutir a psicologia cognitiva; 
Expor a importância do professor no processo de aprendizagem pelo método; Apresentar 
recursos utilizados: Kits de robótica educacional de baixo custo; Mostrar como a metodo-
logia estimula os alunos; Apresentar resultados da aplicação do uso da Robótica Educa-
cional e mostrar o quanto a robótica pode ser um instrumento de aprendizagem lúdica.

TÍTULO: Programa robótica na escola como ferramenta de inovação da educação
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Evandro Pereira da Silva
Autores: Evandro Pereira da Silva
Resumo: A gestão da inovação aplicada à gestão educacional pode fomentar práticas de 
explícito desenvolvimento humano, em termos de desenvolvimento pessoal e profissional 
para a população atendida, bem como, de desenvolvimento institucional no âmbito da 
melhoria dos níveis de competitividade e qualidade das organizações educacionais 
Recifenses, através dos esforços para gestão da inovação no município. Neste sentido, 
buscamos compreender como o “Programa Robótica na Escola” pode inovar a educação da 
rede municipal de ensino da cidade do Recife. Este trabalho teve como campo de pesquisa 
o Centro de Tecnologia na Educação e Cidadania do município do Recife (Cetec), vinculado 
à Secretaria Municipal de Educação. A pesquisa empírica está fundamentada em análise 
documental, aplicação de questionários e realização de entrevistas semi estruturadas. No 
momento, o estudo em tela encontra-se em fase de coleta e tratamento de dados.

TÍTULO: Desenvolvendo competências pelo viés da extensão com concluintes do curso 
técnico integrado
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Maria de Fátima Alves Figueiredo de Lacerda



Autores: Evelin Sarmento de Carvalho, Maria de Fátima Alves Figueiredo de Lacerda, 
Luciana Trigueiro de Andrade, Andrea de Lucena Lira, Melina Laiza da Silva Lima.
Resumo: Esta pesquisa objetivou desenvolver competências com os alunos concluintes 
do curso técnico integrado em pesca, quando os mesmo ministraram minicursos para a 
comunidade externa ao IFPB Campus Cabedelo, tendo, como diferencial, a construção do 
conhecimento pelo próprio discente, por meio do repasse dos seus conhecimentos para 
a comunidade, rompendo os “muros” da escola. A metodologia deu-se pela formação 
de sete comissões compostas por três alunos cada, responsáveis por organizarem sete 
minicursos da área de tecnologia do pescado, beneficiando diretamente 100 pessoas. 
Verificou-se que a experiência vivenciada pelos estudantes, otimizou a construção do 
saber, sendo que 93% afirmaram que essa experiência foi proveitosa para sua formação 
profissional. Os estudantes mostraram-se entusiasmados (73,3%) e seguros ao transmitir 
os conteúdos (60%), apontando como pontos positivos a troca de experiências e o 
relacionamento facilitado com a comunidade (100%), além do interesse despertado pela 
disciplina Tecnologia do Pescado (95,6%) e o aprimoramento de seus conhecimentos 
(80%).

TÍTULO: Alcântara verdejante: Conscientização para a sustentabilidade local
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Eveline Maria da Conceição Sousa e Silva de Carvalho
Autores: Eveline Maria da Conceição Sousa e Silva de Carvalho, Cecília Maria Freitas, Diana 
Maria Oliveira Ribeiro.
Resumo: Este projeto teve como objetivo, conscientizar a comunidade educacional e local, 
para a prática sustentável na cidade de Alcântara - MA. O método utilizado perpassou a 
priori pela pesquisa bibliográfica para apoderar-se de referenciais teóricos destinados a 
temática, sendo posteriormente introduzido, a pesquisa de campo, para observação, gestão 
e considerações finas do projeto. Sendo assim, houve uma divisão em vários grupos de 
discente e docentes, direcionados por uma ação.O projeto trouxe uma relevância critica e 
reflexiva tanto no corpo discente e docente, quanto na comunidade alcantarense

TÍTULO: Materiais didáticos acessíveis em libras para o ensino fundamental.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Evellyn Lapa Falcão de Carvalho
Autores: Evellyn Lapa Falcão de Carvalho, Águida Layse Oliveira Cavalcanti, Manuela de 
Siqueira Freire, Mércia Alcântara Feitosa Valença, Verônica Alves de Almeida.
Resumo: Os materiais didáticos são facilitadores e dinamizadores no ensino aprendizagem. 
No entanto, quando trata-se de materiais voltados para alunos surdos o que percebemos 
é a escassez desta produção. Nesta pesquisa, buscamos identificar os materiais didáticos 
voltados para estes alunos, de acordo com as disciplinas curriculares do ensino 
fundamental. Para tal, seguimos os princípios do estudo exploratório, por meio de uma 



revisão bibliográfica. Utilizamos os artigos científicos, dos últimos cinco anos, das bases 
do Scielo, Capes, e Google Acadêmico, a biblioteca virtual da Pearson e o arquivo de 
patentes do INPI. Na análise de dados, foi possível observar que que os artigos estão 
predominantemente relacionados à didática do professor e o ensino-aprendizagem dos 
alunos surdos, não mencionando os materiais didáticos existentes para esta prática. 
Apenas o Projeto Lonji, material financiado pelo CNPq, aparece como material didático 
voltado para a instrução de ciências no ensino fundamental.

TÍTULO: Programa mulheres mil no contexto das políticas Brasileiras de inclusão, 
gênero e acesso à educação: Relato de experiência no Campus Rio Paraíba do Sul do 
Instituto Federal Fluminense
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Evelyn Rueb Lacerda de Araújo
Autores: Evelyn Rueb Lacerda de Araújo
Resumo: As desigualdades de gênero estão presentes em nossa sociedade em vários 
aspectos, e isso decorre basicamente da construção da educação Brasileira, que 
historicamente excluía as mulheres do processo de aquisição do conhecimento e da 
qualificação para o trabalho. Após séculos de luta feminista, as mulheres vem alcançando 
muitas conquistas, e o Programa Mulheres Mil surge no contexto de mudanças quanto ao 
papel da mulher na sociedade, tendo como objetivos promover a equidade, a igualdade 
entre os sexos, o combate à violência contra a mulher e o acesso à educação. O trabalho 
teve como objetivos investigar se as alunas do curso de Auxiliar de Cozinha, pertencentes 
à turma de 2012, conseguiram (re)inserção no mercado de trabalho; verificar se houve 
retorno à escola na Educação de Jovens e Adultos e comparar a percepção das alunas 
que concluíram o programa sobre a visão de si própria antes e depois da participação 
no programa. A coleta de dados para responder às perguntas determinadas foi realizada 
através de questionários com perguntas abertas e fechadas. Percebe-se que a maioria das 
alunas conseguiu emprego formal ou geração de renda de forma autônoma e elevação de 
autoestima, no entanto ainda não demonstram interesse pelo retorno à escola.

TÍTULO: Diagnóstico das causas de perdas de frutas e hortaliças no mercado varejista 
em Palmas, Tocantins.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Everton Ítallo dos Santos Alves
Autores: Everton Ítallo dos Santos Alves, Fernanda Moura Gonçalves, Edvaldo Vieira 
Pacheco Sant´Ana, Vanessa David Domigos.
Resumo: O Brasil tem altos índices de desperdício de alimentos, fato preocupante que 
afeta a economia e contribui para o aumento dos problemas sociais. Especificamente 
tratando-se das hortaliças e das frutas as perdas e desperdícios chegam até a metade 
da produção. Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo mensurar e 



identificar as principais causas de perdas em hortaliças na rede varejista de Palmas (TO) e 
fornecer informações que possam auxiliar em ações específicas ao setor para se diminuir 
as perdas das frutas e hortaliças no mercado varejista local.

TÍTULO: Comendo com fração: O lúdico como metodologia de ensino aprendizagem
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária
Apresentador: Everton Lopes Guimarães
Autores: Everton Lopes Guimarães, Alissson Oliveira Silva, Mamedes Soares Peixoto Neto.
Resumo: Durante vários anos a relação ensino aprendizagem despertou a curiosidade 
de pesquisadores, que relatavam que os nossos antepassados já utilizavam os jogos 
na sua vida. Porém os mesmos só foram inseridos no ambiente escolar, pelos jesuítas, 
por acreditarem na importância dos mesmos para o desenvolvimento educacional ( Eva 
ALVES,2009).
 Baseado na proposta de um ensino dinâmico construído através da prática e aplicabilida-
de do lúdico em sala de aula propõe-se, com este jogo, contribuir na aprendizagem e na 
construção do conhecimento dos alunos.
Álvaro Alves (2012) relata a relação jogo-aprendizagem e a necessidade cultural envolvida 
neste processo.
O lugar da criança na sociedade nos dá a chave para a explicação do lugar que jogos e 
brincadeiras ocupam em seu desenvolvimento, por exemplo, a criança indígena Brasileira 
quando brinca de arco e flecha está manipulando uma atividade própria dos adultos e que 
ela terá que aprender muito cedo para a sobrevivência de sua comunidade. (Álvaro ALVES, 
2012, p. 04)
Nesse universo o jogo se apresenta como um possível agente didático pedagógico na cons-
trução do ensino, na tentativa de promover a aprendizagem e despertar nos alunos sua ca-
pacidade de criar, inventar e criticar. Portanto, os jogos matemáticos surgiram com a pos-
sibilidade de dar um novo significado ao processo de ensino aprendizagem da matemática.
Idealizado por bolsistas do PIBID, o jogo que é disputado por dois oponentes, inicia-se 
com o lançamento de um dado, cujo número indicado na parte superior, indicará a quanti-
dade de casas que o jogador irá percorrer. As casas contem ações que deverão ser obede-
cidas pelos jogadores. O jogo é composto por um tabuleiro, fichas frações, fichas pizzas, 
fichas refrigerantes, dado e marcadores.
Acreditamos que este jogo, como agente didático na construção do ensino, promoveu a 
aprendizagem e despertou nos alunos a capacidade de raciocinar desencadeando, tam-
bém, a participação, concentração, atenção, interação e a construção do pensamento.
Ressaltamos que o ensino aprendizagem é um processo contínuo, que exige da comunidade 
escolar iniciativa e criatividade diante dos desafios. Portanto foi perceptível que o jogo “Comendo 
com Fração” é um recurso metodológico que auxilia no ensino do conteúdo de fração.
Cabe ressaltar que o presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do 
Governo Brasileiro voltado para a formação de recursos humanos.



TÍTULO: Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) como espaço facilitador dos 
processos de ensino e aprendizagem
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Evilasio Macedo Félix
Autores: Evilasio Macedo Félix, Emilia Gonçalves de Lima Neta, Cícera Janete Alves de 
Oliveira, Francisco José de Lima, José Aluisio Silva.
Resumo: No cotidiano escolar é comum ouvir professores justificando o fato de não 
utilizarem ou construírem material concreto devido a carga horária excessiva de trabalho ou 
até mesmo por precárias condições de trabalho. Diante deste cenário, busca-se por meio 
deste projeto, incentivar a construção de um espaço que possa ser utilizado como ambiente 
de aprendizagem, onde se possa tirar dúvidas relacionadas a assuntos estudados na 
disciplina de matemática, incentivando também a produção de instrumentos manipuláveis 
que auxiliam de forma consistente o trabalho docente. A aplicação deste projeto objetiva 
sensibilizar e motivar os docentes a construírem um ambiente que facilite a aprendizagem 
de conteúdos matemáticos. As atividades serão desenvolvidas em duas etapas, com oficinas 
que apresentarão o Laboratório de Ensino de Matemática do IFCE Campus de Cedro aos 
professores e alunos, e na escola onde será executado o projeto, para que possam entender 
como é construído e desenvolvido esse espaço de aprendizagem matemática.

TÍTULO: Projeto colhIFAL: A colheita urbana no combate ao desperdício de alimentos
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Evla Darc Ferro Vieira
Autores: Evla Darc Ferro Vieira, Wildiane dos Santos Xavier, Cristiane Rodrigues dos 
Santos, José Ednaldo da Silva, Paula Cristina Rodrigues dos Santos.
Resumo: A fome e o desperdício de alimentos estão entre os maiores problemas que o 
Brasil enfrenta atualmente. Enquanto um contingente assustador de Brasileiros está em 
situação de insegurança alimentar, milhares de toneladas de alimentos em condições 
adequadas são simplesmente jogadas no lixo. Para contornar essa grave situação, iniciativas 
a Colheita Urbana vêm sendo desenvolvidas com sucesso. Assim, o projeto COLHIFAL 
tem o objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de alimentos associado ao 
combate à insegurança alimentar no município de Marechal Deodoro, Alagoas. O projeto 
sensibiliza e articula parceiros na feira livre, visando arrecadar alimentos inadequados 
para a comercialização, mas próprios para consumo humano. Os alunos do curso técnico 
em cozinha realizam a seleção e separação dos alimentos no próprio local de origem 
das doações. em seguida, os alimentos são distribuídos gratuitamente para entidades 
assistenciais previamente cadastradas, após uma visita ao local e assinatura de um termo 
de cooperação. As ações do projeto buscam contribuir para a redução do desperdício e 
para a diversificação da alimentação da população atendida.



TÍTULO: Pró-IFAL: As possibilidades e os desafios no processo de ensino aprendizagem
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Éwelyn Bernardino Gama
Autores: Éwelyn Bernardino Gama, Júlia Caroline dos Santos, Flávio Fabiano Pasciencia Torres.
Resumo: O Pró-IFAL é um projeto criado pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal 
de Alagoas (IFAL) em 21 de outubro de 2013 que busca promover a inclusão dos alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental para que possam participar do processo de seleção do 
Instituto Federal de Alagoas. O projeto no Campus Santana do Ipanema teve duração de 
8 meses ao total, iniciando em 14 de abril de 2014 e terminando em 12 de dezembro de 
2014. Durante esse período foram realizadas revisões sobre os conteúdos abordados no 
exame de seleção do Instituto, através de aulas expositivas e listas de exercício das últimas 
provas. Percebemos que os alunos utilizam o projeto como meio de resolução das dúvidas 
surgidas na sala de aula. A Escola Estadual Professor Mileno Ferreira nos disponibilizou 
o espaço para a execução do projeto, além de contarmos com sua parceria juntamente 
com a Escola Estadual Padre Francisco Correia e a Escola de Ensino Fundamental Tobias 
Medeiros. Atendemos 40 alunos do 9º ano de ambas as escolas. Esse projeto aprimora seus 
conhecimentos para os estudos visando o aperfeiçoamento na disciplina de Matemática.

TÍTULO: Tecendo redes na comunidade quilombola da Serra do Evaristo, formação de 
agentes de meio ambiente e qualidade de vida (com-vidas).
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Baturité
Apresentador: Ezequiel Andrew Angelo Barroso Vieira
Autores: Ezequiel Andrew Angelo Barroso Vieira, Anna Erika Ferreira Lima, Jose Levi 
Furtado Sampaio, Deborah Moreira Pinto, Maria Josiane Martins Ribeiro.
Resumo: Educação ambiental pode ser entendida como uma ação educativa que contribui 
para o desenvolvimento de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente e 
preparado para tomar decisões coletivas sobre tópicos ambientais necessários para 
o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. O conceito de educação ambiental 
é todo processo aplicado para preservar o patrimônio ambiental e criar modelos de 
desenvolvimento com soluções sustentáveis. Essa área é de suma importância para a 
sociedade atual, pois incentiva nas pessoas o cuidado com a prática de atividades que 
possam proporcionar impacto ambiental, entre elas: a poluição do ar, degradação do solo, 
a pesca predatória, o desmatamento, a produção de energia com o uso de combustíveis 
poluentes, o destino do lixo, entre outros. A educação ambiental é um movimento que 
atualmente está presente em todas as nações que desejam o desenvolvimento tecnológico 
sem debilitar os recursos naturais do planeta. Dessa forma, também pode ser uma 
atividade intencional da prática social que inclui ao desenvolvimento individual um 
caráter social em relação com a natureza e os seres humanos visando intensificar essa 
atividade humana. O Projeto Tecendo Redes em Baturité: Formação de Comissões de Meio 
Ambiente e Qualidade (COM-VIDAS) tem como proposta promover o intercâmbio entre 



a escola e a comunidade, com a ideia de formações de Comissões de Meio Ambiente, 
onde tenha um compartilhamento de informações para que possam ser mais livres e 
atuantes, e juntos tenham a chance de transformar a realidade de problemas encontrados 
no decorrer do projeto e fora do mesmo, portanto o projeto foi realizado na Escola de 
Ensino Fundamental Quinze de Novembro, com vistas a formar multiplicadores ambientais 
que venham estabelecer medidas para o gerenciamento da água e dos resíduos sólidos 
na Comunidade Quilombola da Serra do Evaristo. A Comunidade Quilombola da Serra do 
Evaristo está localizada á aproximadamente 6 km do centro de Baturité, vivendo nesta 
localidade um total de 150 famílias e 564 habitantes. O presente trabalho é resultado de 
uma pesquisa participante junto a essa comunidade, realizada por ocasião do projeto 
de extensão “Tecendo Redes”, desenvolvido no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e 
Indígenas (Neabi) do Instituto Federal – IFCE, Campus Baturité, esta pesquisa-ação 
perpassa pela efetivação semanal de oficinas temáticas junto a 48 crianças de 8 a 12 anos, 
regularmente matriculados no Ensino Fundamental II, em um total de 19 oficinas ligadas 
a temática ambiental, dentre as quais constam: a Oficina Pedras no Caminho, Árvore dos 
Sonhos, Mapa Local, Jornal Mural, Baú das Recordações, Terrário, Resíduos sólidos: 
cada coisa em seu lugar. A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de etapas que 
constam inicialmente o Levantamento Bibliográfico referente a conceitos como: Educação 
Ambiental, Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Comunidade Tradicionais, Quilombo, onde 
autores como Elizabete Bernardini (2010), Alfredo Wagner (2002), Berg(2007) auxiliam no 
compreendimento da temática, elaboração de conceitos, desenvolvimento e justificativas. 
As atividades realizadas em sala ficaram como a segunda etapa, na quais foram estabelecidas 
conversas, aulas com temáticas socioambientais e dinâmicas. A terceira etapa constitui na 
analise dos dados. No decorrer de quatro meses na Comunidade Quilombola da Serra do 
Evaristo foram realizadas atividades de Educação Ambiental com o intuito de preservação 
do meio ambiente da comunidade e resgatar o que tinha se perdido e intensificar um valor 
no que já existia. Cada atividade realizada com os alunos gerava debates e criávamos uma 
solução no que se tinha dado como problema. No total destes quatros meses foram dozes 
aulas com temas específicos e com realizações de dinâmicas, para maior compreensão da 
proposta. O projeto Tecendo Redes teve finalidade de levar para a escola um instrumento 
de processo educacional extremamente importante para a

TÍTULO: Análise comparativa do desenvolvimento de atividade extracurricular em duas 
escolas públicas de Belém – PA.
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Fabiana Cristina de Araújo Nascimento
Autores: Fabiana Cristina de Araújo Nascimento, Gyselle dos Santos Conceição, Tamara 
Alice Marinho Coelho, Raimundo Otoni Melo Figueiredo.
Resumo: No segundo semestre letivo de 2010 foram realizadas feiras de ciências em 
duas escolas públicas – Coronel Sarmento e Temístocles de Araújo – essas atividades 



fizeram parte do projeto Ciências em Ação – PIBID/IFPA. Os eventos tiveram a finalidade de 
construir novos saberes e buscaram envolver os alunos em uma atividade extracurricular, 
promovendo o trabalho coletivo entre pais, alunos e a escola, além de envolver a 
comunidade local no ambiente escolar. A feira de ciências proporcionou aos alunos a 
capacidade de envolvimento com temas atuais permitindo aos mesmos o desenvolvimento 
de sua capacidade científica e oral, através da explanação sobre a hidrelétrica de Belo 
Monte e a utilização de experimentos químicos de baixo custo. Os resultados que foram 
obtidos evidenciam a importância da participação da comunidade escolar, sendo visível a 
diferença desses resultados entre as duas escolas.

TÍTULO: Políticas Públicas de Lazer em Caruaru: O caso do espaço Luiz Lua Gonzaga 
- Pátio do Forró
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Fabiana de Lima Vital Silva
Autores: Fabiana de Lima Vital Silva, Agnes Vitória de Lima Vital Silva, Alice Lupercínio 
Rocha de Melo, Ayanne Gabriela de Lima Vital Silva, Vilma Canazart dos Santos.
Resumo: Nos dias atuais vem se tornando grande a procura pelo lazer, entretanto, algumas 
cidades ainda não tem estruturada as políticas públicas de lazer, limitando as opções para 
a população. Dessa forma, o presente trabalho buscou diagnosticar o desenvolvimento e 
a efetivação de práticas de lazer no município de Caruaru/PE. Esse trabalho apresenta um 
recorte de pesquisa trazendo os dados coletados no espaço cultural Luiz Lua Gonzaga, 
recentemente reformado. Como instrumento de pesquisa foi aplicado questionário 
semiestruturado, em dezembro de 2014, aos usuários do espaço que buscam opções 
de lazer. Foi notória a diversificação de faixa etária dos frequentadores e os motivos de 
utilização do espaço. Vale ressaltar que alguns dos frequentadores não moram no bairro, 
procurando o mesmo por não serem contemplados com tais estruturas em seus bairros. 
Pôde-se observar que o investimento no lazer ainda é muito pequeno e a sociedade 
Caruaruense vem solicitando opções de lazer como um direito social.

TÍTULO: Software para auxílio no processo de comunicação
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Fabiana de Oliveira e Silva
Autores: Fabiana de Oliveira e Silva
Resumo: Tecnologia Assistiva
A tecnologia assistiva é embasada em uma ideia principal: a acessibilidade. Na concepção 
de que as pessoas, com necessidades especiais ou não, têm o direito de participação, 
interação de igualdade na sociedade. Esse tipo de tecnologia está presente onde a comuni-
cação alternativa faz-se necessária; mouses adaptados, equipamentos para auxílio da visão 
e audição, adaptações de acesso ao computador, controle do meio ambiente (abrir e fechar 
de portas automaticamente, acender e apagar de luzes, jogos adaptados, adaptações pos-



turais, mobilidade alternativa, próteses), tudo isso aplicado nos ambientes, como a escola, 
faculdade, casa, restaurantes, local de trabalho, na comunidade em si.
A preocupação no desenvolvimento e melhoraria nessa área da tecnologia é desenvolver 
ferramentas e processos para que as pessoas com necessidades especiais tenham a possi-
bilidade de se integrarem à sociedade, estabelecendo uma comunicação de maneira efetiva 
e fácil para elas manusearem. Melhorar as competências naturais de cada um, evoluindo 
suas capacidades, desenvolvendo-as, interagindo com o meio onde estão inseridos. O ter-
mo “Assistiva” significa: “que assiste, ajuda, auxilia”.Os serviços de Tecnologia assistiva 
são normalmente transdisciplinares, envolvendo profissionais de diversas áreas, tais co-
mo:Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Educação, Psicologia, Enfermagem, 
Medicina, Engenharia, Arquitetura, Design, entre outras.
No Brasil, o estudo está avançando bastante com relação à inclusão, principalmente no que 
se refere às soluções e adequações de espaços físicos, mas ainda não são satisfatórios 
e eficazes. A busca pela transformação qualitativa, ações realmente concretas e efetivas, 
ações para uma inclusão autônoma, são necessárias para a transformação da nossa so-
ciedade. Nesse aspecto, a informática tem se mostrado uma grande aliada, um recurso de 
ajuda altamente poderoso. São disponibilizados livros digitais, teclados virtuais, leitores 
de tela, simuladores de todos os tipos, auxiliando e atingindo um público cada vez mais 
diverso e numeroso.
O projeto consiste em viabilizar a comunicação de pessoas com deficiência motora e/ou 
cerebral com o mundo externo. A prancha de comunicação alternativa e ampliada (C.A.A), 
também visa auxiliar os pacientes no desenvolvimento motor das mãos e braços. Consiste 
em uma parceria com uma instituição de ensino e pesquisas na área da saúde e educação, 
situada em Ribeirão Preto. Proporcionar a inclusão digital das pessoas com necessidades 
especiais também é um dos objetivos a serem alçados com esse projeto, que evidencia 
as habilidades dos pacientes, viabilizando comunicação e aprimoramento das habilida-
des específicas dos pacientes envolvidos. Atende pessoas com as seguintes deficiências: 
esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, paralisia cerebral, autismo, seqüelas de 
derrame cerebral ou outras patologias que prejudicam a coordenação motora. O software 
de tecnologia assistiva também auxilia fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos e psicote-
rapeutas no tratamento dos pacientes com necessidades especiais, podendo interagir com 
eles da forma mais eficaz possível. Permite a interação por cliques em botões intuitivos no 
browser e simulação de palavras e frases sintetizadas. Linguagem utilizadas na ferramenta: 
HTML, HTML5, CSS, Jquery, Java Script e Funções.

TÍTULO: Discussões acerca do papel da psicologia no Instituto Federal de Sergipe: 
Algumas considerações
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Fabiana de Oliveira Lobão
Autores: Fabiana de Oliveira Lobão, Beatriz Francisca Souza Fonseca, Débora Lima 
Siqueira, Wilma Moraes, Thiago Santos Siqueira.



Resumo: O presente trabalho resgata a trajetória da equipe de servidores técnicos 
administrativos psicólogos do Instituto Federal de Sergipe (IFS) na busca pelo 
mapeamento, análise e construção das atribuições do profissional psicólogo. Frente à 
inexistência de uma vinculação instituída do lugar da psicologia no IFS, aos desafios que 
emergem no contexto educacional e a insuficiência das atribuições previstas no Edital de 
Concurso e a realidade instigante e desafiadora da prática da psicologia no IFS, os citados 
profissionais perceberam a necessidade de discutir suas práticas e pensar uma normativa 
que regulamente e unifique a atuação do Psicólogo nesta instituição. Para tanto, o grupo 
de profissionais da área, de forma autogestionada e instituinte, estabeleceu momentos 
regulares para pensar o fazer “psi” e propor ações pertinentes ao cenário do IFS. Tais 
encontros culminaram na elaboração de uma minuta composta de 20 (vinte) artigos que 
descrevem as atribuições da Psicologia no IFS. Este documento será encaminhado à 
gestão do IFS para análise e posterior encaminhamento ao Conselho Superior.

TÍTULO: Conselho municipal de saúde de poção, Campus Pesqueira: Relato de 
experiência
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Fabiana Laranjeira da Silva
Autores: Fabiana Laranjeira da Silva, Geneilda da Silva Sobrinho, João Victor da Silva 
Rodrigues, Pedro Henrique Melo Alves, Silvana Cavalcanti dos Santos.
Resumo: O presente tem como objetivo relatar a experiência de uma visita realizada, ao 
Conselho Municipal de Saúde na cidade de Poção - PE por acadêmicos do 1º módulo do 
Curso Bacharelado em Enfermagem, do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE, Campus 
Pesqueira. O estudo de campo foi executado no dia 15 de outubro de 2014, com uma 
breve entrevista, onde foi possível avaliar e obter informações sobre as funções e ações 
exercidas pelo Conselho Municipal de Saúde de Poção – PE.

TÍTULO: A aplicabilidade da lei 10.639/03 nos livros didáticos no IFAP para a valorização 
da cultura afro Brasileira.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Fabiano Cavalcanti de Oliveira
Autores: Fabiano Cavalcanti de Oliveira, Natasha Cristina da Silva Costa, Taianny Vieira 
Tavares da Motta, Elias Otávio Gomes de Oliveira, Andrew Galvão de Figueiredo Oliveira.
Resumo: Atualmente a cultura afro-Brasileira vem sendo valorizada, o que pode ser visto 
com a lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino 
da história e cultura afro-Brasileira e africana na Educação do Ensino Fundamental e Médio. 
Entretanto, não raro, ela encontra-se distante do ambiente escolar, pois é negligenciada por 
alguns livros didáticos comprometendo o processo ensino-aprendizagem. Diante disso, 
desenvolveu-se este projeto como objetivo de contribuir para a disseminação e reflexão 
da cultura afro-Brasileira no IFAP através da pesquisa exploratória por meio de sondagens 



dos livros utilizados no IFAP para uma sensibilização de resgate cultural, apresentando a 
cultura afro-Brasileira como elemento de integração da comunicação individual e coletiva. 
Durante a implantação do projeto foi feita, primeiramente, uma sensibilização ao tema 
cultura africana e diversidades. em seguida, houve uma explanação sobre o surgimento da 
lei 10.639/03 e especificidades legais favorecendo um breve debate sobre a aplicabilidade 
da lei anti racismo no meio educacional IFAP. Depois dessas ações foi possível fazer uma 
instrução de diretrizes da pesquisa sobre cultura africana abordada quantitativamente 
em todos os livros didáticos do ensino médio com uma confecção fotográfica dos livros 
didáticos adotados e utilizados no IFAP para o ensino médio, seguida da construção de 
gráficos para demonstração do resultado da pesquisa exploratória evidenciada por meio da 
quantificação das páginas que abordam a cultura africana nos livros didáticos pesquisados. 
Mediante os resultados coletados, verificou-se que alguns livros didáticos trazem pouca 
evidência sobre a cultura africana, ocasionando uma baixa oferta de informações que 
permita aos docentes uma melhor demonstração de seus respectivos conteúdos com 
relação a cultura africana. Ademais, muitos profissionais desconhecem ou tem receio de 
trabalhar este conteúdo, apesar da obrigatoriedade legal, por não estarem preparados para 
entrar no âmbito das discussões políticas, sociais, raciais e religiosos.

TÍTULO: O papel da gamificação na práxis educacional: Novas possibilidades no ensino 
aprendizagem a partir do game design.
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espirito Santo
Apresentador: Fabiano Rodrigues de Paula
Autores: Fabiano Rodrigues de Paula, Rutinelli da Penha Fávero.
Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, que 
busca ampliar a compreensão sobre os usos e significados dos processos de gamificação 
em educação, em um primeiro momento, na visão dos professores. Nesta etapa, busca-se 
expor o percurso inicial da pesquisa bibliográfica e as primeiras análises que fundamentam 
a elaboração e a futura aplicação dos questionários e das entrevistas. Realizou-se a divisão 
da investigação em três campos: cultura, computação e arte/design e ainda dois segui-
mentos opostos para entendimento: narração e mecânica. Essa forma de divisão busca 
possibilitar a análise aprofundada de como os professores entendem e trabalham esses 
aspectos por vezes antagônicos. Indica-se, para estudos adicionais, um detalhamento das 
categorias de gamificação que forem posteriormente encontradas

TÍTULO: As implicações educacionais do conhecimento teórico e tácito na era do 
conhecimento
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba
Apresentador: Elisiane Sartori Menezes Garcia
Autores: Fabiano Shinji Otaguro, Elisiane Sartori Menezes Garcia, Carlos Henrique Menezes 
Garcia.



Resumo: Um dos grandes desafios das Universidades Brasileiras, principalmente aquelas 
ligadas ao ensino científico-tecnológico, é fornecer respostas à sociedade no sentido 
de proporcionar um melhor e maior desenvolvimento do país. Com isso, o objetivo do 
presente estudo é realizar um mapeamento de que tipo de conhecimento está sendo 
adquirido pelos alunos dos cursos de graduação de comércio exterior da FATEC-Indaiatuba 
e como este conhecimento serve como instrumento a ser utilizado pelas empresas da 
região onde a faculdade está localizada. Neste sentido, se difunde a chamada “Economia 
do Conhecimento”, termo que foi cunhado por Drucker (1987), ao assinalar a importância 
do conhecimento na promoção do desenvolvimento econômico para um país. Nonaka e 
Takeuchi (1997) adicionam à análise a questão da “dimensão tácita” do conhecimento 
no desenvolvimento econômico de um país e do conhecimento codificado na criação do 
conhecimento essencial. Baseado nesse arcabouço teórico e no entendimento de que os 
conhecimentos teórico, tácito e codificado são fundamentais para um melhor conhecimento 
de como as instituições de ensino superior conseguem dotar os alunos de maior e ampla 
capacidade intelectual é que se delineará o objetivo do presente trabalho.

TÍTULO: Programando conhecimento
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul
Apresentador: Eliézer do Carmo Lenz
Autores: Fabieli de Conti, Cristiano Nicola Ferreira, Eliézer do Carmo Lenz, Rafaella 
Moreira Souza.
Resumo: Contemplando a proposta do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente 
do Sul, de desenvolver ações em conjunto com a sociedade e com o auxílio de três bolsistas 
do curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, foram desenvolvidas 
ações de extensão para a inserção dos recursos tecnológicos como ferramenta de apoio a 
educação em uma Escola Municipal de São Vicente do Sul/RS.
Para tal, utilizou-se os ambientes de programação educativos, Scratch e KTurtle, progra-
mas gratuitos, amplamente disponíveis que estimulam o raciocínio lógico e a criatividade. 
As ações aconteceram em duas turmas do ensino fundamental e relacionaram conteúdos 
de matemática e português. Sendo as atividades desenvolvidas em grupo ou individual de 
acordo com a complexidade e respeitando os limites e as potencialidades da cada estudante.
A aplicação das atividades juntamente com o conteúdo curricular, auxiliou no processo de 
aprendizagem dos conhecimentos da lógica de programação e do conteúdo.

TÍTULO: A relação trabalho e educação: Assiduidade das alunas ao programa mulheres 
mil do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Fabiene Brito Mendes Teles
Autores: Fabiene Brito Mendes Teles, Rosilândia Ferreira de Aguiar, Stefânia Xavier da 
Silva, Terezinha Rosa de Aguiar Souza.



Resumo: As Políticas Públicas vinculadas à educação, trabalho e emprego tem crescido 
fortemente no país, a fim de capacitar o cidadão para que o mesmo tenha acesso a novas 
oportunidades de trabalho. O presente estudo tem como objetivo conhecer os motivos 
que levam as cursistas do Programa Mulheres Mil a ter a assiduidade comprometida com 
relação ao Curso Secretária do Lar, desenvolvido no Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais, Campus Salinas. Como metodologia, adotou-se a pesquisa do tipo qualiquantitativa 
com a utilização de dados primários, e de acordo com os objetivos caracteriza-se como 
estudo transversal. A amostra foi composta por quinze mulheres que se encontravam com 
a assiduidade ao curso comprometida. O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi 
um questionário elaborado, com cinco questões, pela própria pesquisadora. A coleta de 
dados foi realizada de forma in-locus por meio de questionários e entrevistas que passaram 
por análise e, a representação da mesma foi feita por meio de gráficos, utilizando-se o 
programa Excel. Para embasamento teórico, realizou-se uma revisão bibliográfica. Os 
resultados mostraram que, embora as mulheres reconheçam que o curso é uma grande 
oportunidade de inserção no mundo do trabalho, vários motivos as impedem de serem 
assíduas. Dentre eles, o mais evidente foi o fato de que grande parte delas não tem com 
quem deixar os filhos. A distância entre as suas residências e o Campus também foi 
enfatizado pelas entrevistadas. Dessa forma, o estudo mostrou-se importante por ter sido 
possível identificar as fragilidades que o desenvolvimento do programa tem apresentado, o 
que poderia vir a comprometer a capacitação das cursistas. Além disso, este estudo pode 
servir como base para melhoria do programa, pois tão importante quanto fazer com que 
essas mulheres tenham acesso e permaneçam no curso, é saber se após a conclusão do 
curso, estas mulheres tiveram inserção no mundo do trabalho.

TÍTULO: em cena: Experimentos teatrais
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal - Zona Norte
Apresentador: Fábio Alexandre Araújo dos Santos
Autores: Fábio Alexandre Araújo dos Santos, Allanderson Natanael Andrade Silva, Roberval 
Martins Medeiros Filho, Júlia da Silva Melo, Daiane Carla Rodrigues Cardoso.
Resumo: O foco deste projeto consiste em promover a aprendizagem teatral de jovens 
e adolescentes de escolas públicas de Natal e alunos do Campus Natal - Zona Norte/
IFRN, a partir dos jogos teatrais e experimentos cênicos. O termo Theater Game (jogo 
teatral) foi originalmente criado por Viola Spolin em língua inglesa, firmando-se assim, 
no seu método de trabalho como Spolin Games. Existe uma diferença entre dramatic 
play (jogo dramático) e game (jogo e regras), distinguindo, portanto, a sua proposta 
dirigida a um teatro improvisacional de outras abordagens, com ênfase no jogo de regras 
e no aprendizado da linguagem teatral. Os Experimentos supracitados, com base em 
jogos teatrais, se configuram em jogos de aquecimento, movimento físico e expressão, 
comunicação, e por fim, jogos do Onde, Quem e o Quê (Spolin, 2001). em síntese, as 
experiencias teatrais, feitos pelos participantes, permitirão a elaboração de esquetes, como 
produto final, a serem apresentadas ao público interno e externo do IFRN.



TÍTULO: Caminho para uma aula com a participação e interesse dos alunos.
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triangulo Mineiro
Apresentador: Fábio Augusto Dinis
Autores: Fábio Augusto Dinis
Resumo: Partindo de trabalhos realizados na Escola Estadual Frei Leopoldo de Castelnuovo 
Uberaba-MG houve uma constatação de falta de interesse dos alunos em relação a química, 
então alunos do Programa Institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) juntamente 
com a professora coordenadora desenvolveram aulas diferenciadas sobre temas que 
frequentemente não são falados em sala de aula, tema escolhido foi “A Química do Amor” 
esse tema é estudado e discutido por especialista como Brian Alexander e Larry Young 
autores do livro “A Química Entre Nós”, que diz que toda cadeia de emoção é consequência 
de vários estímulos químicos. Interligando a duas matérias, a química e a biologia já que 
essas reações são resultados de milhares de anos, contendo um processo evolutivo para 
que o ser humano fosse capaz de encontrar um parceiro e se reproduzir. Com o intuito 
de oferecer uma maneira diferenciada de aprendizagem para os alunos da rede estadual, 
o conteúdo foi apresentado em forma de slides com várias imagens, e informações sobre 
o tema, para que todos os alunos possam entender. Essa aula é seguida por um debate 
sobre o porquê a química esta relacionada na vida humana, e o porquê isso se deve ao 
processo evolutivo, gerando um dialogo entre o professor e os alunos, levando não só ao 
aumento do interesse sobre a química, mas também, sobre a biologia e o quanto essas 
duas matérias estão interligadas.
Percebe-se que a interação áudio visual com ênfase não somente em conceitos mas tam-
bém na historia que faça com que aquele conteúdo tenha significado ao aluno, desperta 
ainda mais o interesse desses em relação a química estudada no ensino médio. O aprender 
fazendo continua sendo uma grande ferramenta de aprendizado, mas saber também por-
que fazer garante ao docente maior participação e interesse de seus alunos.

TÍTULO: As visualidades fotográficas de Olinda
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Fábio Cosme de Souza Junior
Autores: Fábio Cosme de Souza Junior, Hannan Bezerra Souza de Albuquerque, Luciana 
Padilha Cardoso, Juliana Gomes das Oliveiras.
Resumo: Muito se discute sobre as controvérsias pelas quais a Fotografia sempre esteve 
propensa. O peso de testemunho do real que a Fotografia carrega e sua característica 
de imagem polissêmica é um dos motes que justificam. A imagem fotográfica além de 
poderoso registro dos movimentos socioculturais é um meio de análise imagético formal, 
ou seja, um elemento discursivo para a apreciação crítica de formas e cores que se mostra 
uma possibilidade que se afina com a história e a atividade das Artes Visuais.
Considerado como uma atividade dentro daquele campo que integra múltiplos meios de 



comunicação, atividades estratégicas e de inovação cultural, ultrapassando as considera-
ções funcionais e formais, temos a imagem fotográfica mais do que um meio de manipula-
ção visual, mas sim, como rica fonte de investigação do contexto em que se vive.

TÍTULO: Proposta de aplicação que visa auxiliar a aprendizagem de deficientes auditivos
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Fábio Lima Costa Júnior
Autores: Fábio Lima Costa Júnior, Luciano de Souza Cabral, Eleonor B. Cordeiro.
Resumo: Como melhorar ainda mais a comunicação dos surdos? Milhares de pessoas 
possuem esta deficiência chamada Surdez. Infelizmente, não podem ser independentes 
por não saberem se comunicar diretamente na língua viva do local onde se encontram – 
quer português, inglês, espanhol, ou qualquer outra.
A Libras, ou Língua de Sinais Brasileira – baseada na língua de sinais internacional - foi 
criada no intuito de facilitar a comunicação entre os Surdos e o resto do mundo utilizando-
se de um método e uma ferramenta de comunicação diferentes – as mãos e os símbolos 
que elas geram! Assim a real possibilidade de acelerar o processo de comunicação com a 
utilização de tecnologias de informação e comunicação poderia auxiliar a aprendizagem de 
uma importante parcela da população, a saber:
• Não-surdos: a aprenderem as Libras e se comunicarem com os surdos;
• Surdos - converter em tempo real a voz do emissor, ou o texto do quadro negro, em uma 
linguagem intermediaria e após isso, traduzir para Libras, permitindo assim a compreen-
são dos assuntos em ambientes onde não haja intérprete!
O objetivo seria ajudar os surdos e a pessoas quem não possui a deficiência entender e 
aprender através de smartphones, tablets, desktops, entre outros a interagir uns com os 
outros de maneira mais simples.

TÍTULO: Ensinando contagem a partir da criptografia
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Fábio Mendes Ramos
Autores: Fábio Mendes Ramos, Valdomiro Rocha, Danivalton Fernandes de Oliveira, Kewla 
Dias Pires Brito.
Resumo: Trata-se de um projeto realizado com alunos do Programa de Iniciação Cientifica 
– PIC da OBMEP no polo de Salinas. Trata-se de um projeto constituído de onze encontros 
em que os alunos medalhistas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática residentes na 
região se reúnem para um estudo mais aprofundado da matemática. Os encontros são 
modulares, realizados através de reuniões mensais com datas previamente agendadas. Os 
educandos recebem seu material de estudo, podendo desfrutar de uma matemática que 
leva em consideração a autonomia. Os conteúdos trabalhados no curso são: aritmética, 



geometria e contagem. Este trabalho aborda um dos tópicos de contagem, a criptografia, 
embasada pelas ideias de Malagutti. Discute-se as abordagens de ensino, conteúdos e 
técnicas possibilitando uma nova proposta de ensinar a matemática.

TÍTULO: A formação profissional e tecnológica e a feminização da força de trabalho na 
construção civil
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Fabíola da Conceição Lima Monteiro
Autores: Fabíola da Conceição Lima Monteiro
Resumo: Este estudo analisa as transformações recentes no processo de trabalho na 
indústria da Construção Civil, mostrando as inovações tecnológicas que estimularam a 
inserção da força de trabalho feminina, bem como, as outras características sociais que 
fazem com que o trabalho feminino seja demandado. A partir de um esforço inicial de 
sistematização que se configure em um olhar mais atento as práticas desenvolvidas no 
mundo do trabalho, especialmente, no que tange as repercussões para o conjunto da força 
de trabalho. Visa identificar a concepção que fundamenta a formação do trabalhador na 
conjuntura atual, apreender os elementos dessa formação em relação a feminização da força 
de trabalho, bem como identificar os efeitos da feminização para o mundo do trabalho, a 
partir das contribuições teóricas de Antunes (1999), Hirata (2002), Kuenzer (1987), Marx 
(1859), Mészáros (2008), dentre outros que desenvolvem estudos para análise da realidade 
que se deseja desvelar. Parte do referencial teórico do materialismo histórico e dialético, na 
perspectiva de realizar uma leitura crítica do aumento dessa participação feminina na base 
da produção material e seus impactos no mundo do trabalho, em consequência ao intenso 
desenvolvimento científico e tecnológico associado aos desafios de uma sociedade em crise.

TÍTULO: Projeto professor conselheiro de turma: Espaço para a ação integrada entre 
pedagogos e professores
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilo Peçanha - Pinheiral
Apresentador: Fabíola Leonor de Paula
Autores: Fabíola Leonor de Paula, Clara Regina Agostini Oliveira, Nelma Bernardes Vieira, 
Roberta Priscila Brasilino Barbosa.
Resumo: Trata-se do relato da experiência de implantação do Projeto Professor Conse-
lheiro de Turma numa busca de ações conjuntas entre professores e pedagogos no IFRJ, 
Campus Nilo Peçanha/Pinheiral. A atuação dos pedagogos no contexto educacional ainda 
é marcada por uma história que reduz o seu papel a mero fiscalizador das ações dos 
professores, e isso interfere negativamente na sua relação com os professores. Pensar 
um projeto em parceria com professores é buscar meios favoráveis para uma relação 
mais harmoniosa que contribua para a superação de desafios do cotidiano da escola. Por 
meio de uma ação interativa e conjunta, todos assumem os compromissos em torno de 
um projeto comum, voltado para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, 



criando-se um espaço, fortemente propício para se discutir e traçar estratégias que visem 
fortalecer o trabalho pedagógico. Este projeto envolveu professores, pedagogos e estu-
dantes num trabalho integrado e através da interlocução, foi possível a troca de saberes e 
experiências, tendo cada um, papel preponderante na tomada de decisões, com ênfase no 
ensino e aprendizagem, para a superação de desafios do contexto escolar.

TÍTULO: A educação profissional no IFCE: As mulheres no PRONATEC.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, UNESP - Universidade Estadual Paulista
Apresentador: Fabrício Bandeira da Silva
Autores: Fabrício Bandeira da Silva, Tânia Suely Antonelli Marcelino Brabo, Isaíde Bandeira 
da Silva, Glaziane da Silva Paiva Bandeira.
Resumo: A nossa reflexão é acerca da educação técnica profissionalizante dada as jovens 
através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no 
Instituto Federal do Ceará – IFCE nos cursos do eixo da indústria. Realizamos entrevistas 
com as alunas dos cursos técnicos promovidas pelo PRONATEC e verificamos uma vontade 
de mostrar para a sociedade que elas também são capazes de fazer um curso técnico na 
área da indústria, em estudar a tecnologia utilizada nesta área antes totalmente dominada 
pelos homens. Destacamos que até meados do século XX o sexismo foi defendido por 
alguns intelectuais, como Pierre Joseph Proudhon (1809-1875) e Augusto Comte (1798-
1857), que afirmavam que as mulheres possuíam um cérebro menor. Com o movimento 
feminista várias ações se voltaram desmistificar este preconceito. Hoje, segunda década 
do século XXI, as mulheres estão inseridas em diversas formações profissionais desde as 
mais simples as mais complexas.

TÍTULO: A luta dos sem-teto urbanos por meio das políticas de afirmação étinica: Um 
estudo do ethos do homem amazôncio na contemporalidade
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Fabrício Filizola Souza
Autores: Fabrício Filizola Souza
Resumo: Neste trabalho foi realizado um estudo exploratório sobre a luta dos indígenas 
urbanos da comunidade Nações Indígenas, localizada no bairro Tarumã, zona norte da 
cidade de Manaus, Amazonas. O objetivo foi levantar informações relacionadas a origem da 
comunidade, suas características e atual condição de vida das populações lá residentes. Os 
procedimentos de coleta de dados foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e de 
campo. Os resultados mostraram que a Nações Indígenas foi originada no dia 19 de abril 
de 2011, data comemorativa do Dia do Índio. Sua principal característica é a existência de 
uma diversidade étnica de famílias indígenas oriundas de localidades variadas do Amazonas 
e de outros Estados. A luta dessas famílias não se edifica sobre a lógica do acúmulo 
patrimonialista de capital, mas fundamentalmente na busca do direito à sobrevivência e 
qualidade de vida, consagrado através da posse da terra, afirmação étnica e social.



TÍTULO: Determinação da eficiência de um coletor solar concentrador parabólico, 
usado como aquecedor e como destilador.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Fabrício Guedes Mendonça
Autores: Fabrício Guedes Mendonça, Anderon Rodrigues de Moura, Adelson de Brito 
Sales, Edinei Canuto Paiva.
Resumo: O coletor solar concentrador com rastreador é composto por uma superfície 
refletora côncava de 2,54 metros quadrados, caldeira, haste de sustentação, motores de 
rastreamento, sensores de radiação, câmara de destilação e placa de circuito rastreador. 
O equipamento encontra-se atualmente em fase de testes na área experimental do curso 
de Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental que fica ao lado Laboratório de Física, 
nas dependências do IFNMG– Campus Januária. O sistema vem sendo estudado nos 
seguintes aspectos: produção de água destilada, aquecimento de água e comparação de 
eficiência com coletor solar plano. O coletor apresentou eficiência de 70%, funcionando 
como destilador, produzindo em média 2,5 litros de água destilada por dia. A segunda etapa 
do trabalho, ainda em andamento, consiste em usar o sistema como aquecedor de água, a 
fim de comparar sua eficiência com coletores solares térmicos já disponíveis no mercado.

TÍTULO: Agenda 21 escolar no CEFET/RJ – Campus Itaguaí – uma construção 
socioambiental em andamento
Instituição: CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 
UNED - Itaguaí
Apresentador: Fatima Pereira da Rosa Cunha de Almeida
Autores: Fatima Pereira da Rosa Cunha de Almeida, Nelson Mendes Cordeiro, Yasmin Paes 
Lopes, Luana Erisa da Silva de Jesus.
Resumo: A Agenda 21 destaca-se como um dos frutos mais importantes da conferência 
Rio 92 e conclama a todos a uma associação em prol do desenvolvimento sustentável, 
pautando-se na visão de que cada nação, municipalidade e comunidade deve se apropriar 
do conhecimento ambiental, debater e tomar para si compromissos quanto ao mundo em 
que queremos habitar. Este projeto propõe a construção da Agenda 21 no contexto do 
CEFET/RJ-Campus Itaguaí, permitindo o compartilhamento dos saberes da comunidade 
escolar e de seu entorno. Bem como da geração de compromissos desta comunidade 
para com o meio ambiente e sociedade. Para que isso ocorra, trabalha-se com a visão 
e necessidades ambientais da comunidade, criando-se a possibilidade do exercício e 
aprendizado da responsabilidade socioambiental.

TÍTULO: Uma prática pedagógica multidisciplinar em ambientes naturais: Contribuindo 
para uma visão sistêmica da trajetória humana em relação à natureza
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Gross



Apresentador: Felicíssimo Bolívar da Fonseca
Autores: Felicíssimo Bolívar da Fonseca, Arthur Godoi Piva, Euriane Rezende Ferreira, Isa 
Maria Gervasio Silva Lima, Gabriel de Sene Faria Amorim.
Resumo: Esta proposta de iniciação de pesquisa científica no ensino médio tem por 
objetivo contribuir para discutir com os estudantes, no próprio contexto de ambiente 
natural, os problemas mais urgentes que envolvem o meio ambiente. A prática pedagógica 
no ambiente natural constituí um “fazer aula” que visa promover nos estudantes do 
curso Técnico de Nível Médio Integrado em Meio Ambiente da Turma 2B, com 34 alunos, 
atitudes de respeito e cuidado em relação à natureza. A interação com o contexto natural 
acontecerá a partir do ambiente natural urbano: Parque Estadual Mãe Bonifácia. Depois na 
região pantaneira do município de Poconé, Parque Estadual da Lagoa Azul e, por último 
no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. em três momentos haverá a aplicação 
da escala Inclusion with Nature in Self (Escala de Inclusão Eu e a Natureza) adaptada por 
Schultz (2002). Espera-se, na perspectiva de Reis, Fadigas e Carvalho (2012), contribuir 
com a possibilidade de reaprender a conviver com o planeta Terra, a fim de preservar o 
seu ambiente natural, garantir a sustentabilidade, o respeito a todas as formas de vida e a 
continuidade da história humana.

TÍTULO: Sistema de gerenciamento de alimentos e controle alimentar
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Felipe da Silva Mendonça
Autores: Felipe da Silva Mendonça
Resumo: O software proposto neste trabalho tem como objetivo ajudar a controlar a alimentação 
das pessoas, para que através dele elas melhorem seu corpo, engordando, emagrecendo, 
controlando a quantidade de açúcares ingerida diariamente etc, ou seja, ele será de extrema 
importância para a saúde e bem estar dessas. O programa somará a quantidade de calorias, 
sódio, açucares e carboidratos de cada alimento consumido durante o dia, contribuindo para que 
o usuário saiba exatamente o que comeu durante o decorrer do dia.
O público alvo deste trabalho são as pessoas que querem ou necessitam de uma reeducação 
alimentar, para emagrecimento ou simplesmente uma melhor qualidade de vida, para que assim 
sintam-se mais confortáveis com seus próprios corpos. Desta forma, o software será desenvol-
vido para todas as pessoas que precisam ou almejam policiar as refeições diárias.
Além disso ele funcionará da seguinte forma: alimentos serão adicionados em um cardápio, a 
ser montado pelo usuário, para que ao final do dia esse possa ver todos os alimentos ingeridos 
durante as seis refeições diárias com seus respectivos valores nutricionais.
Para fazer isto o software cadastrará alimentos e tipos de alimentos em seu banco de dados e 
partir desses alimentos cadastrados os cardápios diários serão construídos, e ao fim do dia o 
software mostrará informações sobre esse consumo diário, informando quais nutrientes devem 
ser mais ou menos ingeridos, baseando na pirâmide alimentar e nas 2000 calorias diárias esti-
puladas pela OMS.



Algumas informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 
2002 e 2003 mostram que a alimentação dos Brasileiros tende a piorar, devido ao consumo 
excessivo de açúcar e gorduras saturadas e a falta de frutas, verduras e hortaliças, ou seja, esse 
quadro precisa ser melhorado.
Em síntese o software auxiliará a melhora de vida das pessoas através de sua alimentação, apre-
sentando-as os alimentos que carecem em suas refeições.

TÍTULO: Juventude, trabalho e escola: Um desafio para educação profissional e 
tecnológica
Instituição: IFRN - Intituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Felipe Dantas Fernandes
Autores: Felipe Dantas Fernandes, Andréia Lucena de Góis Nascimento, Izabelle Cristina de 
Medeiros Primo, Sara Lira Silva da Costa Araújo, Virgínia da Silva Moura.
Resumo: A pesquisa avaliou o conhecimento dos bolsistas, participantes do Programa 
de Iniciação Profissional (PIP) do IFRN, Campus Ipanguaçu, a fim de perceber como está 
fluindo o relacionamento bolsista-supervisor. A pesquisa ocorreu através de uma oficina, 
na qual discutiu-se os direitos e deveres dos bolsistas, de modo que cada um pode expor 
suas percepções acerca da temática. Por fim, elencaram pontos positivos e negativos de 
seus setores de atuação. Verificou-se um desconhecimento por parte dos bolsistas em 
relação a seus direitos e deveres. Contudo, a discussão propiciou esse conhecimento. 
Observou-se, ainda, que momentos como esse deverão ser realizados semestralmente 
e reforçados pelos supervisores, tendo em vista que o fortalecimento da aliança entre 
bolsistas e supervisores torna-se imprescindível para atingir objetivos propostos pelo 
regulamento. Um vez que o PIP apresenta-se como elemento formador no processo de 
educação profissional e tecnológica.

TÍTULO: Análise local de aproveitamento de águas pluviais a partir do software netuno.
Instituição: TFC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Felipe Góes
Autores: Felipe Góes, Victor Andreas Baumann, Ana Lígia Papst de Abreu.
Resumo: A democratização da água no planeta, além de tema corriqueiramente discutido 
entre estudiosos e interessados pela área, é de vital importância para a sobrevivência 
humana. Para que este processo ocorra, o uso responsável e eficiente do recurso natural 
precisa ser estudado e difundido.
O software Netuno foi criado para ajudar na visualização dos resultados obtidos com um 
sistema de captação e do volume do suposto reservatório em que a água captada pela chu-
va será armazenada, todas sendo informações baseadas em dados previamente cedidos 
ao sistema pelo usuário.
O objetivo do presente trabalho é averiguar se sistemas de captação de água da chuva são 



aplicáveis no futuro prédio do Departamento Acadêmico de Construção Civil - DACC - do 
Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, Campus Florianópolis, levando seus parâmetros 
atuais em consideração. Além disso, será constatado se a captação é mais eficiente a partir 
do método tradicional, com telhas cerâmicas, ou utilizando o telhado verde.

TÍTULO: Maquete automatizada auxiliando no ensino de engenharia
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna
Apresentador: Felipe Jung
Autores: Felipe Jung, Marina Padilha, Otávio Rafael de Souza, Renan Júnior Balan, Diego 
Rodolfo Simões de Lima.
Resumo: Muitos são os recursos didáticos que podem ser utilizados ao se ministrar uma 
aula. Contudo, é difícil fazer com que representem a realidade que o aluno irá encontrar no 
seu ambiente profissional. Este trabalho utilizou como exemplo de aplicação o processo de 
conformação mecânica presente em prensas excêntricas. Máquinas deste tipo exigem cuidados 
especiais na instalação e operação e envolvem tamanho considerável e grande magnitude de 
força, aumentando os riscos. O grande diferencial do trabalho apresentado aqui é a integração 
entre áreas fundamentais na indústria Brasileira. Conceitos presentes na mecânica, em controle 
e automação e na segurança do trabalho foram integrados no desenvolvimento dessa maquete 
com o objetivo de auxiliar o aprendizado e colaborar para a educação no ensino técnico e 
superior. Os professores do IFC Luzerna podem utilizar a maquete para ministrar aulas interativas 
abordando o processo de conformação mecânica, a automação envolvida ou a segurança 
na operação da máquina. Pretende-se ampliar a utilização deste recurso didático e construir 
maquetes exemplificando outros processos industriais.

TÍTULO: SQLITE, pequeno SGBD na contribuição da manipulação de dados móveis
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Tianguá
Apresentador: Evandro de Lima Rodrigues
Autores: Felipe Silva Felix, Antonio Fernando Siqueira Santos, Evandro de Lima Rodrigues.
Resumo: O mercado de aplicativos é, sem dúvida, um dos que mais cresce em todo o 
mundo. Tablets e smartphones a preços acessíveis impulsionam os downloads e aquecem 
o setor. Se hoje a atividade já movimenta cerca de R$ 68 bilhões no mundo, em 2015 a 
previsão de crescimento é de, aproximadamente, R$ 88 bilhões (dados da consultoria 
Gartner, MarketsandMarkets e Forrester Research) Com esse panorama, surgem novas 
propostas e sobram vagas (LAZZAROTTO, 2013).
A plataforma Android é uma ótima oportunidade para estudantes do ensino profissionali-
zante na área de Ti ingressarem no mercado como programadores de aplicativos móveis, 
pois como pode-se observar este mercado está bastante aquecido; Mas a maioria dos 
aplicativos Android precisam ter algum tipo de persistência de dados e por isso surge a 
necessidade de se utilizar o SQLite um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) 
compacto e com suporte nativo ao Android. O SQlite é um instrumento que concede o 



armazenamento e manipulação de dados por meio de comandos SQL(StruCTURed Query 
Language), linguagem de bando de dados (GONÇALVES, 2007). Desenvolvido em lingua-
gem C, com o código-fonte domínio público, e tendo o suporte a funções básicas da plata-
forma, trabalha diretamente com os arquivos do aparelho, possibilitando assim uma maior 
facilidade de manipulação dos dados(JOHNSON, 2008). O artigo tem direcionamento no 
levantamento de referencial teórico por meio de livros, mídias digitais e outras fontes. Esta 
pesquisa irá demonstrar como os desenvolvedores de aplicativos Android podem fazer uso 
do SQLite para armazenar e manipular dados no aparelho de maneira rápida e eficiente. 
Com base no estudo do SQLite será desenvolvido um pequeno aplicativo que irá executar 
as operações básicas utilizadas em banco de dados (Insert, Select, Update e Delete), este 
aplicativo será testado pelos alunos do curso técnico em informática do IFCE Campus 
de Tianguá, para fins de comprovação da eficácia da manipulação de dados oferecidas 
pelo SQLite. Após a realização dos testes na aplicação que foi nomeada de contatos.bd, 
demostrou-se grande eficácia nas operações de Insert, Select, Update e Delete executadas 
no banco implementado no SQlite desta aplicação. Portanto, a ferramenta é de grande uti-
lização e tem crescido bastante no conceito dos programadores, gera um banco de dados 
que pode ser entregue junto com a aplicação, excelente para aplicações pequenas, instala 
perfeitamente um sistema simples, sem as complicações da instalação de um cliente/ser-
vidor (SILVA, 2007).

TÍTULO: Um novo modelo alternativo socio-econômico e ambiental na construção civil
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Felix Oliveira Descardeci
Autores: Felix Oliveira Descardeci, Freud Attilio Santos Félix, Renata Alves Reis, Max 
Portuguez Obeso.
Resumo: A criação desse bloco surgiu através da necessidade habitacional, pois, a forma 
convencional de construção tem um custo relativamente elevado com o desperdício de 
resíduos sólidos nesta. Bloco pré-moldado; em uma de suas faces apresentaria uma cavidade 
para o encaixe de uma tampa para facilitar posterior manutenção interna elétrica e hidráulica 
e as cavidades circulares seriam aonde encaixariam as conexões hidráulicas e elétricas.

TÍTULO: Avaliação sobre o conhecimento e utilização de extratos de plantas no controle 
de pragas dos agricultores no município de Santana do Ipanema-AL
Instituição: Intituto Federal de Alagoas
Apresentador: Fernanda Barbosa da Silva Farias
Autores: Fernanda Barbosa da Silva Farias, Izabel Vieira de Souza, Petrúcio Alexandre 
Fonseca Rios, Otavio Santos Torres.
Resumo: Os extratos de plantas inseticidas vêm sendo estudados como uma alternativa no 
manejo integrado de pragas. Este trabalho investiga o perfil dos agricultores do município 
de Santana do Ipanema-AL quanto ao conhecimento e uso de extratos de plantas no 



controle de pragas e doenças. A pesquisa foi realizada com agricultores do município, 
através de entrevistas com perguntas sobre o uso das plantas, tipos de extratos e métodos 
de controle de pragas e doenças. A maioria dos agricultores não tem nenhum conhecimento 
sobre uso dessas plantas, e apenas 30% dos entrevistados já aplicaram caldas naturais. A 
divulgação desses dados servirá de subsídios à implantação de políticas assistenciais aos 
agricultores da região.

TÍTULO: Berinjela (solanum melongena l. ) desidratada
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais 
PIO XII - CEEP PIO XII
Apresentador: Fernanda Braz de Jesus
Autores: Fernanda Braz de Jesus, Amanda Silveira de Souza, Caio Cezar dos Santos 
Pereira, Giuliano Pablo Almeida Mendonça, Valéria Maria Souza Brito.
Resumo: A berinjela é rica em proteínas, muito utilizada no lugar da carne. Contém vitaminas 
A, B1, B2, e C e minerais como cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio. Alguns estudos 
apontam que seu consumo é benéfico na prevenção da arteriosclerose e do colesterol. 
Fruto muito apreciado como legume, seu gosto é neutro, a berinjela adapta-se muito bem 
aos temperos, podendo ficar muito saboroso; na mastigação, tem uma consistência muito 
prazerosa. Com 92% de sua constituição de água, a berinjela deve ser usada em saladas, 
cozidos, sucos e patês, nunca em frituras. A presente pesquisa tem por objetivo inserir 
gradativamente, na dieta dos educandos um lanche rápido, saudável e de baixa caloria, que 
venha a trazer benefícios para a saúde e que possa substituir os alimentos industrializados, 
que são consumidos nos intervalos das aulas.

TÍTULO: Turismo, sustentabilidade e cidadania na orla do guaibim.
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Fernanda Conceição de Jesus
Autores: Fernanda Conceição de Jesus, Pricila Ventura Meireles, Raira Maria Lima Bahia, 
Leila Maria de Jesus Almeida, Cássio Eduardo Buscaratto.
Resumo: O trabalho proposto tem com foco o distrito de Guaibim, com espaço exuberante 
por sua cultura, beleza paisagística e povo hospitaleiro o que fortalece o seu potencial 
turístico, intensificando sempre ao longo do verão. Porem, o espaço encontra-se degradado 
pelo mau uso dos seus frequentadores que descartam diversos tipos de resíduos sólidos 
em locais inadequados. Planejou-se o projeto de extensão pleiteado com o meio de 
conscientizar os nativos e visitantes através do reconhecimento dos diferentes biomas 
que compõem a orla e ambiente costeiro do Guaibim, objetivando a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade local, e articulando a proposta ambiental a economia solidária, 
pautada no Turismo - sustentabilidade - cidadania.



TÍTULO: O programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC) e o 
desenvolvimento da educação profissional.
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Fernanda Cosme da Costa
Autores: Fernanda Cosme da Costa
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo empreender a análise do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no que tange a sua contribuição 
para o desenvolvimento da rede pública de educação profissional. O referencial teórico 
metodológico que orientou esta investigação foi o materialismo histórico dialético, a partir 
do qual buscou-se desenvolver este estudo. Nesta ocasião são apresentadas informações 
sobre a educação profissional e sobre a execução do PRONATEC e que integram a 
pesquisa realizada por ocasião da elaboração de dissertação. O objetivo é identificar a 
relação públicoXprivada no programa no programa, bem como sua contribuição para o 
desenvolvimento da educação profissional que interesse a classe trabalhadora.

TÍTULO: Desenvolvimento de protótipo com soluções arquitetônicas para o clima 
quente e seco
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Fernanda Cristina de Lima Queiroz
Autores: Fernanda Cristina de Lima Queiroz, Franklyn Luiz Ferreira dos Santos, Fabilayne 
Lima da Silva, Laíze Fernandes de Asevedo, Deisyanne Câmara Alves de Medeiros.
Resumo: As preocupações com a sustentabilidade carregam consigo o pensamento de 
como projetar as edificações com melhor desempenho térmico e, assim, reduzir os gastos 
energéticos. Nesse cenário, as estratégias bioclimáticas surgem com o intuito de minimizar 
tais gastos e promover ambientes mais confortáveis. Para isto, é necessário a princípio o 
entendimento das variáveis climáticas envolvidas. Observa-se que vários fatores contribuem 
para o bom desempenho térmico da edificação e consequentemente para o conforto 
térmico do usuário. A presente pesquisa buscou reunir a bibliografia referente ao assunto 
e ilustrar o estudo através de soluções construtivas em uma simulação computacional, 
a partir de uma maquete eletrônica (protótipo) de uma residência unIFAMiliar localizada 
na zona bioclimática 07, clima quente e seco. Nela, são evidenciadas soluções originadas 
das estratégias bioclimáticas e variáveis ambientais estudadas, mostrando na prática o 
resultado funcional e formal para uma edificação residencial.

TÍTULO: A identidade profissional do pedagogo no ensino técnico e tecnológico – 
realidade do IFSP Campus Barretos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos
Apresentador: Fernanda Cristina Gaspar Lemes
Autores: Fernanda Cristina Gaspar Lemes



Resumo: O trabalho discute a construção da Identidade Profissional do Pedagogo que 
atua como Servidor Técnico Administrativo no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), tendo 
como realidade de pesquisa o Campus Barretos. Para tanto, de acordo com Nascimento 
(2007), entende-se “Identidade” como um processo sem fim, que se tece a partir das 
múltiplas interações, e que possui como um de seus aspectos a Identidade Profissional. 
Nesse sentido, o pedagogo não pode ser compreendido apenas como um técnico, ou espe-
cialista, em questões de ensino, mas como uma pessoa, composta por múltiplas facetas, 
estando em constate processo de construção de sua identidade (OLIVEIRA, et. al, 2006). 
Para o recorte aqui apresentado, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica (GIL, 
2008). Enquanto dados parciais, pode-se afirmar que a próprias Instituição ainda busca 
consolidar sua Identidade Institucional, logo a Identidade de seus profissionais, possui 
ainda poucos delineamentos.

TÍTULO: O desafio do xadrez: O jogo de xadrez como instrumento de aprendizagem e 
socialização
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Fernanda Cristina Merisio Fernandes Soares
Autores: Fernanda Cristina Merisio Fernandes Soares
Resumo: Desafio do Xadrez: O jogo de Xadrez como instrumento de aprendizagem e 
socialização
Fernanda Cristina Merisio Fernandes Soares
IFES Campus Venda Nova do Imigrante
fmerisio@gmail.com
Quando falamos do processo de ensino-aprendizagem buscamos a formação do educando 
em sua totalidade. Dessa forma, tem sido observado ao longo dos anos como o jogo é 
uma ferramenta poderosa na educação formal. Para entender melhor a importância dessa 
prática no processo de construção do conhecimento é necessário reconhecer que “o jogo 
é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam 
num processo criativo para modificar, imaginariamente, a realidade e o presente” (CO-
LETIVO de AUTORES, 1993). É composto pela possibilidade de uma vivência lúdica, ele-
mento necessário para o desenvolvimento humano. Pode ser competitivo ou não, mas o 
mais importante é que sua prática requer o desenvolvimento de habilidades, de formação 
de estratégias empregadas em combinações ou isoladamente (BARBANTI, 2003).Dessa 
forma, os jogos podem ser utilizados também com o propósito de propiciar o acesso “a 
aprendizagem de conhecimentos específicos tais como matemáticos, linguísticos, cientí-
ficos, históricos, físicos, estéticos, morais entre outros”. Ajudando no desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, social, físico-motor, linguístico e na construção da moralidade, reconhe-
cimento dos valores (ALMEIDA, 2004), contribuindo para a inclusão de todos os estudan-
tes no processo educativo. O Xadrez é considerado “o rei dos jogos”, exige elaborações 
de estratégias, concentração e raciocínio lógico.Para praticá-lo o jogador deve pensar a 



movimentação das suas peças e imediatamente pensar também as respostas possíveis do 
seu adversário para assim reagir rapidamente as suas respostas e criar uma nova jogada. 
Sendo assim, o jogador pratica a antecipação do acontecimento pensando um problema de 
forma geral, usando a sua autonomia para tomar decisões e encontrar o melhor caminho 
para a solução do desafio. Observando o interesse dos estudantes com necessidades edu-
cativas específicas pelo jogo de Xadrez juntamente com o número de estudantes no IFES 
Campus Venda Nova do Imigrante que jogavam o jogo percebi que seria uma ótima opor-
tunidade de ampliar essa prática oportunizando aos estudantes novas vivências no jogo, 
assim também como uma oportunidade deles passarem suas experiências para aqueles 
interessados em aprender sobre o jogo de Xadrez. Além disso, seria uma oportunidade 
para criar um espaço de convivência ampliando os laços entre os estudantes do Campus 
ao mesmo tempo em que eles praticassem o Xadrez desenvolvendo habilidades e compe-
tências que o ajudariam no processo de aprendizagem escolar. Sendo assim, o objetivo 
desse projeto foi oferecer a prática do jogo de Xadrez propiciando a discussão, análise e 
prática das diferentes formas possíveis do jogo estimulando o desenvolvimento de estra-
tégias, de habilidades e competências que interfiram no aprendizado e no convívio escolar 
cotidiano do estudante. As atividades foram desenvolvidas em encontros semanais na sala 
de jogos do IFES Campus Venda Nova do Imigrante. O projeto contou com a participação 
dos estudantes das turmas dos cursos integrados ao ensino médio incluindo os estudan-
tes com necessidades educativas específicas do Campus. Ao todo 15 estudantes partici-
param dos encontros orientados pela professora coordenadora do projeto. Nos encontros 
os estudantes trocaram experiências das suas práticas, discutiram sobre a formação de 
estratégia de acordo com as práticas diferenciadas do jogo (com relógio, com anotação 
entre outros). Além disso, para os estudantes que nunca haviam jogado o xadrez, estes 
puderam conhecer as regras e o jogo em si. Os estudantes com necessidades educativas 
específicas foram grandes parceiros para a execução do projeto porque também tinham 
o papel de estimular a participação dos demais e orientar em relação ao jogo, já que os 
mesmos são conhecedores das regras e possuem metodologias d

TÍTULO: Análise da importância da infraestrutura do sistema de transporte aquaviário 
no estado do Rio Grande do Norte
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Fernanda Heloah dos Santos Silva
Autores: Fernanda Heloah dos Santos Silva, Emilly Nayara de Santana, Luana Pereira da 
Cunha, Karla Sousa da Motta.
Resumo: No Brasil, o setor de transporte apresenta grandes limitações para o crescimento 
e expansão econômica. Essa afirmação está baseada no insuficiente de investimento em 
infraestrutura de transporte, inclusive no modal aquaviário, cuja eficiência dos portos e a 
expansão econômica estão diretamente ligadas. Por esse motivo, o presente trabalho tem 
por objetivo descrever e analisar a infraestrutura de transporte aquaviário do Rio Grande do 



Norte, como também a sua importância para a economia do estado. Esta pesquisa possui 
uma abordagem qualitativa com natureza exploratória no sentido de buscar conhecer com 
maior profundidade o assunto. Diante dos resultados, averigou-se que a infraestrutura de 
transporte do Rio Grande do Norte é limitada por fatores internos e externos, dificultando a 
expansão econômica do RN, que detém grande potencial na produção de frutas e pescados.

TÍTULO: Informação e formação da identidade cultural: O acesso a informação na 
literatura de cordel
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Fernanda Isis Correia da Silva
Autores: Fernanda Isis Correia da Silva
Resumo: A formação da identidade cultural a partir das informações encontradas na 
literatura cordelista é o ponto de partida e a justificativa deste trabalho. os elementos de 
informação contidos na literatura e cordel propiciam um conhecimento da cultura na qual 
ela está inserida.

TÍTULO: A importância da educação ambiental no ensino fundamental
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Fernanda Marcely Araujo dos Santos
Autores: Fernanda Marcely Araujo dos Santos, Erivaldo Silva de Oliveira, Bianca Silva 
Tavares, Rômulo Vinícius Cordeiro Conceição de Souza.
Resumo: A educação ambiental é uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento 
sustentável, a mesma proporciona formas de participação da população na melhoria e 
na redução dos problemas ambientais, se inserida de forma coerente nas escolas à 
sociedade só tem a ganhar. Entanto, muitas escolas ainda não incentiva esse contexto nas 
programações didáticas para incentivar ou inserir seus alunos nos programas ambientes 
de suas comunidades. Neste contexto, objetivo deste trabalho foi ministrar uma palestra 
educativa para conscientizar e despertar o interesse de educandos de nível fundamental 
para se fazer conhecer as problemáticas que o meio ambiente vem sofrendo nos dias 
atuais. O trabalho foi realizado com alunos do 6ª ano do ensino fundamental da Escola 
Almirante em Tamandaré-PE. Antes e depois da palestra foram aplicados questionários 
sobre o entendimento dos alunos com relação a importância do meio ambiente. Conclui-se 
que educação ambiental precisa ter uma atenção maior na educação básica.

TÍTULO: O laboratório de currículo do centro paula souza: Princípios e organização
Instituição: Centro Paula Souza
Apresentador: Fernanda Mello Demai
Autores: Fernanda Mello Demai
Resumo: O Centro Paula Souza, por intermédio de sua Unidade do Ensino Médio 



e Técnico (Cetec), instituiu um departamento cuja missão constitui-se no estudo e na 
análise de currículos escolares, bem como na sua elaboração e atualização contínuas. Este 
departamento é denominado Grupo de Formulação e Análises Curriculares (Gfac) e foi 
criado em 2008.
Entretanto, desde 1999, o trabalho de elaboração e de reelaboração curricular é contínuo, 
sob a face de “Laboratório de Currículo”, junto a especialistas e a instituições, públicas e 
privadas, priorizando a formação de parcerias.
A cada novo paradigma legal da Educação Profissional e Tecnológica, o Centro Paula Sou-
za executa as adequações cabíveis, desde o paradigma imediatamente anterior, da organi-
zação de cursos por área profissional, até a mais recente taxonomia de eixos tecnológicos 
do Ministério da Educação. Ao lado do atendimento à legislação (e de participação em con-
sultas públicas, quando demandado pelos órgãos superiores, com o intuito de contribuir 
para as diretrizes e bases da Educação Profissional e Tecnológica), o desenvolvimento e o 
oferecimento de cursos técnicos em parceria com o setor produtivo/ mercado de trabalho 
tem sido a principal diretriz do planejamento curricular da instituição.

TÍTULO: Eletrocardiograma de baixo custo utilizando arduino
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Fernanda Mendonça Fontes Galvão
Autores: Fernanda Mendonça Fontes Galvão, Eloísa Conceição Nascimento Silva.
Resumo: Os estudos referentes ao carbono tem grande importância para a ciência e 
para a tecnologia, tendo em vista suas diversas aplicações. Este trabalho falará sobre a 
estrutura do elemento carbono, mais especificamente da sua forma alotrópica Grafeno. 
Com o objetivo de compreender a estrutura do Grafeno e sua importância, observando a 
combinação de sua composição, estrutura e propriedades, o que tem impulsionado uma 
grande quantidade de a surpreendente facilidade de pesquisas sobre este material. Baseado 
em uma pesquisa bibliográfica sobre o Grafeno e suas principais características, buscando 
mostrar ao público o que leva este material a ter estas propriedades e as potencialidades 
de aplicações. O Grafeno é supervalorizado no mundo da tecnologia, sendo considerado, 
simplesmente, o material mais forte, mais leve e mais fino conhecido na atualidade. É 
transparente, elástico e conta com propriedades elétricas e óticas. Formado por átomos de 
carbono, tem sido considerado o futuro da tecnologia no mundo todo. Há novas pesquisas 
no mercado como nanochips, fones de ouvidos, telas touchscreen e dispositivos biônicos. 
Quando isolado e usado da forma correta, este material ganha possibilidades incríveis de 
utilização e, por isso, é visto como a solução de vários problemas na área de tecnologia

TÍTULO: Grafeno, o material que revolucionará a tecnologia
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Fernanda Mendonça Fontes Galvão
Autores: Fernanda Mendonça Fontes Galvão, Eloísa Conceição Nascimento Silva,



Resumo: Os estudos referentes ao carbono tem grande importância para a ciência e 
para a tecnologia, tendo em vista suas diversas aplicações. Este trabalho falará sobre a 
estrutura do elemento carbono, mais especificamente da sua forma alotrópica Grafeno. 
Com o objetivo de compreender a estrutura do Grafeno e sua importância, observando a 
combinação de sua composição, estrutura e propriedades, o que tem impulsionado uma 
grande quantidade de a surpreendente facilidade de pesquisas sobre este material. Baseado 
em uma pesquisa bibliográfica sobre o Grafeno e suas principais características, buscando 
mostrar ao público o que leva este material a ter estas propriedades e as potencialidades 
de aplicações. O Grafeno é supervalorizado no mundo da tecnologia, sendo considerado, 
simplesmente, o material mais forte, mais leve e mais fino conhecido na atualidade. É 
transparente, elástico e conta com propriedades elétricas e óticas. Formado por átomos de 
carbono, tem sido considerado o futuro da tecnologia no mundo todo. Há novas pesquisas 
no mercado como nanochips, fones de ouvidos, telas touchscreen e dispositivos biônicos. 
Quando isolado e usado da forma correta, este material ganha possibilidades incríveis de 
utilização e, por isso, é visto como a solução de vários problemas na área de tecnologia

TÍTULO: Análise da comercialização de banana (musa spp.) produzida no projeto pólo 
de fruticultura irrigada são joão, em Porto Nacional, Tocantins. e sua correlação com 
perfil socioeconômico do produtor.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Fernanda Moura Gonçalves
Autores: Fernanda Moura Gonçalves, Everton Ítallo dos Santos Alves, Edvaldo Vieira 
Pacheco Sant´Ana, Vanessa David Domigos.
Resumo: O estudo refere- se a análise da comercialização de Banana (musa spp.) produzida 
no Projeto Pólo de Fruticultura Irrigada São João em Porto Nacional, Tocantins. Seu 
objetivo é caracterizar o perfil do produtor e identificar suas principais dificuldades para 
a comercialização do seu produto na região. As metodologias empregadas na pesquisa 
foram: aplicação de questionário para produtores de banana e observação do ambiente. 
Coleta de dados com a pesquisa bibliográfica e registro fotográfico. A pesquisa detectou 
problemas de nível tecnológico, assistência técnica e produtos de baixa qualidade. Detectou-
se que o baixo nível de qualidade do produto que não o torna atrativo para comercialização 
local, o que dificulta sua produção e consequentemente o escoamento. Concluiu-se com 
essa pesquisa a necessidade de se estudar o perfil do produtor para entender as suas 
dificuldades e orientá-lo a produzir um fruto de qualidade atendendo o comércio local.

TÍTULO: “Noites gastronômicas
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo Campus Avaré
Apresentador: Fernanda Pereira Liguori
Autores: Fernanda Pereira Liguori
Resumo: Desenvolvidas durante os anos de 2013 e 2014, as Noites Gastronômicas foi 



um trabalho prático desenvolvido na disciplina Alimentos e Bebidas no curso Técnico em 
Eventos Concomitante do IFSP, Campus Avaré. As turmas foram divididas em grupos, 
onde escolheram um tipo de cozinha (nacional ou internacional) e apresentaram um jantar 
temático, simulando o trabalho de um buffet profissional, do planejamento à execução 
do evento, em todas as suas etapas. Ao longo de dois anos, foram desenvolvidas onze 
noites gastronômicas com as seguintes cozinhas: holandesa, italiana, russa, havaiana, 
árabe, japonesa, paulista, mineira, goiana, gaúcha, carioca. A atividade possibilitou 
o desenvolvimento prático dos conhecimentos adquiridos na disciplina ao longo do 
semestre, gerando excelentes resultados.

TÍTULO: Saberes docentes para o ensino técnico na formação de professores
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Fernanda Rebeca Araújo da Silva
Autores: Fernanda Rebeca Araújo da Silva, Rosa Oliveira Marins Azevedo.
Resumo: Este estudo tem por objetivo discutir que saberes têm sido evidenciados como 
necessários à formação docente para o ensino, no âmbito da Educação Profissional 
e Tecnológica (EPT). Para as discussões foram utilizados com referências principais os 
estudos de Mancebo (2011), Moura (2008), Manfredi (2002) e Machado (2002),Tais estudos 
mostraram que a EPT lida com saberes específicos que precisam ser tratados na formação 
de professores, tendo em vista o ensino nesta modalidade.O estudo foi organizado em duas 
seções: a primeira trata do panorama nacional da formação de professores para a Educação 
Profissional e Tecnológica; a segunda aborda os saberes para a docência nesta educação. 
Os resultados do estudo permitiram apontar alguns saberes como necessários à EPT; bem 
como considerar que não é possível elencartais saberes como se fossem estanques, mas 
sim evidenciá-los como possibilidade de reflexão e aprofundamento de estudo.

TÍTULO: “Os novos paradigmas para um professor como eu: As complexidades e 
vitórias de alunos com deficiência intelectual”
Instituição: SENAI Rio Grande do Sul
Apresentador: Fernanda Stracioni
Autores: Fernanda Stracioni, Anelize Pereira.
Resumo: Este estudo objetiva a demonstração e discussão acerca dos desafios do dia a dia 
no processo de ensino aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual, bem como a 
relevância do papel do professor neste processo. Após uma breve fundamentação teórica, 
o texto é alicerçado nas experiências das autoras como professoras de educação profissio-
nal do SENAI RS, na Escola Educação Profissional SENAI Automotivo Porto Alegre, onde 
foi realizado um processo de observação de uma turma de doze alunos, no período de 
agosto a dezembro de 2014. Com a finalidade de questionar se existe uma fórmula asser-
tiva para a construção de uma estrada de sucesso para o efetivo aprendizado, o presente 
artigo discute questões do dia a dia em sala de aula, exemplificando métodos adotados 



frente ao desafio da educação especial. Ao final do projeto, os resultados evidenciaram 
a importância da escola como elemento chave de apoio às situações de aprendizagem e 
como suporte aos docentes e alunos neste processo de inclusão.

TÍTULO: Programa de implementação do PDI
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Fernanda Suely Barata
Autores: Fernanda Suely Barata
Resumo: Face à necessidade de difundir o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - 
2014/2018 - IFPA, aprovado em junho de 2014, foi essencial a formalização de intervenções, 
acadêmico-administrativas junto à comunidade e a viabilização de procedimentos 
necessários: à divulgação do documento à comunidade interna e externa, do Instituto 
Federal do Pará (IFPA); ao alcance e redimensionamento de metas; ao acompanhamento 
das ações executadas; e, à análise reflexiva, quanto à atualização do documento.
Fez-se imperioso operacionalizar as estratégias propostas no planejamento, para alcançar 
as metas estabelecidas no PDI, ao enfatizar:
I – O envolvimento da comunidade, no acompanhamento da execução, e na proposição de 
demandas para revisão e retroalimentação do PDI;
II - A necessidade de articulação, entre os grandes temas, do mapa estratégico organiza-
cional;
III - A busca por agregar valor aos procedimentos internos;
IV - A atribuição de coerência entre o PDI e as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
executadas;
V - O enquadramento de diretrizes ao enfoque sustentável, no que concerne ao desenvol-
vimento econômico e social local/regional.
Assim, criou-se o Programa de Implementação do PDI, composto por diferentes projetos, 
cujas temáticas versam sobre pontos chave para tornar realidade o que se planejou para 
cinco anos de IFPA. Tais projetos estão voltados ao desenvolvimento de produtos e ser-
viços, como:
I - Visita aos campi do IFPA, com reuniões de apresentação do PDI e aplicação de questio-
nários de satisfação, às categorias discente, docente e técnico-administrativa;
II - Produção de mídias promocionais, contendo informações sobre o PDI (site, folders, 
banners, vídeos e áudios);
III – Elaboração de relatórios trimensais de acompanhamento da execução do mapa estra-
tégico do IFPA;
IV - Implementação do Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos, para 
acompanhamento da execução dos objetivos e metas institucionais, contemplando resul-
tados parciais e totais;



V - Promoção de eventos de avaliação quanto ao alcance e redimensionamento de metas, 
e à análise reflexiva quanto à atualização e revisão do PDI.
VI – Reuniões com os gestores dos campi, para alinhamento do Campus (planejamento 
participativo, revisão do Plano de Desenvolvimento do Campus – PDC, conhecimento de 
demandas locais) ao PDI.
VII – Elaboração de documento base como proposta do PDI 2019-2023.
O programa conta com a participação dos servidores da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional (PRODIN), sob os cuidados da Coordenação de Planejamento do Desenvolvi-
mento Institucional (CPDI).
O programa foi lançado em janeiro de 2015 e terá cronograma concomitante à vigência do 
PDI, perdurando até 2018. Cada projeto possuirá cronograma próprio, que estará relacio-
nado à produção dos resultados especificados em cada um, respectivamente.
Então, à proporção que os projetos se desenvolvam os resultados serão alcançados pro-
gressivamente. em razão disso, não há dados conclusivos quanto à eficácia e eficiência da 
proposta.
Conforme constata-se, tais ações necessitam da mobilização de toda comunidade interna, 
a fim de que os resultados sejam satisfatórios. Porquanto, faz-se necessária a percepção, 
de todos os indivíduos envolvidos, no que concerne à sinergia de processos internos, 
enquanto complementares e sistêmicos, voltados a um único objetivo final e primordial: o 
alcance da missão institucional:
“Promover a educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades por 
meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação para o desenvolvimento regional sustentá-
vel, valorizando a diversidade e a integração dos saberes.”
BIBLIOGRAFIA
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TÍTULO: Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no IFPE, Campus Recife
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife
Apresentador: Fernanda Thaysa de Souza Ramalho
Autores: Fernanda Thaysa de Souza Ramalho, Vânia Soares de Carvalho, Alessandra Lee 
Barbosa Firmo
Resumo: O atual panorama dos resíduos sólidos no Brasil está distante de ser aceitável. 
A aprovação da política nacional de resíduos sólidos, ocorrida em 2010, apenas confirma 



a necessidade de ações efetivas na gestão desses materiais. Para possibilitar a criação 
de medidas eficazes é preciso que se conheça a presente situação. Partindo desta 
premissa, um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos está sendo desenvolvido no 
IFPE – Campus Recife. O projeto é feito em duas principais etapas que são desenvolvidas 
simultaneamente, investigação através de entrevistas e visitas aos principais setores 
geradores, e análise gravimétrica dos resíduos gerados nos principais blocos do Campus. 
Durante as visitas, são diagnosticados os hábitos de cada setor, os materiais utilizados, a 
forma de acondicionamento dos resíduos e sua possível separação. As entrevistas, feitas 
principalmente com os responsáveis pela gestão dos resíduos, apresentam, em termos 
práticos e teóricos, as presentes ações desenvolvidas pela administração. A segunda etapa 
consiste na análise gravimétrica dos resíduos gerados nos blocos A e B, e nos laboratórios 
de química. A análise é feita de acordo com a NBR 10.007 utilizando-se o método de 
quarteamento, que permite estimar os tipos de resíduos gerados e a porcentagem de cada 
um deles. As duas etapas unidas permitem maior segurança na obtenção de dados que 
auxiliarão na elaboração de um eficaz plano de gerenciamento de resíduos.

TÍTULO: Um relato de experiência na E.E.E.F.M. mário barbosa: Ensinando geografia 
por meio de atividades fotográficas
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará, Campus Belém
Apresentador: Fernanda Vanessa de Almeida Corrêa
Autores: Fernanda Vanessa de Almeida Corrêa, Hudson Queiroz Ferreira.
Resumo: O presente trabalho visa relatar a experiência dos bolsistas do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), na Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Mário Barbosa, desde março de 2014 até o presente momento. O projeto tem 
uma grande importância para a formação dos acadêmicos de licenciatura em Geografia, 
pois somos movidos a desenvolver práticas inovadoras de ensino no ambiente escolar e 
isso se torna imprescindível para a qualificação profissional do futuro professor. Temos 
por objetivo analisar a maneira do uso de imagens e fotografias para auxiliar o ensino da 
geografia inserida na questão do lugar: em que o aluno poderá observar as diferenças 
de lugares onde ele vive e o lugar do outro na visão ribeirinha. Foram elaborados 
oficinas de fotografias e três observatórios: na escola, no bairro e em uma comunidade 
ribeirinha chamada N. Sª dos Navegantes no bairro do Aurá. Esse material resultou em 
uma exposição fotográfica, onde os alunos demostraram todo o conhecimento absorvido, 
superando as expectativas. O embasamento teórico, a pesquisa de campo, as observações 
e as produções textuais resultaram nesse presente relato.

TÍTULO: Etapas de um texto teatral e a direção coletiva: Texto em cena.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Fernando da Silva Oliveira
Autores: Fernando da Silva Oliveira



Resumo: Produção textual e montagem teatral, por alunos de primeiro período, no curso 
de Licenciatura em Artes Cênicas.

TÍTULO: Aulas praticas de química no ensino médio como metodologia de ensino
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba
Apresentador: Fernando Domingos Silva
Autores: Fernando Domingos Silva, Helena Maria de Almeida Mattos Martins do Santos Ali.
Resumo: Tendo em vista as aulas de química nas escolas do ensino médio de Uberaba 
MG, pode notar que não se tem o habito de usar á pratica como didática de ensino.
Já com o projeto PIBID, pode se mudar esse modelo de ensino, colocando a pratica em 
sala de aula, um modo mais divertido e interessante de ensinar a química, o ensino da quí-
mica não pode ficar somente na teoria. A pratica faz com que a química se mostre presente 
nas salas, e assim as aulas mais didáticas.
A química na pratica, e no dia a dia se mostra muito mais interessante que nas teorias. 
Tudo e química, e mostrando isso ao aluno, ele percebe que o mundo da química e muito 
mais interessante que somente aquilo que está escrito em livros
Esse método de usar a pratica em sala de aula, teve uma aceitação entre os alunos, na qual 
todos mostrou grande interessado por aquilo que estava sendo apresentado, também no-
ta-se que a atenção dos discentes no que estava sendo apresentado foi aumentando,pois 
quando a aula era muito teórica, muitos ficavam dispersos.
Com o projeto, observou que quando se falava da pratica, muitos questionamentos entre 
os alunos apareciam, assim consequentemente a explicação da matéria se tornava mais 
dinâmica e com o envolvimento direto, aluno professor.
A pratica traz para a sala um momento único, onde a química se faz em sala assim o aluno 
vê aquilo que foi ensinado na teoria, fazendo do aprendizado mais motivador. Muito da-
quilo que se foi dito no momento professor aluno, se faz na pratica sendo assim, muito 
questionamento que possivelmente ficou na hora da teoria nas aulas pratica elas vão se 
resolvendo.
Com o projeto e a ajuda do PIBID, nota-se o quanto as aulas se tonaram mais atrativas 
e com a atenção e participação dos discentes, também podemos concluir que as aulas 
praticas traz uma nova dinâmica para a sala de aula, e assim o aprendizado na matéria de 
química se torna mais motivadora e inovadora.
Também nota-se que a aula pratica leva o aluno a vivenciar a química no dia a dia, assim o 
aprendizado se torna mais eficiente

TÍTULO: Modelagem computacional das equações navier-stokes pelo método 
elementos finitos
Instituição: IFG -Instituto Federal de Goias
Apresentador: Fernando Fernandes de Souza



Autores: Fernando Fernandes de Souza, Natália Kessy Martins Galvão, Regina Célia Bueno 
da Fonseca, Warde Antonieta da Fonseca-Zang, Joachim Werner Zang.
Resumo: A matemática numérica de escoamento de fluídos e fenômenos de transportes 
é frequentemente utilizada em diversas aplicações nas Engenharias. A matemática que 
descreve o escoamento é apresentada na forma de expressões algébricas, que nem sempre 
são possíveis de serem resolvidas analiticamente. Apesar dos avanços da matemática, 
ainda não é possível resolver analiticamente vários problemas. As equações diferenciais 
Navier-Stokes (ENS) é um exemplo, que representam um sistema não linear com derivadas 
parciais em relação aos parâmetros: tempo, pressão, posição, viscosidade e velocidade. 
Tais equações modelam o movimento de um fluído (líquido ou gasoso) em meios contínuos, 
e geralmente não possuem soluções analíticas. Para determinar soluções aproximadas, 
utiliza-se a metodologia computacional dos elementos finitos com domínio do tipo não 
estruturado, em linguagem de programação Octave. Os resultados computacionais 
obtidos ilustram a clareza na interpretação matemática das ENS diversificando e inovando 
as pesquisas científicas e tecnológicas.

TÍTULO: Educação em direitos humanos: Uma questão de cidadania.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Fenando Malheiros Nunes
Autores: Fernando Malheiros Nunes
Resumo: O presente artigo analisa de que forma concebemos a palavra “cidadania” no 
contexto social, conceituando e interpretando o que é ser cidadão para conceituar Direitos 
Humanos, assim problematizar o reflexo da educação em Direitos Humanos. Este artigo 
incita a inclusão da educação em Direitos Humanos no currículo para que possa haver 
mais harmonia nas relações escolares e a compreensão das diferenças existentes em as 
pessoas que fazem parte da Escola. Seu objetivo é fazer um estudo relativo à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e sua aplicabilidade interdisciplinar, como forma de 
promover a paz e garantir a harmonia no ambiente escolar, através das diversas áreas 
do conhecimento, para vivenciar a prática da cidadania de forma consciente e crítica da 
realidade das pessoas. Utilizou-se como método uma abordagem crítica de toda legislação 
que envolve os Direitos Humanos, suas vertentes e os acordos internacionais, tendo como 
ponto comum à efetiva participação do aluno. Atividades como role plays, estudos de casos, 
apresentação de seminários ou mesmo organização de oficina de teatro que envolvesse 
o tema. Espera-se democratizar a informação e a produção de novos conhecimentos 
sobre justiça, processo e direitos humanos relevantes no âmbito da comunidade escolar, 
promovendo uma reflexão crítica e valorativa da atual realidade jurídica do cidadão e das 
possibilidades de sua transformação, tendo em vista a efetiva realização da justiça e dos 
direitos humanos na sua convivência social e sua interação com a sociedade de forma a 
aceitar e convier harmonicamente com seu próximo.



TÍTULO: História em quadrinhos no ensino de ciências: Possibilidades para favorecer o 
aprendizado de fenômenos da natureza no ensino médio
Instituição: IFG - Instituto Federal Goiás
Apresentador: Fernando Marcos da Silva
Autores: Fernando Marcos da Silva, Alexsandro Alves Tavares, Andressa Viana Soares, 
Job Antonio de Lima Costa, Sandro Alves de Carvalho Filho.
Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar as contribuições do uso de História em 
Quadrinhos (HQ) para o processo de ensino-aprendizagem de Ciências. Serão criadas 
revistinhas com o objetivo de explicar os fenômenos da natureza a alunos do 1º ano do 
Ensino Médio. O enredo e os personagens das histórias serão produzidos com a intenção 
de explicar fenômenos da natureza. A proposta é a de aplicação de um material inovador, 
criado especificamente para potencializar a aprendizagem dos temas da Ciência. As HQ’s 
deverão atuar como fator motivador para o início do estudo. A análise dos resultados 
será realizada a partir das imagens coletadas por filmagens das participações dos alunos 
nas dinâmicas de aplicação do material e entrevistas com alunos e professores que 
participarem da pesquisa. Esperamos que o uso de HQ’s em aulas de Ciências apresentem-
se como uma ferramenta motivadora e que contribua efetivamente para o processo de 
ensino-aprendizagem das Ciências da Natureza

TÍTULO: Criação do índice de preços da cesta básica em barretos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos
Apresentador: Fernando Oliveira Soares
Autores: Fernando Oliveira Soares
Resumo: Aproveitando a vocação para o agronegócio do IFSP – Campus Barretos, o 
projeto propõe a criação de indicadores econômicos regionais, a iniciar com o índice de 
preço da cesta básica na cidade de Barretos. O objetivo é a extensão do conhecimento 
teórico adquirido dentro de sala de aula para a vivência cotidiana dos alunos e promoção 
de informação de custo de vida para a comunidade.

TÍTULO: Qualificação profissional PRONATEC e o empreendedorismo: O caso chéus e 
cumaru
Instituição: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Pernambuco
Apresentador: Fernando Sergio Gomes Santana
Autores: Fernando Sergio Gomes Santana, Rayane Kelly Falcão Gois.
Resumo: A qualificação profissional através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), mudou o cursor das histórias de muitas comunidades 
e das pessoas nelas inseridas. O relato de experiência em questão, irá apresentar duas 
localidades que conseguiram através do curso de Qualificação Profissional Costureiro 
Industrial do Vestuário, ver outras possibilidades para um futuro promissor através do 



empreendedorismo. Partindo da perspectiva de que é possível transformar vidas através 
do curso, os assuntos abordados e apresentados para os alunos no decorrer de todo o 
curso, tinham em vista a entrada no mundo do empreendedorismo, em cada aula um 
texto, um curta metragem, uma animação, uma atividade, uma música que estivesse 
relacionado ao empreendedorismo era utilizada para refletir e estimular os alunos a serem 
empreendedores. Assim, as duas experiências empreendedoras foram selecionadas e 
participaram do Prêmio Nacional PRONATEC Empreendedor – SEBRAE em Brasília DF.

TÍTULO: Avaliação da composição do leite cru refrigerado comercializado em pequenos 
estabelecimentos do municipio de Salgueiro - PE
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Apresentador: Filipe Araújo de Carvalho
Autores: Filipe Araújo de Carvalho, Cristiane Ayala de Oliveira, Simone Carvalho Leite.
Resumo: Objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade físico-química e verificar a 
ocorrência de fraudes econômicas como adição de água ao leite e avaliar a adequação dos 
resultados obtidos em relação aos valores estabelecidos pela legislação vigente (Brasil, 
2011). As amostras foram coletadas durante 01 semana de segunda à sexta-feira, entre 7 e 
8 horas da manhã, em 07 estabelecimentos que comercializam este tipo de produto, foram 
realizadas as Análises físico-químicas de: densidade (g/L), proteínas (%), água adicionada 
(%), sólidos totais (%), cinzas, lactose (%), extrato seco desengordurado (%), crioscopia 
(ºC), gordura (%), acidez (ºD) e pH. Os resultados obtidos para média e desvio padrão aos 
parâmetros gordura, crioscopia, densidade, extrato seco desengordurado (ESD) e proteínas 
estão dentro dos padrões, já os valores para temperatura apenas os estabelecimentos B, 
C e G atenderam aos requisitos estabelecidos nas instruções normativas (N° 51, 2002 e 
Nº 62, 2011). Com os resultados obtidos conclui-se que: os parâmetros físico químicos 
avaliados nesta pesquisa encontraram-se em grande parte dentro dos padrões mínimos 
exigidos sendo eles gordura, crioscopia, densidade, extrato seco desengordurado (ESD) 
e proteínas. Pode ser constatada também a não aguagem dos leites coletados. Apenas 
os valores para temperatura em alguns estabelecimentos e acidez em geral obtiveram-se 
valores inadequados, isso se deve ao aumento da temperatura local e até mesmo a um 
armazenamento inadequado do produto.

TÍTULO: Laboratório de geociência como facilitador da aprendizagem sobre 
permeabilização de solos.
Instituição: UPE - Universidade de Pernambuco
Apresentador: Filipe Pontes de Vasconcelos
Autores: Filipe Pontes de Vasconcelos, Hélio Fernandes de Lima, Bruno Tobias Martins, 
Maria José Negromonte de Oliveira.
Resumo: O presente texto justifica aulas experimentais como apoio escolar sobre 
impermeabilização de solos, no Laboratório de Geociências da Universidade de Pernambuco-



Campus Mata Norte. Alunos de 6° e 7° ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Nazaré da Mata/PE foram convidados à participar da vivência, afim de compreender com 
exercícios de fixação e de forma didática, o processo de permeabilização e porosidade 
em amostras de solos argilosos e arenosos. Eles puderam observar aspectos até antes 
desapercebidos em tipos de solo que são encontrados ao redor das residências dos mesmos.

TÍTULO: Avaliação do extrato de piper nigrum com atividade anticorrosiva para ligas 
metálicas
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Flaviana Origuela Meira
Autores: Flávia Carvalho de Souza, Beatriz Vasconcelos Rodrigues de Assis, Flaviana 
Origuela Meira, Vitória Gonçalves dos Santos Souza Pina.
Resumo: O uso de inibidores de corrosão permite preservar a integridade dos componentes 
metálicos das instalações sob condições severas de corrosão, que levariam à falha ou 
redução do ciclo operacional de equipamentos essenciais. Diversas substâncias químicas 
são estudadas para atuarem como inibidores de corrosão de materiais metálicos. Compostos 
orgânicos são testados e aplicados industrialmente como inibidores de corrosão devido a 
sua não-toxicidade. O uso de produtos naturais como inibidores é uma importante linha de 
pesquisa, sendo ecologicamente adequados para uso em grande escala. Estudos recentes 
mostraram que o extrato da pimenta é rico em uma mistura de alcaloides, substâncias que 
apresentam excelentes propriedades anticorrosivas em meio ácido. Portanto, o objetivo 
deste estudo foi investigar a eficiência de inibição do extrato bruto da pimenta para o aço 
carbono em meio altamente corrosivo. Para isso, ensaios gravimétricos foram realizados 
para o estudo da eficiência de inibição.

TÍTULO: Avaliação de tiouréias com atividade anticorrosivas para ligas metálicas de 
aço carbono
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Clara Guerreiro Meira de Oliveira
Autores: Flávia Carvalho Souza, Clara Guerreiro Meira de Oliveira, Vitor Wionoscky Faria, 
Raphael Mello Xavier.
Resumo: Inibidores de corrosão são substâncias ou mistura de substâncias que, 
quando adicionadas em concentrações adequadas ao meio corrosivo, evitam, previnem 
ou impedem o desenvolvimento das reações de corrosão. Seu uso permite preservar a 
integridade dos componentes metálicos, como os utilizados na indústria petrolífera. 
Compostos orgânicos vem sendo testados e aplicados industrialmente como inibidores 
de corrosão devido a sua não-toxidade. Dentre as substâncias estudadas, a tiouréia e 
seus derivados recebem destaque devido a seus custos reduzidos e suas propriedades 
físico-químicas favoráveis, devido a presença de grupos polares como enxofre, nitrogênio, 
oxigênio e/ou pares de elétrons π para que ocorra adsorção do composto orgânico sobre 



a superfície do material metálico. Portanto objetivo deste estudo será investigar a eficiência 
de inibição de derivados de tiouréias, utilizando ensaios graviméricos e eletroquímicos 
para o aço carbono em meio altamente corrosivo.

TÍTULO: Núcleo de apoio contábil
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triangulo Mineiro
Apresentador: Flávia Ferreira Marques Bernardino
Autores: Flávia Ferreira Marques Bernardino, Letícia Karoline Moreira de Souza.
Resumo: O Núcleo de Apoio Contábil é um projeto de extensão desenvolvido nos anos 
de 2013 e 2014 pela professora Flávia Ferreira Marques Bernardino, professora do Curso 
Técnico em Contabilidade do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patrocínio. 
O objetivo do projeto é realizar a abertura de empresas e prestar assessoria contábil e 
financeira aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e aos pequenos empresários, es-
pecialmente do terceiro setor. No último ano (2014) o projeto foi desenvolvido em parceria 
com a ACIP/CDL de Patrocínio/MG, que cedeu o espaço físico e toda a infra-estrutura. 
As atividades eram desenvolvidas por alunos bolsistas do 3º período, selecionados por 
editais da extensão, os quais eram assistidos pela professora responsável pelo projeto e 
compreendiam uma certa dinâmica similar àquela que ocorre em escritório de contabilida-
de envolvendo determinada sequência de procedimentos. As pessoas ou Entidades eram 
atendidas no escritório do Núcleo de Apoio Contábil, na sede da ACIP/CDL de Patrocínio/
MG. Se necessário realizavam-se visitas à organização atendida para conhecer seus pro-
cessos e necessidades, dimensionar as atividades desenvolvidas e o seu funcionamento, 
inclusive diagnosticar aspectos relacionados com a regularidade fiscal, atos constitutivos e 
respectivos registros oficiais. Para as pessoas físicas que procuraram se formalizar como 
MEI realizou-se os serviços técnico-contábeis que compreendem os aspectos formais e 
legais no sítio do portal do empreendedor, além de orientações relativas à tributação do 
IR. Além disso, era oferecido auxílio na formação de preço, na elaboração do livro caixa, 
dos controles internos e dos registros contábeis, na elaboração dos Demonstrativos e re-
latórios para a prestação de contas, além de orientações ficais e tributárias. Os resultados 
do projeto no último ano é evidenciado pelo número de atendimentos, contemplando 10 
beneficiados, ou seja, pessoas físicas que receberam orientações em forma de consulto-
ria. Além desses atendimentos foram realizadas cinco formalizações do MEI, com todo o 
suporte e disponibilização de serviço contábil necessário. Com os resultados alcançados 
espera-se que o projeto tenha contribuído para estimular a formalização do trabalhador 
informal, por meio da orientação e prestação de serviços profissionais de contabilidade e 
para a melhoria da situação socioeconômica das pessoas atendidas. Foi concretizado des-
sa forma os objetivos do projeto de extensão Núcleo de Apoio Contábil, proporcionando a 
interação do aprendizado teórico oferecido pelo curso com atividades práticas, próprias da 
profissão do contabilista, além de fomentar a geração de trabalho e renda, inclusão social 
e o desenvolvimento socioeconômico das pessoas da cidade de Patrocínio/MG.



O projeto propiciou ainda à aluna envolvida no projeto uma vivência prática com situações 
rotineira em sua profissão, possibilitando-a vivenciar os conhecimentos teóricos obtidos 
ao longo da realização do curso.

TÍTULO: Projeto frango d’aldeia (criação de frangos alternativos para aldeias indigenas 
do municipio de Araquari-SC)
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Flávia Maria Nunes Proença
Autores: Flávia Maria Nunes Proença, Marcos Aluisio Stürmer, Vera Maria Carvalho Silva 
Santos, Überson Boaretto Rossa.
Resumo: Santa Catarina concentra grande número de comunidades indígenas, 
compreendendo cinco etnias distintas. No litoral e regiões litorâneas, destacamos a 
presença de Sambaquieiros, Guarani e Carijós (tupi-guarani), descendo planalto norte, 
grande parte do vale do Itajaí, e região sul, encontramos os Xokleng. e da serra ao extremo 
oeste, a presença de Kaigang, e Guarani entre o oeste e o extremo oeste catarinense. 
de modo geral nos dias de hoje, muita dessas comunidades tem encontrado serias 
dificuldades em manter seus costumes, bem como manter suas aldeias durante o ano todo, 
devido à carência alimentar, em determinadas épocas. Dessa forma, avaliando o perfil da 
Comunidade Indígena Guarani M’bya do Yvapuru, localizada no município de Araquari-SC, 
através da visitação em loco, por intermédio de entrevistas e conversas com os mesmos, 
notou-se a possibilidade de agregar valores pelo trabalho com avicultura colonial, uma vez 
que os mesmos já tem por costume a criação de aves de maneira rústica.

TÍTULO: A participação de estudantes do ensino médio no desenvolvimento de jogos 
digitais educacionais: Aprendizagem no século XXI
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Flavia Mendes se Andrade e Peres
Autores: Flavia Mendes se Andrade e Peres, Ismael Mendes Cavalcanti de Albuquerque, 
Helline Gomes Rodrigues Pinto.
Resumo: Neste trabalho, apresenta-se o projeto DEMULTS (Desenvolvimento Educacional 
de Multimídias Sustentáveis), pesquisa participante que promove ciclos de autoria-uso 
de jogos digitais educacionais por estudantes do ensino médio, através de atividades de 
Design Participativo e Programação pelo Usuário Final. Assume-se uma perspectiva sócio-
histórica, a qual fortalece a importância da interação para a aprendizagem e salienta o papel 
do outro no processo. A escola, como instância socializadora, pode caminhar em direção 
ao contexto contemporâneo, favorecendo processos de letramento digital, pensamento 
computacional e relações colaborativas, através de novas práticas de ensino-aprendizagem. 
Com métodos de coleta de dados orientados etnograficamente, foram realizadas 
observações, videografias e entrevistas, cujas análises evidenciam que o engajamento dos 
estudantes em ações mediadas durante o DEMULTS permitiu aprendizagem conceitual e 
desenvolvimento de competências do século XXI.



TÍTULO: Educação ambiental: Reutilizar o pet e o óleo de cozinha para gerar serviço 
e renda
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Flávia Nunes Ferreira
Autores: Flávia Nunes Ferreira, Francinalva Nunes Ferreira, Ismayl Carlos Cortez.
Resumo: O projeto de extensão Formação de educadores ambientais informais dos 
moradores que moram no entorno do limite do Igarapé wai que cerca os bairros Olímpico 
e Jóquei Clube, diante da vivência dos princípios da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável – EDS foi desenvolvido através do Programa Institucional de Bolsas de Ações 
de Extensão do IFRR. O trabalho teve como objetivoenvolver os moradores do entorno 
limite do Igarapé Wai levando a conscientização e compreensão dos princípios da EDS.A 
metodologia utilizada foi a Hermenêutica, através de entrevista aos moradores do entorno. 
Foi desenvolvido atividades na forma de palestras e oficinas com a produção de objetos 
ornamentais e sabão a partir de materiais reutilizáveis. O resultado da pesquisa foi favorável 
pelo fato de despertar a curiosidade dos moradores nas oficinas a entender o porquê de 
preservar e a importância da Educação Ambiental. Conclui-se, que os impactos diminuíram 
significativamente no entorno do igarapé Wai, deixando mais saudável como a presença de 
anfíbios circulando no ambiente desimpactado.

TÍTULO: A contribuição do pensamento de hannah arendt para o enfrentamento da 
violência nas escolas.
Instituição: SEEP
Apresentador: Flávia Rejane Pereira Vilar
Autores: Flávia Rejane Pereira Vilar, Marcelo Mara Bione.
Resumo: Nos últimos anos temos visto um quadro de violência presente no âmbito 
escolar, podendo ser percebida por depredação, comportamentos agressivos, ofensas 
entre educadores e educandos. É preciso entender que a violência não é natural e sim 
um fenômeno social que envolve instâncias do individual, do coletivo e do institucional. 
A violência escolar provoca fragilização nas relações interpessoais e no processo de 
socialização, levando em consideração que ausência do diálogo impossibilita a reflexão 
sistemática frente a problemática da violência no meio escolar. O presente artigo é fruto 
de um estudo reflexivo sobre a violência na escola, a partir do pensamento da filósofa 
alemã Hannah Arendt; tem como objetivo compreender a natureza desse fenômeno, a 
partir de uma perspectiva sociopolítica trazendo para o debate a reflexão sobre os fatores 
que geram violência no ambiente escolar.

TÍTULO: A efetividade do tratamento da água com sementes de moringa oleifera lam. 
em função do tempo
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano Campus Ouricuri



Apresentador: Flaviana Alves Leandro
Autores: Flaviana Alves Leandro, Rafael Santos de Aquino, Tiago Santos Silva, Francisca 
Kariny Pimentel Sotério.
Resumo: A Moringa oleífera Lam., árvore de múltiplo uso originária da Índia, além de seu valor 
medicinal e nutricional tem se destacado pelo seu potencial como coagulante orgânico em 
substituição à coagulantes de sais de alumínio e ferro, que causam danos ao meio ambiente.
Por a Moringa ser uma opção natural e de baixo custo, tem-se mostrado uma alternativa pro-
missora para o tratamento de água, principalmente para o tratamento caseiro em regiões onde 
não se tem acesso a água tratada, como ocorre em algumas partes do nordeste Brasileiro.
O objetivo desse trabalho foi avaliar a efetividade da Moringa para o tratamento de água 
durante um tempo mínimo de uma semana. Para isso foram realizadas três análises (cor, 
turbidez e ferro) com três repetições cada, utilizando sementes de moringa triturada em 
concentrações de 5 MG mL-1 e 10 MG mL-1 mais uma amostra controle de 0 MG mL-1. 
As análises foram realizadas a cada semana durante quatro semanas.
Os resultados obtidos mostraram que a Moringa não foi eficiente quando em contato direto 
com a água durante um longo período de tempo, elevando consideravelmente os valores 
de cor, turbidez e ferro.

TÍTULO: Abordagem didática na utilização da matemática para a resolução de 
problemas aplicados a zootecnia utilizando o software geogebra.
Instituição: IFCE - Instituto Federals do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Flaviana Gomes da Silva
Autores: Flaviana Gomes da Silva, Francisco Camilo da Silva.
Resumo: Este estudo pretende auxiliar no entendimento e na compreensão da função 
Derivada, em vista a grande dificuldade que os alunos do curso de Bacharelado em 
Zootecnia apresentam quando se deparam com esse assunto. O software Geogebra 
permite uma visualização algébrica e geométrica, estudamos o comportamento e a 
resolução de questões, que envolvem derivadas de algumas funções, dando ênfase à 
“função composta de duas funções”. Neste trabalho não iremos apenas focar em como se 
comporta graficamente a função, mas em como calcular a derivada de maneira inovadora e 
para um melhor entendimento através do Geogebra. Deste modo, é necessário que se faça 
a utilização de tecnologias na educação, inserindo pessoas no mundo globalizado, tanto 
para a vida pessoal, quanto para vida profissional. Assim, o objetivo geral deste trabalho 
é analisar as vantagens do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para 
aumentar a qualidade do ensino e da aprendizagem de Matemática aplicada na Zootecnia.

TÍTULO: Livro animado
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Flávio Antônio Nolêto Fernandes



Autores: Flávio Antônio Nolêto Fernandes
Resumo: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 
entre si, mediatizados pelo mundo.”Paulo Freire
Após refletir sobre essa frase e ouvir relatos de colegas sobre a falta de interesse dos 
alunos e do longo tempo que esses ficam conectados na internet com seus computadores 
e celulares, surgiu-me a ideia de aproximar a educação do cotidiano desses alunos. Se 
esses jovens estão inseridos no que hoje chamamos de “mundo touch”, então as institui-
ções de ensino e consequentemente os docentes devem modernizar o processo de ensino 
aprendizagem.

TÍTULO: O uso da logística reserva na reutilização da água dos aparelhos de ar 
condicionado numa escola de ensino médio profissional no município de Pacatuba-CE
Instituição: CENTEC
Apresentador: Flávio Cidade Nuvens Silveira
Autores: Flávio Cidade Nuvens Silveira, Leonardo Araújo Lima, Daniel Paiva Mendes, 
Armstrong Braga Ferreira, Maria Juliete Ferreira de Souza.
Resumo: Projeto Trabalho em Foco: O uso da Logística reserva na reutilização da água dos 
aparelhos de ar condicionado numa escola de ensino médio profissional no município de 
Pacatuba-Ce
O Projeto Trabalho em Foco consiste em um estudo de caso sobre o uso da logística rever-
sa como ferramenta para a reutilização do uso da água do ar condicionado e será realizado 
em parceria com os alunos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), numa escola 
localizada no município de Pacatuba, estado do Ceará. O seu objetivo principal do projeto 
é a utilização das ferramentas da logística reversa, mais especificadamente de pós consu-
mo, como forma de redução de custos e a utilização de um bem que seria desprezado,no 
caso a água do ar condicionado, trazendo assim uma sustentabilidade econômica e social, 
culminando ao aluno conhecimento e cidadania.
A Logística Reversa preocupa-se com o manuseio e gerenciamento de equipamentos, pro-
dutos, componentes e materiais a serem recuperados. O reuso pode ser, por exemplo, 
o uso de embalagens, papelão e outros. Segundo LACERDA (2002), a utilização de em-
balagens retornáveis ou o reaproveitamento de materiais em processos produtivos tem 
proporcionado economia para as empresas que utilizam estas práticas, o que vem cada vez 
mais despertando interesse em adotá-las.
De acordo com LAMBERT et al. (1993), a Logística Reversa considera que a reutilização, 
reciclagem, substituição e descarte são questões importantes para a interface com as ati-
vidades logísticas de compras e suprimentos, transporte, armazenagem e embalagem à 
medida que o fluxo reverso de materiais ocorre, inevitavelmente os responsáveis por estas 
atividades deverão ter ciência do andamento do processo para melhor planejar e organizar 
suas tarefas.



Primeiramente, a atenção para a logística reversa esteve focada, essencialmente, para 
questões ambientais, pelo fato de a reciclagem ser um de seus pontos principais. No en-
tanto, iniciativas relacionadas à Logística Reversa têm trazido oportunidades de melhoria 
ou de ganho para as empresas por meio do reaproveitamento de materiais para reuso. 
Desta forma, verificou-se o quão a logística reversa é fundamental nos dias de hoje, justi-
ficando-se não somente pela oportunidade de reusar os bens materiais, mas também, pela 
oportunidade de diferenciação de níveis de serviços oferecidos em mercados globalizados 
e altamente competitivos.
O crescimento sustentável é conceituado como o desenvolvimento capaz de suprir as ne-
cessidades da atual geração e as próximas gerações.E um bem extremamente importante 
é a água (PORTO-GONÇALVES,2004)..
O mal uso desse líquido acarreta uma problemática inserida no prisma macrourbano em 
que vários fatores contribuem com sua perda no ciclo hidrológico, gerando escassez em 
determinadas zonas civis. As causas são conhecidas, temos a crescente urbanização sem 
nenhum planejamento na malha de infraestrutura urbana, exemplo disso é a ausência de 
abastecimento de água e saneamento que acarretam graves problemas de saúde pública 
(NUNES, 2006).
Dentro deste cenário, o uso racionalizado deste liquido precioso pode ser compreendido 
como as práticas, técnicas e tecnologias que auxiliam na melhoria da eficiência do seu 
reuso ou uso.
O presente projeto foi desenvolvido em uma escola de Ensino Médio Profissionalizante 
Luiza de Teodora no Município de Pacatuba no Estado do Ceará, e tem como objetivo in-
troduzir a utilização da logística reversa, como solução ambiental sustentável no ambiente 
escolar.
A metodologia será uma abordagem qualitativa, tendo um conceito extenso, que incluirá 
diversificadas formas de pesquisa e auxiliará na compreensão e explicação de um fenôme-
no social com o grau afastamento menor do seu ambiente natural (MERRIAM, 1998). Os 
estudos de casos são ferramentas de pesquisa classificadas dentro da abordagem quali-
tativa, indicados nas circunstâncias em que podem existir as questões do tipo “por que” e 
“como”, quando há um menor controle sobre os eventos e o foco poderá estar em

TÍTULO: Prisões, ressocialização e representações sociais: O caso da penitenciária juiz 
plácido de souza (Caruaru-PE).
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Flavio de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto
Autores: Flavio de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto, José Lyndemberg do Nascimento, 
Gessika Danielly de Mendonça Dantas, Wéverton Rodrigues Silva, Sergio Gabriel Lemos Silva.
Resumo: No Brasil, a Lei de Execução Penal (Lei 7.210, de 11 de julho de 1984) trata dos 
direitos dos reeducandos nas penitenciárias do país e de sua reinserção na sociedade através 



das ações ressocializadoras. O objetivo da ressocialização é evitar a reincidência por parte 
dos egressos do sistema carcerário, dando possibilidades diversas para que ele se readapte 
à sua condição de ser social. Contudo, a realidade material das prisões Brasileiras inviabiliza 
a realização de projetos e atividades neste sentido, salvo raras exceções. A situação das 
penitenciárias no Brasil é calamitosa, com unidades superlotadas, onde os presos estão 
entregues à ociosidade e encontram-se carentes de quaisquer assistências garantidas pela 
LEP. Essa inviabilização da prisão como mecanismo ressocializador deixa estas instituições 
desacreditadas frente à sociedade, inclusive aqueles ligados ao cotidiano da unidade. No 
entanto, as experiências da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, localizada em Caruaru, 
Pernambuco, geram opiniões que vão para além do senso comum. Assim, o objetivo desta 
proposta é, através da realização de entrevistas semiestruturadas, analisar as representações 
sociais que gestores da unidade, detentos e moradores dos arredores fazem dela, a partir da 
execução do Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário.

TÍTULO: Inovação na gestão de laboratórios de ciência como método de ensino técnico 
de informática.
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Flávio Henrique de Oliveira
Autores: Flávio Henrique de Oliveira, Jefferson Sussumu de Aguiar Hachiya, Matheus de 
Matos Oliveira, Pâmela Rodrigues Venturini de Souza, Leonardo Carmezini Marques.
Resumo: O modelo tradicional de ensino é ainda amplamente utilizado por muitos 
educadores nas nossas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Segundo CARRAHER 
(1986), tal modelo de educação trata o conhecimento como um conjunto de informações 
que são simplesmente passadas dos professores para os alunos, o que nem sempre 
resulta em aprendizado efetivo. (...) O ensino a partir da problematização se mostra um 
modelo alternativo de ensino, no qual os educadores levantam problemas do cotidiano 
para que os alunos busquem as soluções.
Com esse pensamento surge o projeto INOVAÇÃO NA GESTÃO de LABORATÓRIOS de 
CIÊNCIA COMO MÉTODO de ENSINO TÉCNICO de INFORMÁTICA. O projeto teve como 
finalidade inicial a organização e catalogação dos itens do laboratório de ciências naturais 
do IFPR Londrina, porém o levantamento seria realizado na forma de planilhas manuscri-
tas. Mas verificamos que tabelas manuscritas são pouco eficientes, desta forma surge a 
problematização do nosso projeto, desenvolver um sistema de controle que fossem mais 
eficientes para a organização.
A solução mais eficaz e discutida foi a de usar os recursos tecnológicos onde os próprios 
estudantes do projeto, colocaram em prática o ensino técnico de informática, desenvolven-
do um software, usando e aplicando toda a teoria do curso.

TÍTULO: Aplicativo papangu 2015
Instituição: Escola Tecnica Estadual Maria José Vasconcelos



Apresentador: Flávio Luiz de Azevedo Brayner
Autores: Flávio Luiz de Azevedo Brayner, Bruno Cesar Ferreira Silva, Douglas Caio Silva de 
Lima, João Victor de Lima Peixoto, Jéssica Alessandra Bezerra da Silva.
Resumo: Devido a dificuldade de informações na cidade sobre os eventos culturais, que 
em grande parte eram repassadas por panfletos, e traziam consequências destrutivas ao 
meio ambiente, desenvolvemos o Aplicativo “ Papangus 2015” exclusivamente para as 
festividades carnavalescas aqui encontradas.

TÍTULO: Na cozinha com lavoisier: Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Flora Gomes de Oliveira Silva
Autores: Flora Gomes de Oliveira Silva, Suéle Maria de Lima, Claudia Maria da Silva Fortes, 
Eliane Conceição Santos, Marta Guimarães Ferreira Sant’anna.
Resumo: O projeto Na cozinha com Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma está pautado na campanha do PNUMA e da FAO e tem como meta 
a elaboração de pratos nutritivos, saborosos, utilizando todas as partes dos alimentos, 
evitando assim, o desperdício, estragos no solo e no meio ambiente. Sua primeira etapa 
foi destinada à preparação de seis amostras - três salgadas e três doces -, nas quais 
foram utilizadas cascas de frutas e talos de vegetais. A segunda foi reservada à testagem 
sensorial, realizada no IFRJ Campus Nilópolis, totalizando 300 avaliações, baseadas na 
escala hedônica de nove pontos, segundo a metodologia de Dutcosky e na escala de atitude 
ou de intenção. No teste sensorial foram avaliadas cor, aparência e textura das amostras. 
de acordo com os resultados, as seis formulações foram bem aceitas pelos provadores, 
demonstrando que podem fazer parte do cardápio das refeições dos indivíduos. O projeto é 
mais um elo na corrente contra o desperdício de alimentos no Brasil, além de contribuir com 
ações que visem o desenvolvimento sustentável dentro e fora do Campus, contribuindo 
assim com a campanha contra o desperdício de alimentos no mundo.

TÍTULO: Filtro artesanal como forma de tratamento de água de barragem no semiárido 
alagoano
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema
Apresentador: Floriano Alcantara Damasceno
Autores: Floriano Alcantara Damasceno, Maria Caroline Ferreira Lima Melo, Otavio Santos 
Torres, Rafael dos Santos Balbino.
Resumo: Água é um bem natural escasso no semiárido Brasileiro devido à baixa pluviosidade 
e má distribuição dessas chuvas. A qualidade da água utilizada por a população rural dessa 
região é um fator importante que deve ser levado em conta, pois ela esta ligado diretamente 
à saúde dessas pessoas.



O filtro artesanal é visto como uma solução para o melhor aproveitamento da água em 
regiões como o semiárido nordestino. O trabalho tem como objetivo a construção de filtros 
artesanais a partir de materiais de baixo custo e alta eficiência. Dando ênfase aos materiais 
utilizados observa-se que eles possuem baixo culto, facilidade de serem encontrados, além 
de que logo após o descarte não contribui para a poluição ambiental.
O filtro é um sistema simplificado que pode ser confeccionado com três garrafas pet e 
posicionado em série e propostas na posição horizontal, onde a água passa pela filtragem 
com força da gravidade e já pode ser direcionada para o recipiente de armazenamento.

TÍTULO: Implantação da coleta seletiva solidária no Campus Aracaju do Instituto 
Federal de Sergipe
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: José Carlos Silva Gomes
Autores: Florilda Vieira da Silva, Dayse Vespasiano de Assis, Rosivânia dos Santos 
Marques, José Carlos Silva Gomes, Marivania Pereira dos Santos.
Resumo: Este projeto tem como objetivo, implantar a coleta seletiva solidária no Instituto 
Federal de Sergipe no Campus Aracaju, permitindo a instituição de ensino controlar 
os impactos ambientais provenientes dos resíduos sólidos e se adequar ao o Decreto 
nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, 
na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis, fortalecendo assim essas organizações e contribuindo para a inclusão 
socioeconômica desse segmento.

TÍTULO: “O papel do psicólogo na educação: Uma aposta na diferença”
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Franciele Gisi Martins de Almeida
Autores: Franciele Gisi Martins de Almeida, Luciana Ferreira Barcellos, Fabiana Castelo 
Valadares.
Resumo: A psicologia na educação foi historicamente marcada por culpabilização de 
alunos, famílias e professores ao individualizar e patologizar os impasses escolares, como 
nos demonstra Patto (1999). Neste sentido, é central a reflexão de como o psicólogo pode 
produzir diferença e não repetição ao pensar o que é falado ou silenciado nos processos 
de exclusão produzidos na escola. Apostamos que partir da proposta ético-política da 
psicologia nos leva ao ponto em que a atuação precisa incluir, necessariamente, atenção à 
diversidade com relação às implicações das ações. Mas também coloca a necessidade da 
construção conjunta de propostas que tratem da dificuldade de convívio com a alteridade. 
Aqui não se pode ignorar os diversos determinantes sócio-econômicos das exclusões, mas, 
por outro lado, é preciso considerar que esta discussão não se esgota neles. e apostar que, 
se a psicologia puder questionar práticas naturalizadas, é possível fazer vacilar algumas 
certezas na produção de novas práticas.



TÍTULO: Avaliação da poluição sonora no centro comercial de vitória da conquista - BA
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Franciele Santos Torres
Autores: Franciele Santos Torres, Bruna Fonseca de Oliveira Nascimento, Rebecca Camilly 
Galvao dos Santos, Tércia Oliveira Castro.
Resumo: A poluição sonora é a emissão de ruídos indesejáveis de forma contínua e em 
desrespeito à legislação, que podem afetar negativamente a saúde e o bem-estar das 
pessoas. O processo de urbanização intensa das cidades, acarretou um grande aumento 
dos níveis de poluição sonora, despertando a preocupação da sociedade com relação à 
esse problema. O objetivo do estudo foi analisar a intensidade do ruído e a percepção das 
pessoas que trabalham e frequentam o centro comercial de Vitória da Conquista (Avenida 
Lauro de Freitas) em relação à poluição sonora. Identificou-se quais fontes de poluição 
sonora são percebidas com maior frequência e as reações psicossociais causadas na 
população. Foi utilizado um decibelímetro para medir a intensidade do ruído, calculando 
assim o nível sonoro equivalente (Leq), mostrando que o nível sonoro do centro comercial 
da cidade encontra-se acima do especificado pela NBR 10151, e um questionário composto 
de questões objetivas, para analisar a percepção das pessoas sobre esse problema ainda 
tão pouco discutido, que pode gerar danos irreversíveis à saúde e qualidade de vida da 
população. A principal fonte de ruído identificada como causadora de incômodo foi o 
tráfego de veículos automotivos. As principais reações psicossociais detectadas foram 
irritabilidade (estresse), baixa concentração, insônia e dores de cabeça. Essas reações 
psicossociais podem estar na base de outras, interferindo assim de forma ativa na saúde 
e no bem estar dos indivíduos de uma população urbana como um todo, gerando um 
problema de saúde pública. Faz-se necessária a implantação de programas de ação 
preventiva e educação continuada com o intuito de alertar e instruir a população, para a 
consequente redução do excesso de ruídos.

TÍTULO: As cartas, uma maneira diferente de aprendizagem.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Francilene de Souza Pastoura
Autores: Francilene de Souza Pastoura, Erica Ferreira de Castro, Francisco Givaldo Pereira, 
Maria Thais Pereira Viana, Meirilânia Primo Costa.
Resumo: Pensando em uma maneira diferente de fazer com que os alunos se expressem 
nas aulas, o professor de Introdução às Ciências, optou por um meio não muito comum 
de comunicação nos dias de hoje: as cartas. Mas como ele poderia inserir esse meio em 
sala? Isso é uma questão de concepção e atuação com uma metodologia de ação, no caso 
desse professor, sua concepção foi boa, pois ele conseguiu que seus alunos transmitissem 
seus conhecimentos, ideias, opiniões, criticas, através das cartas. Além disso ele fez com 
que todos interagissem na leitura dramatizada. Quando escutamos falar desse meio de 
comunicação pensamos logo, era utilizado por nossos avós, mas ao deparasse com essa 



nova metodologia de ensino vamos ver que significa muito mais que um simples meio de 
comunicar- se. Pensar, é algo que todos fazem, mas que nem todos conseguem expor. 
Se “exibir” não é fácil, principalmente para as pessoas tímidas, agora imagine esse tipo de 
gente tendo que comunicar- se com outros sem ter coragem, por que não utilizar cartas? 
Elas podem servir de diversas maneiras, em sala de aula. Nós vimos com que eficácia elas 
podem ajudar indivíduos reservados, a exprimir suas ideias.

TÍTULO: Estudo da viscosidade aparente de polpa de açaí (Euterpe Oleracea) em 
diferentes concentrações de sólido totais.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Natalia Miranda do Nascimento
Autores: Francileni Pompeu Gomes, Natalia Miranda do Nascimento, Elida Viana de Souza, 
Nataly Miranda do Nascimento.
Resumo: O mercado de sucos de frutas tem crescido substancialmente nos últimos anos. 
A tendência para uma alimentação mais saudável e natural é a principal razão para este 
crescimento. Os consumidores não apenas pedem por produtos de alta qualidade, mas 
solicitam também sabores mais exóticos. A Amazônia Brasileira constitui-se no excelente 
repositório de espécies frutíferas do Brasil. Nessa região, são encontradas, aproximadamente 
220 espécies de plantas produtoras de frutos comestíveis, o que representa 44% da 
diversidade de frutas nativas do Brasil. Destas destaca-se o açaí (Euterpe oleracea) que nos 
últimos anos conseguiu uma projeção internacional, em função da composição química 
de sua polpa. No entanto, no que se refere a estudos científicos sobre o comportamento 
reológico da polpa do açaí são escassos, embora sejam de fundamental importância para 
otimização de processos industriais. Assim o objetivo de trabalho é estudar a viscosidade 
aparente da polpa de açaí (Euterpe oleracea) em concentrações de sólidos totais de 14% a 
8% em função da temperatura de pasteurização (menor que 100°C).

TÍTULO: Modelos didáticos aplicados ao ensino de fisiologia da espécie humana
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Francílio de Amorim dos Santos
Autores: Francílio de Amorim dos Santos
Resumo: A prática docente exige metodologias que primem por estimular os discentes 
de forma criativa, significativa e contextualizada. O estudo almejou instigar os discentes 
a buscar, em fontes além dos livros didáticos, construir modelos didáticos para o estudo 
da anatomia e fisiologia da espécie humana, especificamente dos sistemas digestório, 
circulatório, respiratório, excretor, esquelético, nervoso e endócrino. Os Modelos Didáticos 
foram desenvolvidos pelos discentes do 2º Ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em 
Administração, do Instituto Federal do Piauí / Campus Piripiri. Os Modelos produzidos sobre 
a fisiologia da espécie humana apresentaram boa qualidade, pois os alunos mostraram 



empenho na produção do material. Desse modo, a metodologia poderá ser aplicada para 
o ensino de outros conteúdos, pois propicia aos alunos buscarem produzir seus próprios 
conhecimentos, dominando conhecimentos inerentes aos variados ramos da ciência.

TÍTULO: Avaliação do poder calorifico superior do bagaço da cevada
Instituição: UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Apresentador: Francine Pimentel de Andrade
Autores: Francine Pimentel de Andrade, Lívia Manuela Oliveira da Silva, José Henrique da 
Silva Oliveira, Karina Ribeiro Salomon, Renata Maria Rosas Garcia Almeida.
Resumo: No Brasil, a cevada é cultivada em escala comercial exclusivamente para uso na 
fabricação de malte, principal matéria prima da indústria cervejeira. O bagaço de cevada é o 
resíduo sólido resultante da fase inicial do processo de fabricação de cervejas, retirado do 
mosto por meio de filtração em filtro prensa. Estima-se que a disponibilidade do bagaço de 
cevada no Brasil ultrapasse 2.000 mil toneladas/ano. O poder calorífico de uma biomassa é 
um excelente parâmetro para avaliar o potencial energético do mesmo. O poder calorífico 
superior (PCS) foi determinado pelo método da bomba calorimétrica segundo o manual de 
operações do calorímetro modelo IKA® C 200, utilizando 1 g de biomassa e o resultado 
expresso em quilojoules por quilograma (kJ/kg). O teor de umidade foi baseado na 
determinação da perda de peso do produto submetido ao aquecimento a 105°C, até peso 
constante. O resíduo utilizado apresentou teor de umidade em torno de 8% e o poder 
calorífico foi de 18227 (KJ.Kg-1). A avaliação calorimétrica mostrou que, com o teor de 
umidade estudado, o bagaço de malte pode ser utilizado como combustível sólido para 
produção de energia.

TÍTULO: Utilização de modelo didático da célula bacteriana no ensino de biologia: 
Aproximando os alunos do ensino médio aos microrganismos – PIBID – IFRN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Francisca Catarina Medeiros Melo
Autores: Francisca Catarina Medeiros Melo, Keliane Euzébio da Silva, Clara Cristina Bezerra 
de Lima, Maria Aparecida dos Santos Ferreira.
Resumo: A disciplina de biologia é conhecida entre os alunos por ser de difícil compreensão 
e por ser muito abstrata. Muitos dos conceitos estudados são facilmente esquecidos pelos 
discentes em função dessas dificuldades, portanto a utilização de modelos didáticos e 
outros meios que facilitem essa compreensão são extremamente válidos. Estudar os 
microrganismos em si já é difícil, então como estudá-los em sala de aula em escolas 
que, muitas vezes, não possuem laboratórios com equipamentos adequados para isso? 
O livro didático é uma opção, mas unicamente o livro não é suficiente. A partir dessas 
dificuldades foi que surgiu a ideia de se trabalhar com modelos didáticos o conteúdo de 
Bactérias na turma de 2º ano do Ensino Médio, na qual atuamos como bolsistas do PIBID 
do IFRN Campus Macau/RN. O objetivo desse trabalho é relatar nossa experiência com a 



utilização de modelos didáticos na sala de aula para melhorar a compreensão dos alunos 
a cerca de assuntos, por vezes complexos. Podemos observar que os discentes ficaram 
mais concentrados durante a oficina e se dedicaram a confecção da célula bacteriana.

TÍTULO: Turismo comunitário no assentamento coqueirinho, Fortim(CE).
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Francisca Dayane Mendes dos Santos
Autores: Francisca Dayane Mendes dos Santos, Bruna Ribeiro Viana, Antônio Damião de 
Freitas Silva, Ruthiele Alfredo dos Santos, Weverton dos Santos Xavier.
Resumo: Este presente trabalho falara sobre o assentamento coquerinho,explicando como 
funciona o turismo comunitário e no modo de vida desta comunidade, e das famílias que 
ali residem com seus costumes e seus métodos de convivência em busca do seu próprio 
sustento.

TÍTULO: Desenvolvimento e caracterização físico-química de doce produzidos com 
miolo do caule do mamoeiro.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa
Apresentador: Francisca de Araújo Pereira
Autores: Francisca de Araújo Pereira, Mônica Stefany Guedes, Samara Coura Sousa, Sônia 
de Paula Alexandrino de Oliveira, Cleide Sarmento Melo.
Resumo: A culinária popular atualmente vem utilizando o miolo do caule de mamoeiros 
improdutivos, na fabricação de um doce com características organolépticas muito 
semelhantes ao doce produzido com o próprio fruto. Essa prática, além de contribuir 
com redução de resíduos gerados pelo descarte de plantas improdutivas, gera renda 
pela comercialização do doce. Foram produzidas duas formulações de doce, uma natural 
(somente miolo) e outra, doce de mamão verde. Foi utilizada uma formulação básica para 
ambos: 50% açúcar, 75% água e 0,02% ácido cítrico, Os doces foram submetidos ás 
análises de pH, acidez em ácido cítrico (g/100g), proteínas (%), umidade (%) e cinzas (%). 
Também foram analisadas amostras de doces feitos com mamão verde para comparação 
dos resultados. Os valores médios e desvio padrão obtidos para os parâmetros pH, 
acidez, proteínas, umidade e cinzas foram respectivamente, 5,8±0,08; 1,07±0,1; 0,5±0,05; 
33,5±0,1; 0,9±0,0 para o doce feito apenas com miolo e 6,1±0,02; 1,05±0,1; 0,5±0,02; 
33,0 ±0,6 e 0,4±0,0 para o doce do mamão . Se comparado ao perfil físico químico do doce 
de mamão verde, os valores foram equivalentes para a maioria dos parâmetros.

TÍTULO: A factibilidade do turismo de base comunitária (tbc) em comunidades do litoral 
leste cearense
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Demetrio Venâncio de Menezes



Autores: Francisca Ione Chaves, Demetrio Venâncio de Menezes.
Resumo: ao longo do tempo, verificou-se que o turismo trouxe modificações no espaço e 
no modus vivendi das pessoas. Tornou-se necessário compreender os impactos decorridos 
dessa atividade. Uma proposta para tal compreensão é o turismo de base comunitária 
(tbc). Nessa perspectiva, esta pesquisa identificará quais foram os impactos sociais, 
econômicos e ambientais que as comunidades cearenses do litoral leste, apontam como 
causas da prática do tbc. O objetivo geral é verificar a factibilidade do tbc, sobretudo no que 
tange as contribuições econômicas, ambientais e sociais. A pesquisa é fenomenológica, 
e aplica a técnica do grupo focal, a qual aponta como os participantes interpretam a 
realidade, seus conhecimentos e experiências. As hipóteses são que a prática do tbc em 
80% das comunidades pesquisadas gerou impactos positivos em termos econômicos no 
que se refere à renda gerada permanecer nas comunidades. No aspecto social, trouxe 
estreitamento nas relações entre os moradores, promovendo o senso de coletividade e de 
consciência de pertença ao lugar, no aspecto ambiental, o tbc colabora para a mudança de 
visão de mundo na relação do homem com a natureza.

TÍTULO: Voleibol: Promovendo a saúde e a socialização através do esporte educacional
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Antonio Francisco Marques Freire
Autores: Francisca Larissa Rodrigues de Almeida, Antonio Francisco Marques Freire, 
Andreyson Calixto de Brito, Antônia Noélia Bastos Santos, Elayne Sabrine Moreira Pinto.
Resumo: O voleibol é um esporte coletivo onde o contato entre os seus praticantes é mínimo, 
por esse motivo pode ser trabalhado em diferentes faixas etárias, ajustando-se às características 
e os objetivos de cada grupo. Trata-se de um esporte que traz inúmeros benefícios à saúde 
como a melhoria das capacidades físicas e cardiorrespiratórias, contribuindo também para o 
desenvolvimento motor, fortalecimento da autoestima, disciplina e organização, tornando-se 
um importante meio de socialização entre os alunos de diferentes gêneros. (SOUSA, 2008). 
Nesta perspectiva a oficina de Voleibol do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência) do Curso de Licenciatura em Educação Física, IFCE – Campus Canindé, vinculado 
a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foi desenvolvida na 
Escola Estadual de Ensino Profissional Capelão frei Orlando e Escola de Ensino Fundamental 
e Médio Frei Policarpo tendo duração de três meses e teve como objetivo estimular à prática 
de atividade física regular, conscientizando da importância e dos benefícios desta prática para 
a saúde dos alunos. As aulas eram práticas e teóricas e tinham como base as abordagens: 
construtivista e saúde renovada, que têm como objetivos, respectivamente: desenvolver no 
aluno a aprendizagem através de conhecimentos prévios já adquiridos e a promoção da 
prática e manutenção da saúde, através da atividade física. (COLETIVO de AUTORES, 1992). 
Inicialmente foi realizada uma anamnese, para diagnosticar o nível de conhecimento prévio 
que os alunos possuíam no que se refere ao Voleibol. As perguntas abordavam assuntos 
como histórico, curiosidades, principais regras, características e fundamentos. Na oficina 
foram utilizados jogos cooperativos, rodas de conversas e debates. Durante as aulas foram 
transmitidos aos alunos conhecimentos sobre os principais fundamentos do Voleibol através 



de sequências pedagógicas por meio de educativos e jogos lúdicos para estimular nos 
alunos a criticidade e o interesse pelo voleibol, utilizando temas transversais relacionados 
ao contexto social em que os alunos estão inseridos. Ao longo das aulas observamos que 
os alunos se mostraram participativos e motivados, com maior esclarecimento a cerca dos 
fundamentos, regras e características referentes ao Voleibol, bem como os benefícios da 
atividade física para a saúde, e para a melhoria da qualidade de vida. Podemos constatar 
também através da nossa observação durante as aulas, que os alunos se mostraram mais 
críticos, com maior autoestima, autoconfiança e interessados em continuar com a prática do 
Voleibol. A observação realizada sugere que o esporte quando trabalhado numa perspectiva 
sócio educacional, proporciona ao indivíduo uma formação integral, desenvolvendo as 
dimensões motora, cognitiva e afetivo-social, contribuindo não só para o desenvolvimento 
de suas habilidades motoras e capacidades físicas, mas para a formação do ser social, crítico 
e cidadão, preparando para a vida em sociedade.

TÍTULO: Perspectivas para o desenvolvimento da atividade turística para o município 
de Umirim/CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Francisca Monalysa Oliveira da Silva
Autores: Francisca Monalysa Oliveira da Silva, Conceição Malveira Diógenes.
Resumo: O presente trabalho tem como tema: Perspectivas para o desenvolvimento da 
atividade turística para o município de Umirim/Ce, que, de janeiro a julho de 2014, foi 
desenvolvido para compreender as possíveis medidas a serem tomadas para tornar o 
município de Umirim reconhecido no âmbito do turismo. Busca-se saber quais os fatores 
são essenciais para o desenvolvimento do turismo no município, dando subsídios à 
comunidade para desenvolver futuramente essas habilidades voltadas ao turismo local, 
pois apesar da existência de alguns meios de hospedagem, o município de Umirim ainda 
não desenvolveu todo o seu potencial turístico. Portanto, o objetivo geral é identificar os 
potenciais turísticos no município de Umirim/Ce, em 2014. A pesquisa é classificada quanto 
à sua natureza, como pesquisa aplicada, quanto à forma de abordagem, como qualitativa; 
quanto aos objetivos, exploratória; quanto aos dados, em estudo bibliográfico. A coleta de 
dados se deu por meio de entrevistas aplicadas aos empresários ligados ao setor turístico 
do município em questão, para isso, foram entrevistados proprietários de pousadas e 
barracas de alimentos e bebidas de Umirim, tendo como base analisar o que seria relevante 
para o desenvolvimento turístico do município. Os resultados da pesquisa apontaram 
os potenciais turísticos, quais as ações de marketing e os eventos que atraem demanda 
turística, e a perspectiva do turismo em Umirim na visão dos empresários do ramo.

TÍTULO: Formação humana integral: Perspectivas legais do programa Brasil 
profissionalizado
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Francisca Natália da Silva



Autores: Francisca Natália da Silva, Cybelle Dutra da Silva, Erika Roberta Silva de Lima, 
Lenina Lopes Soares Silva, Dante Henrique Moura.
Resumo: Discute-se o Programa Brasil Profissionalizado como possibilidade de oferta 
de ensino médio integrado à educação profissional, visando compreender as propostas 
políticas deste Programa para fortalecer as redes estaduais de educação profissional e 
tecnológica. Trata-se de um recorte da pesquisa que tem como escopo analisar as diversas 
formas de oferta nessa etapa educacional que podem contribuir para que a trajetória dos 
estudantes ocorra na perspectiva da formação humana integral. Faz-se a análise dos 
documentos legais que norteiam o delineamento deste Programa, destacando os Decretos 
nº 6.302, Resolução nº 9/2008 e a Resolução nº 06/ 2012 que embasam a construção da 
política, buscando nestes a concepção de formação humana integral e o trabalho como 
princípio educativo. Consideramos que os documentos oficiais apresentam a concepção 
de formação humana e o trabalho como princípio educativo. Contudo, durante a construção 
da base documental que acompanha a proposta, esta passou a caracterizar-se como
uma política de assistência técnico-financeiro.

TÍTULO: Proposta de criação de um oa: Um ambiente simulado para identificação da 
ausência de segurança da informação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Francisco Adaias Gomes da Silva
Autores: Francisco Adaias Gomes da Silva, Gilvandenys Leite Sales.
Resumo: O presente trabalho propõe a elaboração de um objeto de aprendizagem (OA) 
virtual e interativo voltado para o ensino na área computacional em especial na disciplina 
de segurança da informação a nível superior e tecnológico, uma vez que, ao aplicar essa 
disciplina muitos professores solicitam para os alunos traçarem (imaginarem) possíveis 
cenários onde poderiam acontecer possíveis falhas de segurança da informação, porém 
essa atividade acaba sendo muito abstrata, assim, observando essa problemática o 
presente trabalho propõe criar um OA com simulações de cenários com possíveis falhas na 
segurança física e lógica de um ambiente, este OA contribuirá nas aulas presenciais e/ou a 
distância em diversos cursos que abranjam em seus currículos a disciplina de segurança 
da informação, além também de auxiliar o público em geral capacitando e prevenindo-os 
dessas falhas, sejam elas a níveis pessoal, empresarial e/ou acadêmico.

TÍTULO: Otimização do processo de produção de tiquira empregando enzimas 
comerciais e fungos isolados a partir dos beijus utilizados no método tradicional
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Francisco Albuquerque Bastos
Autores: Francisco Albuquerque Bastos, Hildo Antonio Santos Silva.
Resumo: A tiquira é uma bebida típica do Maranhão (Brasil), obtida a partir de mandioca 



(Manihot esculenta, Crantz.). Sua produção se concentra em diversos municípios do 
Estado, através de um processo artesanal, bastante primitivo, no qual a conversão do 
amido de mandioca em açúcares fermentescíveis é feita por bolores nativos de cepas 
diferentes que crescem sobre os beijus de massa de mandioca. A fermentação alcoólica 
também é feita por leveduras selvagens. Tem sua comercialização praticada de modo 
informal, dificultando o registro de dados estatísticos de produção e número de produtor 
no Ministério da Agricultura. Com o objetivo de otimizar o referido processo utilizou-se 
enzimas comerciais e cepa de fungo (Aspergillus níger) para a sacarificação do amido em 
açúcar e leveduras prensadas para fermentação. Os processos aqui propostos seguiram 
três etapas: gelificação do amido com a posterior dextrinização e sacarificação a açúcares, 
fermentação alcoólica e destilação do vinho fermentado. Substituindo-se os bolores por 
enzimas comerciais nas circunstâncias propostas, a fabricação da tiquira foi realizada em 
apenas 25 horas, enquanto que ao utilizar fungos isolados, a produção do aguardente 
demorou, aproximadamente, 136 horas para o seu processamento. Evidenciou-se assim, 
uma considerável redução de tempo, nos dois processos aqui apresentados em relação 
ao processo tradicional, que demora, aproximadamente, 20 dias para a consecução do 
destilado. Verificou-se também que os processos de fermentação e destilação do mosto 
oriundos da sacarificação da massa de mandioca são equivalentes ao da cana-de-açúcar, 
podendo ser processados com os mesmos equipamentos, por pequenos produtores 
de tiquira. Comprovou-se que as concentrações de cobre e carbamato de etila foram 
visivelmente reduzidas nos processos propostos em relação ao processo tradicional, 
possibilitando uma melhor qualidade da bebida, assim como reduzindo os riscos à saúde 
dos consumidores. A partir dos experimentos realizados conclui-se que a substituição 
do método tradicional por processos empregando enzimas comerciais, fungos isolados e 
levedura prensada se mostraram tecnicamente possíveis e recomendados, primordialmente, 
aos pequenos produtores.

TÍTULO: Análise microbiológica da ameixa (Ximenia Americana L.) coletada na feira 
livre do município de Caicó/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Vanessa Layanne Gundim de Araújo
Autores: Francisco Angelo Gurgel da Rocha, Vanessa Layanne Gundim de Araújo, Milena 
Khrislaine de Medeiros Gundim, Maria Daniele Bezerra, Patrícia Adriana Silva.
Resumo: Prevalência de Bioindicadores da Qualidade Microbiológica do Caju (Anacardium 
Occidentale L.) Usado Para Fins Medicinais, Comercializado Na Feira Livre de Caicó-Rn.
Introdução: Desde os primórdios, os humanos primitivos já detinham o hábito de viver em 
sociedade. No decorrer da História, a humanidade tem desenvolvido hábitos e costumes 
intrinsecamente ligados as suas necessidades, a cultura, a sua localização geográfica e 
as suas condições sociais. Concomitantemente à criação das comunidades, em posição 
de destaque, encontra-se a utilização de práticas terapêuticas que pertencem à esfera 



da Medicina Tradicional. A Medicina Tradicional é definida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como a soma de todos os conhecimentos teóricos e práticos, explicáveis 
ou não, usados para a obtenção do diagnóstico, na prevenção e/ou tratamentos físicos, 
mentais ou sociais.
Sujeitos à ausência de boas práticas em geral vigente nas feiras livres, os produtos da 
medicina tradicional comercializados estão expostos aos microrganismos contaminantes 
que, normalmente, são provenientes do solo, da água e do ar. A contaminação secundária 
pode ocorrer também por erros nas práticas agrícolas inadequadas, no armazenamento e 
no processamento. Sob essas condições podem estar presentes no material microrganis-
mos potencialmente patogênicos como Staphylococcus aureus, Escherichia coli e fungos 
toxigênicos, apontados pela OMS como relevantes à saúde pública.
Diante do exposto, este trabalho objetivou quantificar em amostras de cascas de caju (A. 
occientalle L.) as densidades populacionais de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
bacterias aeróbias mesófilas, bolores, classificando-as como apropriadas ou não para o 
consumo humano na forma de chá.
METODOLOGIA
As coletas foram realizadas na feira livre do município de Caicó-RN, situado mesorregião 
Central Potiguar e microrregião Seridó Ocidental, distando da capital norte-rio-grandense 
cerca de 292 Km. Foram coletadas dez amostras da casca do cajueiro em duas bancas 
diferentes, sendo as amostras selecionadas aleatoriamente pelo comerciante. As amostras 
possuíam graus de dessecação e pesos variados. Estas foram acondicionadas em reci-
pientes estéreis. O material foi conduzido ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos/
Biologia Molecular (MicroBio) do IFRN Campus Currais Novos, onde foi analisado. A partir 
das amostras, foram realizadas diluições decimais seriadas em solução salina peptonada, 
da ordem de 10-1 a 10-5. Foram quantificadas as densidades de Staphylococcus aureus 
(mannitol salt agar, 35±2oC/24-48h; DNAse agar + metil green, 50±2oC/2h), Escherichia 
coli (MUG-VRBA, 35±1oC/24±2h), bolores e leveduras (PDA acidificado, 25±1oC/5 dias). 
Os resultados foram expressos em UFC/g e comparados aos limites recomendados pela 
OMS para plantas medicinais que passarão por processo extrativo a quente (preparados 
por infusão e decocção).
RESULTADOS e DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através das análises, revelam que em 90% das amostras foi detec-
tada a presença de S. aureus, sendo a densidade mínima observada equivalente a 5,0x100 
UFC/g. A densidade máxima observada foi de 8,7x103. A presença de S. aureus em ali-
mentos é associada a surtos de doenças estafilocólicas, resultado da produção de ente-
rotoxinas de natureza protéica, denominadas A, B, C1, C2, C3, D e E. A ausência de E. coli 
foi detectada em 100% das amostras analisadas, mostrando que não houve contaminação 
fecal em nenhuma das amostras. A presença de bolores e leveduras foi detectada em 
100% das amostras, sendo a densidade mínima observada equivalente a 2,9x103 UFC/g e 
a máxima 7,5x104 UFC/g. As densidades observadas denunciam a presença potencial de 



espécies micotoxigênicas os Gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Também apon-
tam para o risco de alterações na atividade farmacológica do A. occidentale, decorrente da 
ação enzimática dos fungos sobre o fitocomplexo da planta, com potencial degradação de 
fitoquímicos responsáveis pelas suas ações bi

TÍTULO: Presença de bioindicadores de qualidade microbiológica no Peumus Boldus 
Molina (boldo) comercializado na feira livre de Caicó-RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Yasmin Elvira de Medeiros
Autores: Francisco Angelo Gurgel da Rocha, Yasmin Elvira de Medeiros, Eduarda Denyse 
Medeiros de Pontes, Edyjancleide Rodrigues da Silva, Kamila Shirley Faustino de Araújo.
Resumo: PREVALÊNCIA de BIOINDICADORES da QUALIDADE MICROBIOLÓGICA do 
CAJU (Anacardium occidentale L.) USADO PARA FINS MEDICINAIS, COMERCIALIZADO 
NA FEIRA LIVRE de CAICÓ-RN.
INTRODUÇÃO: Desde os primórdios, os humanos primitivos já detinham o hábito de viver 
em sociedade. No decorrer da História, a humanidade tem desenvolvido hábitos e costu-
mes intrinsecamente ligados as suas necessidades, a cultura, a sua localização geográfica 
e as suas condições sociais. Concomitantemente à criação das comunidades, em posição 
de destaque, encontra-se a utilização de práticas terapêuticas que pertencem à esfera da 
Medicina Tradicional. A Medicina Tradicional é definida pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS) como a soma de todos os conhecimentos teóricos e práticos, explicáveis ou não, 
usados para a obtenção do diagnóstico, na prevenção e/ou tratamentos físicos, mentais 
ou sociais.
Sujeitos à ausência de boas práticas em geral vigente nas feiras livres, os produtos da 
medicina tradicional comercializados estão expostos aos microrganismos contaminantes 
que, normalmente, são provenientes do solo, da água e do ar. A contaminação secundária 
pode ocorrer também por erros nas práticas agrícolas inadequadas, no armazenamento e 
no processamento. Sob essas condições podem estar presentes no material microrganis-
mos potencialmente patogênicos como Staphylococcus aureus, Escherichia coli e fungos 
toxigênicos, apontados pela OMS como relevantes à saúde pública.
Diante do exposto, este trabalho objetivou quantificar em amostras de cascas de caju (A. 
occientalle L.) as densidades populacionais de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
bacterias aeróbias mesófilas, bolores, classificando-as como apropriadas ou não para o 
consumo humano na forma de chá.
METODOLOGIA
As coletas foram realizadas na feira livre do município de Caicó-RN, situado mesorregião 
Central Potiguar e microrregião Seridó Ocidental, distando da capital norte-rio-grandense 
cerca de 292 Km. Foram coletadas dez amostras da casca do cajueiro em duas bancas 
diferentes, sendo as amostras selecionadas aleatoriamente pelo comerciante. As amostras 



possuíam graus de dessecação e pesos variados. Estas foram acondicionadas em reci-
pientes estéreis. O material foi conduzido ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos/
Biologia Molecular (MicroBio) do IFRN Campus Currais Novos, onde foi analisado. A partir 
das amostras, foram realizadas diluições decimais seriadas em solução salina peptonada, 
da ordem de 10-1 a 10-5. Foram quantificadas as densidades de Staphylococcus aureus 
(mannitol salt agar, 35±2oC/24-48h; DNAse agar + metil green, 50±2oC/2h), Escherichia 
coli (MUG-VRBA, 35±1oC/24±2h), bolores e leveduras (PDA acidificado, 25±1oC/5 dias). 
Os resultados foram expressos em UFC/g e comparados aos limites recomendados pela 
OMS para plantas medicinais que passarão por processo extrativo a quente (preparados 
por infusão e decocção).
RESULTADOS e DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através das análises, revelam que em 90% das amostras foi detec-
tada a presença de S. aureus, sendo a densidade mínima observada equivalente a 5,0x100 
UFC/g. A densidade máxima observada foi de 8,7x103. A presença de S. aureus em ali-
mentos é associada a surtos de doenças estafilocólicas, resultado da produção de ente-
rotoxinas de natureza protéica, denominadas A, B, C1, C2, C3, D e E. A ausência de E. coli 
foi detectada em 100% das amostras analisadas, mostrando que não houve contaminação 
fecal em nenhuma das amostras. A presença de bolores e leveduras foi detectada em 
100% das amostras, sendo a densidade mínima observada equivalente a 2,9x103 UFC/g e 
a máxima 7,5x104 UFC/g. As densidades observadas denunciam a presença potencial de 
espécies micotoxigênicas os Gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Também apon-
tam para o risco de alterações na atividade farmacológica do A. occidentale, decorrente da 
ação enzimática dos fungos sobre o fitocomplexo da planta, com potencial degradação de 
fitoquímicos responsáveis pelas suas ações bi

TÍTULO: Prevalência de bioindicadores da qualidade microbiológica do caju (Anacardium 
Occidentale L.) usado para fins medicinais, comercializado na feira livre de Caicó-RN.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jaciara de Oliveira Anunciação
Autores: Francisco Angelo Gurgel da Rocha, Jaciara de Oliveira Anunciação, Tuiza Galgani 
Dantas Lima, Leysa Silva Guedes de Araújo, Yasmin Elvira de Medeiros.
Resumo: Prevalência de Bioindicadores da Qualidade Microbiológica do Caju (Anacardium 
Occidentale L.) Usado Para Fins Medicinais, Comercializado Na Feira Livre de Caicó-Rn.
Introdução: Desde os primórdios, os humanos primitivos já detinham o hábito de viver em 
sociedade. No decorrer da História, a humanidade tem desenvolvido hábitos e costumes 
intrinsecamente ligados as suas necessidades, a cultura, a sua localização geográfica e 
as suas condições sociais. Concomitantemente à criação das comunidades, em posição 
de destaque, encontra-se a utilização de práticas terapêuticas que pertencem à esfera 
da Medicina Tradicional. A Medicina Tradicional é definida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como a soma de todos os conhecimentos teóricos e práticos, explicáveis 



ou não, usados para a obtenção do diagnóstico, na prevenção e/ou tratamentos físicos, 
mentais ou sociais.
Sujeitos à ausência de boas práticas em geral vigente nas feiras livres, os produtos da 
medicina tradicional comercializados estão expostos aos microrganismos contaminantes 
que, normalmente, são provenientes do solo, da água e do ar. A contaminação secundária 
pode ocorrer também por erros nas práticas agrícolas inadequadas, no armazenamento e 
no processamento. Sob essas condições podem estar presentes no material microrganis-
mos potencialmente patogênicos como Staphylococcus aureus, Escherichia coli e fungos 
toxigênicos, apontados pela OMS como relevantes à saúde pública.
Diante do exposto, este trabalho objetivou quantificar em amostras de cascas de caju (A. 
occientalle L.) as densidades populacionais de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
bacterias aeróbias mesófilas, bolores, classificando-as como apropriadas ou não para o 
consumo humano na forma de chá.
METODOLOGIA
As coletas foram realizadas na feira livre do município de Caicó-RN, situado mesorregião 
Central Potiguar e microrregião Seridó Ocidental, distando da capital norte-rio-grandense 
cerca de 292 Km. Foram coletadas dez amostras da casca do cajueiro em duas bancas 
diferentes, sendo as amostras selecionadas aleatoriamente pelo comerciante. As amostras 
possuíam graus de dessecação e pesos variados. Estas foram acondicionadas em reci-
pientes estéreis. O material foi conduzido ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos/
Biologia Molecular (MicroBio) do IFRN Campus Currais Novos, onde foi analisado. A partir 
das amostras, foram realizadas diluições decimais seriadas em solução salina peptonada, 
da ordem de 10-1 a 10-5. Foram quantificadas as densidades de Staphylococcus aureus 
(mannitol salt agar, 35±2oC/24-48h; DNAse agar + metil green, 50±2oC/2h), Escherichia 
coli (MUG-VRBA, 35±1oC/24±2h), bolores e leveduras (PDA acidificado, 25±1oC/5 dias). 
Os resultados foram expressos em UFC/g e comparados aos limites recomendados pela 
OMS para plantas medicinais que passarão por processo extrativo a quente (preparados 
por infusão e decocção).
RESULTADOS e DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através das análises, revelam que em 90% das amostras foi detec-
tada a presença de S. aureus, sendo a densidade mínima observada equivalente a 5,0x100 
UFC/g. A densidade máxima observada foi de 8,7x103. A presença de S. aureus em ali-
mentos é associada a surtos de doenças estafilocólicas, resultado da produção de ente-
rotoxinas de natureza protéica, denominadas A, B, C1, C2, C3, D e E. A ausência de E. coli 
foi detectada em 100% das amostras analisadas, mostrando que não houve contaminação 
fecal em nenhuma das amostras. A presença de bolores e leveduras foi detectada em 
100% das amostras, sendo a densidade mínima observada equivalente a 2,9x103 UFC/g e 
a máxima 7,5x104 UFC/g. As densidades observadas denunciam a presença potencial de 
espécies micotoxigênicas os Gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Também apon-
tam para o risco de alterações na atividade farmacológica do A. occidentale, decorrente da 
ação enzimática dos fungos sobre o fitocomplexo da planta, com potencial degradação de 
fitoquímicos responsáveis pelas suas ações bi



TÍTULO: Estudo de aplicação da tecnologia RFID na biblioteca do IFRN, Campus Nova Cruz
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Leandro da Cruz Martins
Autores: Francisco Ary Alves de Souza, Leandro da Cruz Martins.
Resumo: É notório que vivemos na era tecnológica em que estamos sempre em busca de 
novas formas e meios que facilitem as nossas atividades. Observando o funcionamento 
das atividades da biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz, percebemos a ausência de 
uma tecnologia mais avançada, que proporcionasse melhor eficácia no dia a dia das 
atividades realizadas pelos servidores e alunos, que necessitam utilizar os serviços do 
setor em questão. Diante disto, este artigo tem como objetivo propor a utilização da 
tecnologia RFID na biblioteca do IFRN Campus Nova Cruz, mostrando o que é necessário 
para a implantação da mesma e quais seriam as vantagens que irão surgir com a sua 
utilização. Pois a tecnologia de identificação por rádio frequência - RFID, apresenta uma 
forma inovadora de identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e 
armazenando dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas ou tags 
RFID. Assim com o RFID, o próprio leitor pode colocar o livro em uma das prateleiras 
da biblioteca que a reativação da proteção do livro será processada automaticamente de 
forma rápida e pratica. Diferente da tecnologia existente na qual os livros emprestados ou 
devolvidos necessariamente precisam passar por um ou mais funcionários da biblioteca 
que desativam e reativam os sistemas de segurança e os devolvem às estantes.

TÍTULO: Perfil dos alunos da licenciatura em química do Instituto Federal do Ceará 
(IFCE), Campus Quixadá: Quem são esses alunos?
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Estado do Ceará
Apresentador: Francisco Aucélio Evangelista Belchior Junior
Autores: Francisco Aucélio Evangelista Belchior Junior, Carlos Rhamon do Nascimento 
Ferreira, Irisvan da Silva Ribeiro, Kaiany Moreira dos Santos, Fabiana dos Santos Lima.
Resumo: Neste trabalho, apresentamos alguns resultados de uma pesquisa que tem 
por finalidade estabelecer o perfil dos graduandos do curso de Licenciatura em Química 
do IFCE – Campus Quixadá, com base em um levantamento estatístico de informações 
como faixa etária, vida escolar anterior, cidade de origem e motivação para escolha do 
curso. Os dados foram coletados por meio de um questionário aplicado aos alunos que 
estão devidamente matriculados no semestre 2014.2. Após o levantamento dos dados, 
nota-se as peculiaridades de cada aluno, tais como a sua cidade de origem, a crescente 
ocupação das vagas por alunos do interior do estado e da zona rural. Fato que se dá 
devido à descentralização do ensino superior no Brasil. Após a organização e o estudo 
desses dados, pretende-se estabelecer o perfil socioeconômico dos licenciandos, que dará 
subsídios importantes para a compreensão dos problemas do curso de Licenciatura em 
Química do IFCE – Campus Quixadá.



TÍTULO: A construção social do mundo rural entre jovens rurais da comunidade do São 
Félix em Santana do Ipanema-AL
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Danielle Tavares da Silva
Autores: Francisco Carlos de Lucena, Danielle Tavares da Silva.
Resumo: A pesquisa tem como objetivo geral explicar como os jovens rurais quilombolas 
do Alto do Tamanduá e os jovens rurais do Assentamento Santa Vitória, no município de 
Poço das Trincheiras-AL, constroem os seus projetos de vida. O conceito de projeto de 
vida está sendo entendido como uma representação de objetivos futuros que, tomando 
como base as experiências passadas, dá sentido as ações e interações na vida dos atores 
sociais. Assim, os projetos de vida refletem a conjuntura social na qual os atores sociais 
são socializados. Dessa forma, refletir sobre os projetos de vida dos jovens rurais implica 
numa reflexão sobre os contextos de vivências que tais jovens estão inseridos e nos quais 
são socializados. Tais contextos de vivências envolvem a educação do campo, as relações 
familiares, questões de gênero, etnia, raça e as condições estruturais da agricultura familiar.

TÍTULO: Softwares educativos utilizados como estratégias de ensino na educação 
integral: Um estudo de caso numa escola municipal de Floriano-PI
Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piauí
Apresentador: Francisco César Veras Filho
Autores: Francisco César Veras Filho, Soraya Oka Lobo.
Resumo: Este artigo apresenta um estudo realizado numa escola de ensino fundamental em 
Floriano-PI, tendo como objetivo investigar o uso dos softwares educativos como estratégias 
de ensino, no contexto da educação integral. Para realização deste trabalho utilizou-se uma 
metodologia de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Como 
referência base utilizou-se os autores: Valente (1998), Behar (1993), Coelho (2009), Gil 
(1991), dentre outros. Na aplicação do questionário utiliza-se quatro sujeitos, professores 
de áreas distintas, que se prontificaram a participar da pesquisa de forma voluntária 
contribuindo de forma relevante para construção desde trabalho. Sobre os resultados 
obtidos, identificaram-se pontos relevantes dos sujeitos ao usar essa ferramenta em suas 
aulas de forma satisfatória, como motivação, dinamização, incentivo, complementação dos 
conteúdos vistos em sala de aula e na construção de ideias de seus alunos.

TÍTULO: Júri simulado: O pensar em prática, e a prática em debate
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Francisco Cleber da Conceição Feitosa
Autores: Francisco Cleber da Conceição Feitosa, Helinaide Luzia Sales Araújo, Elias Mota 
de Souza Vieira, Wellington Rodrigues de Lima, Francisco Givaldo Pereira.
Resumo: Se filosofia significa desvendar o mundo pelas discussões construtivas, 



produzimos uma atividade em que o próprio conhecimento filosófico entrasse em debate. 
Separamos equipes aparentemente diferentes, inclusive em nível, e levantamos a questão 
tema: qual vertente filosófica é responsável pela origem do conhecimento? Empirismo ou 
racionalismo? e a forma escolhida pra alcançar essa resposta foi promover um julgamento. 
Um júri simulado em que debates inteligentes pudessem construir uma opinião naqueles 
que decidiriam o veredito conclusivo. Uma filosofia democrática e desencadeadora de 
discussões a curto e longo prazo.
Entre “adversários” e companheiros surgem relações de competição e amizade, a inter-
disciplinaridade é explorada em conjunto com a formação e o conhecimento individual 
e em equipe é modelado pela contribuição de filósofos e da opinião pessoal. Convencer 
e defender, o desafio é crescer e contribuir para a formação de quem observa. Quais os 
limites da filosofia?

TÍTULO: Dança e vivências da cultura na escola: construindo conhecimento a partir da 
diversidade cultural
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Francisco Daniel Ricardo Braz
Autores: Francisco Daniel Ricardo Braz, Daniela Pereira de Oliveira, Andreyson Calixto de 
Brito, Antônia Noélia Bastos Santos, Elayne Sabrine Moreira Pinto.
Resumo: Considera-se a dança uma expressão representativa de diversos aspectos da vida 
do homem. Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de 
sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos 
costumes, hábitos, da saúde, da guerra etc. Para o ensino da dança, há de se considerar 
que o seu aspecto expressivo se confronta, necessariamente, com a formalidade da 
técnica para sua execução, o que pode vir a esvaziar o aspecto verdadeiramente expressivo 
(coletivo de autores, 2012, pag 81).
A prática da dança proporciona ao aluno uma ampla consciência corporal em relação ao 
mundo, desenvolvendo a criatividade, a liderança e a exteriorização dos seus sentimentos 
(Cavasin, 2003).
Tendo como base essas informações, a oficina teve como objetivo trabalhar a dança como 
manIFEStação coletiva e cultural através de oficinas, com a finalidade de despertar o in-
teresse dos alunos na participação, e assim, permitir, reconhecer e explorar a diversida-
de cultural do nosso país, buscando por meio de atividades a valorização das danças e 
ritmos.Também nesse contexto, trabalhar a interação social, o respeito às diferenças e 
desenvolver a criticidade. As oficinas tiveram o propósito de desenvolver competências e 
habilidades do aluno, favorecendo com que sejam capazes de refletir sobre informações 
específicas da cultura corporal e reinterpretá-las em conhecimentos mais amplos, assu-
mindo uma postura autônoma e consciente de sua importância na vida enquanto cidadão.
A oficina foi desenvolvida como atividade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência PIBID-IFCE, Campus Canindé na Escola Estadual de Educação Profissional Capelão 



Frei Orlando e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Policarpo, no período 
de Setembro à Dezembro de dois mil e quatorze.As oficinas aconteceram de forma praxis, 
sendo abordados os fundamentos históricos da dança com temas voltados a diversidade 
cultural, utilizando-se de atividades expositivas, vídeos, dinâmicas, educativos e rodas de 
conversa para refletir sobre os temas abordados e portanto haver um melhor aprendizado.
Percebeu-se que as atividades realizadas favoreceram na formação do aluno nos aspectos 
cognitivo, social, afetivo e motor, evidenciando a inclusão e interação no processo de 
ensino-aprendizagem. Considera-se a participação dos alunos como fator determinante 
na construção desse conhecimento, onde os alunos buscaram conhecer diversas culturas, 
vivenciando também a prática nas atividades propostas.
Concluiu-se então que as oficinas desenvolvidas tiveram participação efetiva dos alunos, 
promovendo bem estar físico e mental, contribuindo na sua formação enquanto cidadão 
de forma critica e autentica.

TÍTULO: Classificação e valoração dos produtos da cesta básica: Consciência social e 
cidadã de um supermercado.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Francisco de Assis Bezerra Junior
Autores: Francisco de Assis Bezerra Junior, Paulo Hyder Silva Andrade.
Resumo: O referente estudo apresenta a aplicação da Curva ABC, através do princípio 
de Paretto, como instrumento de classificação de produtos da Cesta Básica, como 
início de uma consciência social e cidadã de um pequeno supermercado no interior do 
Estado do Ceará. Considera-se cálculos usando a demanda pelos produtos e os preços 
médios, partindo do principio que a mesma pode atender melhor seu clientes diante dessa 
consciência, onde todos possam ganhar: a empresa cidadã e a sociedade.

TÍTULO: Desenvolvimento de materiais didáticos como estratégia de divulgação, 
ensino e aprendizagem em gastronomia
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Francisco de Assis Constantino Filho
Autores: Francisco de Assis Constantino Filho, Mirele da Silveira Vasconcelos.
Resumo: O presente estudo objetivou a elaboração de materiais didáticos como 
divulgação, ensino e aprendizagem em gastronomia. Através de ferramenta da rede social 
wordpress foi criado um blog intitulado Gastronomir, com o objetivo de divulgar atividades 
desenvolvidas no curso de gastronomia do Campus Baturité, como parte de um projeto 
de extensão. O site, em construção, pode ser acessado pelo endereço: http://gastronomir.
wordpress.com/, cujo conteúdo permitirá ao usuário visualizar textos relacionado a aulas, 
vídeos, imagens e links, bem como postar depoimentos sobre aprendizados, configurando 
o intercâmbio de opiniões. Elaborou-se ainda um documentário sobre o planejamento 



de um evento temático contemplando desde a sua organização bem como execução e 
serviço do menu. O material também será disponibilizado no Blog didático. Conclui-se que 
o material didático além de divulgar tais estratégias de ensino poderá servir para fonte de 
pesquisa e interação na área de gastronomia.

TÍTULO: Iluminação Inteligente
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Francisco Eduardo Mendes da Silva
Autores: Francisco Eduardo Mendes da Silva, José Alves do Nascimento Neto, Mauricio 
Gonçalves Batista.
Resumo: A automação residencial está mudando e facilitando cada vez mais as nossas 
vidas, proporcionando mais conforto e comodidade para o nosso dia-a-dia, agilizando 
processos, automatizando tarefas repetitivas, etc. Este fenômeno se trata do uso da 
tecnologia para facilitar e tornar automática algumas tarefas habituais que em uma casa 
convencional ficaria a cargo de seus moradores, nesse projeto trabalhamos especificamente 
com a iluminação residencial utilizando a rede sem fio da própria residência, onde, por meio 
de um microcontrolador é feito o controle dos acionamentos das lâmpadas, bem como os 
demais componentes do sistema. A integração do microcontrolador à rede foi feita através 
de um Shield Ethernet. Para o acionamento das lâmpadas foi desenvolvido um aplicativo 
baseado na plataforma Android o que permite sua utilização por meio de vários dispositivos, 
como tablets, smartphones e aparelhos com Android. Com uma interface gráfica foi 
possível controlar toda iluminação de uma residência mantendo o modo convencional de 
acionamento, além do acionamento, a interface possibilita a identificação de lâmpadas 
ligadas ou desligadas. O aplicativo exibe também o consumo mensal de energia utilizada 
por estes equipamentos. O programa desenvolvido inclui-se na categoria de software de 
supervisão e controle, software do tipo SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition), 
por meio deste tipo de programa é possível controlar e supervisionar uma planta industrial, 
predial ou mesmo acionar e monitorar o estado dos equipamentos em uma residência. O 
fenômeno da inclusão da automação no âmbito residencial é conhecido domótica.
Nesta pesquisa foram estudados os componentes eletrônicos utilizados no projeto, tais 
como: a plataforma Arduino, relés e sensores. Os sensores detectam o estado do ambien-
te, enquanto os relés proporcionam o acionamento das lâmpadas, tudo controlado pela 
plataforma microcontrolada. Esta plataforma se comunica com qualquer dispositivo móvel 
onde se encontre instalado o programa de supervisão e controle desenvolvido, esta comu-
nicação é via a tecnologia wifi. Por meio do programa o usuário pode visualizar os locais 
da casa que podem ser controlados. Ao clicar numa opção o usuário visualiza as lâmpadas 
que podem ser acionadas com um simples toque.
O sistema piloto foi implementado em situação real e após a etapa de instalação e configu-
ração do software/componentes, foram feitos alguns testes que confirmaram a viabilidade 
do projeto para uso domiciliar.



TÍTULO: Um experimento com material de baixo custo e sua aplicabilidade no estudo 
da química
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa
Apresentador: Julliete Cristina Maia Bezerra Ramos
Autores: Francisco Emanoel Ferreira de Almeida, Isabella Oliveira de Lima, Ismael Dionísio 
Souto, Julliete Cristina Maia Bezerra Ramos, Viviane de Oliveira Silva.
Resumo: A corrosão é um fenômeno visual e fácil de encontrar em diversos ambientes, 
principalmente em regiões litorâneas, onde a salinidade da água do mar desempenha uma 
grande contribuição para intensificar os efeitos corrosivos. em face disso, seu estudo 
dentro da Química acaba tornando-se relevante, uma vez que o conteúdo de Eletroquímica 
serve satisfatoriamente para explicação da corrosão. Este trabalho teve como objetivo a 
realização de um experimento simples e de baixo custo para possibilitar a visualização da 
corrosão em situações distintas, através da corrosão em arruelas de aço carbono.

TÍTULO: Uso da ressonância magnética na avaliação e garantia da qualidade dos 
alimentos
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Francisco Gilglaydson Stephen de Sousa Barbosa Ibiapina
Autores: Francisco Gilglaydson Stephen de Sousa Barbosa Ibiapina, Idna de Carvalho 
Barros, Camila Moura Furtado, Joyce Caroline de Oliveira Sousa.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a utilização da Ressonância 
Magnética (RM) como método de detecção de adulterações de alimentos.A abordagem 
metodológica usada foi revisão integrativa da literatura.O levantamento bibliográfico se deu 
no período de novembro de 2013 a junho de 2014 nas bases de dados LILACS,MEDLINE,via 
BIREME e SCIELO através dos descritores em saúde:Spectroscopia,Ressonância 
Magnética e Alimentos.Não houve delimitação de recorte temporal.Excluindo-se as que não 
atendiam aos objetivos da pesquisa bem como repetições,do total de 52 artigos restaram 
14 publicações de interesse.Nos resultados encontrados,com o estudo da aplicação 
da espectroscopia por RM nos alimentos(tanto frutos como bebidas),apresentaram-
se diferentes caracterizações de compostos químicos como carboidratos,radicais 
livres,açúcares,aminoácidos,ácidos málicos,succínios,dentre outros, além da análise de 
injúrias mecânicas assim como o estudo da distribuição da água no tecido muscular de 
carne bovina e pescado.Este trabalho mostra que a espectroscopia de RM ao ser associada 
a outros métodos químicos é aplicada para o controle da qualidade de alimentos permitindo 
otimizar as condições dos alimentos.

TÍTULO: Estudo da influência do método de dosagem do concreto na resistência à 
compressão
Instituição: SENAI Pernambuco
Apresentador: Francisco Jâmylys Elias Gomes



Autores: Francisco Jâmylys Elias Gomes, Andreza Vera Pyrrho de Araújo, Clayton Felipe da Silva.
Resumo: O concreto é utilizado desde as civilizações antigas, mas não com a mesma mistura 
que se encontra hoje, pois por meios de ensaios laboratoriais o concreto passou a atender 
características e propriedades mais específicas. Graças aos métodos de dosagem existentes 
podemos determinar a quantidade certa e adequada para determinada necessidade. Fazendo 
a utilização dessas proporções de agregados e aglomerantes para seu traço e de seus ensaios 
de dosagem do concreto no estado fresco ao endurecido desde a sua trabalhabilidade até 
sua resistência a compressão. Esta pesquisa tem o objetivo comparar dois métodos de 
dosagem de concretos mais utilizados por concreteiras na cidade do Recife, onde adotamos 
de método A e método B. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário conhecer 
primeiro um pouco sobre o concreto e seus componentes, calculando a dosagem e em 
seguida fazendo a comparação dos dois métodos por meios de ensaios de resistência a 
compressão. Após o desenvolvimento da metodologia os resultados obtidos foram para o 
método A uma resistência média de 19,70 Mpa e para o método B uma resistência média 
de 21,37 Mpa, além disso, apresentaram um coeficiente de variação muito próximos. É 
possível observar que a dosagem de concreto é muito importante para a qualidade das 
estruturas, pois é dela que obtemos o traço desejável para uma determinada resistência. 
Sendo assim, é de extrema importância conhecer e estudar outros métodos de dosagem 
existentes nas concreteiras, realizando os comparativos desses métodos.

TÍTULO: O uso da tecnologia na inclusão digital e social com alunos da Zona Rural de 
Canindé/CE.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Francisco Jardel Sousa Pinho
Autores: Francisco Jardel Sousa Pinho, Antonio Emannuel Martins Silva, Luiz Carlos 
Geraldo de Oliveira, Sharliandro Almeida Lúcio, Alan Gleyson Bezerra Lopes.
Resumo: O projeto SECOTEC (Semana do Conhecimento Tecnológico) visa à inclusão 
digital e social para jovens alunos de localidades da zona rural, com acesso limitado a 
recursos tecnológicos. Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia baseou-se 
em três etapas: Pesquisa exploratória e bibliográfica, questionários com os alunos antes 
e após a aplicação do projeto e palestras realizadas no polo de ensino mostrando a 
importância da tecnologia como ferramenta pedagógica para gestores e docentes. Ao final 
do projeto o nível de aprendizagem dos alunos em informática melhorou significativamente. 
Constatamos ainda que o uso da tecnologia em sala de aula inclui os alunos no meio digital 
e social, e torna as aulas mais atrativas. Como trabalhos futuros pretende-se estender o 
projeto para outras localidades do interior, com a parceria do IFCE, Campus Canindé.

TÍTULO: A música como ferramenta de superação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Francisco Leonardo da Silva Feitosa



Autores: Francisco Leonardo da Silva Feitosa, Matheus Silva Santos, Isaac Lucas Dias 
Vasconcelos, Shayenn Viana Brito, Maria Icleide Viana da Silva.
Resumo: O IFCE Campus Crato desenvolve o Projeto de Música com a Banda Marcial, que 
consiste na inserção da Música no dia-a-dia da Escola e no cotidiano de nossa comunidade 
escolar, tendo em vista os diversos benefícios do ensino da música e a sua contribuição 
para a formação integral de nossos discentes dos cursos técnicos e superior. Essa pesquisa 
apresenta um estudo de caso, de um discente do curso técnico em agropecuária do IFCE, 
que em tratamento Oncológico, participou do projeto de música. Para tanto foram feitas 
observações durante o tratamento do aluno, e os ensaios no projeto de música, e elaborado 
uma entrevista com perguntas semi-estruturadas, e aplicamos o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Esse estudo apresenta o resultado na melhoria da qualidade de vida 
do aluno que estava fazendo tratamento oncológico, e participou do projeto durante dois 
anos, pretendemos ampliar a discursão sobre o estudo no sentido de promover a inclusão 
do aluno no ambiente escolar.

TÍTULO: Explorando a diversidade cultural francófona para o desenvolvimento da 
cidadania global
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberlândia Centro
Apresentador: Francisco Lopes da Cunha
Autores: Francisco Lopes da Cunha, Lara Brenda Campos Teixeira Kuhn.
Resumo: em um contexto de internacionalidade e da oposição a tendências nacionalistas 
decorrentes do sistema educacional, os processos de ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras podem contribuir para a formação de cidadãos que se identificam com 
questões supranacionais. Neste sentido, o processo de internacionalização que o Brasil 
vem experimentando, o que se reflete na cidade de Uberlândia, em vários aspectos, torna 
vital o desenvolvimento de ações comprometidas com a promoção da educação para a 
competência intercultural. Ligada a isso, há a necessidade de criação de artefatos culturais 
que atendam porções de cidadãos de Uberlândia, marginalizados no processo de consumo 
e produção da cultura, e utilização do espaço público. Assim, este projeto tem como 
objetivo produzir um espaço de difusão cultural, através da criação colaborativa e uso de 
tecnologias inovadoras, explorando a língua e a cultura francófonas. Com isso, pretende-
se contribuir para a formação de indivíduos, para que possam construir habilidades e 
competências de cidadania e consciência intercultural. O projeto envolverá os membros 
da comunidade, dentro e fora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, para atividades 
de formação educacional que culminarão na construção de uma exposição interativa. As 
atividades previstas permitirão aos alunos praticar os conhecimentos e habilidades que 
desenvolvem nos cursos regulares, e levá-los a refletir sua prática profissional. A população 
em geral se beneficiará do acesso a produtos que representam resultados culturais, sociais 
e econômicos do projeto. O projeto está em fase inicial de implementação, e suas ações 
serão executadas ao longo do ano de 2015.



TÍTULO: Uma tarde de educação ambiental: Estudo de caso da escola joão bernardino 
de lima na cidade de Riacho de Santana-RN, Brasil
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Marisa Ribeiro Moura de Abreu
Autores: Francisco Luan Barbosa, Marisa Ribeiro Moura de Abreu.
Resumo: O meio ambiente hoje esta passando por várias transformações e problemas 
ambientais, principalmente devido às atividades antrópicas. Mas isso só está acontecendo 
por causa de uma população sem consciência e sem conhecimentos sobre esse as 
consequências que suas atitudes acarretam. A educação ambiental hoje vem para 
solucionar esses problemas e nos ajudar a nos conscientizar do que estamos fazendo com 
o nosso meio ambiente.
Uma tarde de educação ambiental é essencial que todas as escolas deviam procurar. Foi 
isso que a ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDINO FERREIRA, localizada no município 
de Riacho de Santana, no Rio Grande do Norte, teve com os alunos do 6º ano, uma tarde 
sobre educação ambiental, onde tivermos alguns questionamentos sobre esse assunto e 
postagem de um vídeo com algumas imagens e soluções sobre como e algumas maneiras 
de solucionar esse problema.
O trabalho com o tema um dia de EA (Educação Ambiental), tinha como objetivo a cria-
ção de um vídeo, abordando na prática as atividades teóricas de sala de aula sobre uma 
consciência crítica a respeito da educação ambiental voltada para práticas sustentáveis em 
conjunto com a sociedade.
O intuito desta pesquisa foi analisar a percepção dos alunos sobre a educação ambiental. 
Para isso, a pesquisa foi dividida em três etapas: análise bibliográfica, prática de campo e 
apresentação dos resultados em sala.
Essa pesquisa foi um projeto realizado juntamente com o Interac Club, que é um programa 
do Rotary, que realiza projetos que beneficiam a comunidade.
Esta pesquisa foi realizada na semana da educação do meio ambiente da Escola Municipal 
João Bernardino Ferreira, com uma turma de 6º ano que tem 33 alunos, onde o objetivo 
principal era repassar nossos ensinamentos sobre práticas sustentáveis para os alunos, 
através de debate e apresentação do vídeo criado na disciplina de GAS (Gestão Ambiental 
do Semiárido).
Primeiramente tivemos uma conversa com os alunos sobre o que seria meio ambiente, 
educação ambiental e práticas sustentáveis. No início eles tinham pouco conhecimento a 
respeito do tema, mas, após a apresentação dos vídeos, eles participaram da palestra e 
demonstraram um grande aprendizado sobre o assunto abordado.
Debatemos sobre algumas pequenas ações que fazem uma grande diferença e que essas 
ações podem ser grandes para o meio ambiente como: a prática de tirar o carregar da 
tomada quando o celular estiver carregado, de como jogar os resíduos sólidos no lixo, e a 
reciclagem de alguns produtos industriais como as garrafas pets.



No entanto, a parte mais comentada e discutida foi porque as pessoas só vêm aprender e 
se conscientizar tarde demais, já que todos receberam algum tipo de aprendizado a respei-
to de EA, seja na escola, seja no seu dia a dia. Os alunos responderam que “deveria existir 
uma disciplina que pregasse os ensinamentos sobre a educação ambiental desde a infân-
cia e não apenas debates de ano em ano, como esta acontecendo agora”, o que mostra o 
interesse e a importância que estes alunos deram ao assunto abordado.
 O vídeo foi apresentado e eles escreveram em um papel que o grupo que estava respon-
sável pela apresentação entregou no início da palestra, para eles anotarem algo que eles 
nunca fizeram antes para ajudar o meio ambiente, mas que eles iriam praticar a partir de 
agora. Para encerramos esse momento, fizemos alguns registros fotográficos da atividade.
Dessa forma, fica evidente a importância de se conscientizar os cidadãos para que atuem 
de maneira responsável e mantenham o ambiente saudável no presente, para que no fu-
turo saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a sua comunidade, o que 
modificará suas relações com o ambiente tanto interiormente, como pessoa quanto como 
ser coletivo. (REIS et al., 2012).
Dessa forma, percebemos a importância de se trabalhar a educação ambiental no ensino 
médio, para difundir cada vez mais a idea de conscientização ambiental através de diálogo 
e uma prática conjunta com a sociedade, como

TÍTULO: Cipa- comissão interna de prevenção de acidentes
Instituição: Cefet_rj Campus Maria da Graça
Apresentador: Francisco Moysés de Carvalho Neto
Autores: Francisco Moysés de Carvalho Neto, Lailla Regato B. de Souza, Larissa Teles 
Ferreira, Rayane Laiber Ferreira, Roberto Rodrigues de Oliveira
Resumo: A constituição de uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 
dentro do Curso Técnico de Segurança do Trabalho do Campus Maria da Graça do CEFET/
RJ objetiva envolver os discentes de uma maneira prática em atividades reais relacionas 
à saúde e segurança do trabalho. Dentre os alunos interessados em fazer parte do projeto 
de CIPA da escola, são segmentados grupos, formando chapas para participarem de 
eleição. Cada chapa deve contemplar alunos de turmas diferentes, para garantir a troca 
de experiência dentro do grupo. Após a eleição, que é feita respeitando-se a Norma 
Regulamentadora nº 5, do Ministério do Trabalho e Emprego, a chapa vencedora assume 
o comando da CIPA por um ano. As atribuições destes alunos “cipeiros” são equivalentes 
às atribuições reais da CIPA, mas considerando a escola como se fosse a empresa em que 
estariam atuando. Este projeto fornece ao aluno o desenvolvimento de percepção e senso 
crítico do ambiente em que está inserido.

TÍTULO: Estratégia de comercialização das empresas de produtos agropecuários na 
cidade de Quixadá - CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará



Apresentador: Francisco Neilson Silva Lima
Autores: Francisco Neilson Silva Lima, Camila de Oliveira Moreira, Jackson Douglas Lopes 
Reis, Maria Alice Moreira de Lima, Joselito Brilhante Silva.
Resumo: A estratégia de comercialização é muito importante para que empresas 
agropecuárias estabeleçam seus planos para atrair possíveis clientes e fidelizar ainda 
mais sua atual clientela, através de propagandas, promoções, entre outros. Foi realizada 
uma pesquisa de campo na cidade de Quixadá – CE, essa cidade foi escolhida por ser 
um polo comercial onde existem diversas empresas nesse setor, e de acordo com a 
pesquisa uma das principais estratégias informadas é um bom atendimento. O principal 
objetivo deste artigo é identificar como funcionam as estratégias de comercialização de 
produtos agropecuários dentro das empresas de Quixadá - CE. A análise dos resultados 
mostrou que os principais meios de marketing utilizados são folhetos, rádio, carro de som, 
redes sociais, e as empresas desta cidade apresentam como um dos pontos positivos o 
acompanhamento pós-venda satisfazendo o cliente e mostrando seu interesse em agradar.

TÍTULO: Protótipo de um alimentador programável para animais de estimação
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Willame Balbino Bonfim
Autores: Francisco Nilson Oliveira de Souza, Yasmin Ferreira dos Santos, José Ailton 
Batista da Silva, Willame Balbino Bonfim
Resumo: Este projeto apresenta um protótipo de um alimentador programável para 
animais de estimação utilizando a linguagem C para desenvolver um software embarcado, 
faz uso de um microcontrolador PIC16F877A e um circuito integrado RTC encarregado de 
manter atualizadas as horas, também possui interação direta com o usuário através de um 
display LCD.
O projeto consiste de um servo motor que girar no fundo do recipiente ao qual transitará 
alimentos, assim ao determinar os horários previstos o alimentador entra em funciona-
mento e libera uma quantidade certa de refeição para o animal.

TÍTULO: Distribuição, fontes e impactos ambientais de pesticidas no açude realejo em 
crateús/Ceará utilizando dispersão da matriz em fase sólida (dmfs)
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará.
Apresentador: Ícaro de Sousa Marinheiro
Autores: Francisco Wagner de Sousa, Louhana Moreira Rebouças, Gabriellen de 
Vasconcelos Nobre, Ícaro de Sousa Marinheiro
Resumo: O aumento populacional e a necessidade por alimentos são argumentos que 
motivam e favorecem o uso de pesticidas. Porém, muitas são as consequências de seu 
uso. Este trabalho visa investigar os níveis de pesticidas no açude Realejo da cidade de 
Crateús/Ceará usando a técnica DMFS. A determinação dos níveis de pesticidas e sua 



distribuição serão realizadas mediante coleta e amostragem do sedimento do açude com o 
desenvolvimento de protocolo de análise em matriz ambiental sólida; seguido da avaliação 
da distribuição de agrotóxicos no sedimento e avaliação dos parâmetros governantes na 
deposição dos mesmos, bem como uma avaliação do risco ecológico. de acordo com os 
resultados obtidos até o momento, podemos concluir que o clean up usando DMFS com 
uma proporção 3:1 de massa de adsorvente/extrato, o uso de cobre na coluna e um volume 
de 60mL de solvente de eluição, são as condições ideais para realização deste trabalho 
cromatográfico.

TÍTULO: Conceitos de mecânica quântica para alunos do ensino médio
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do 
Amarante
Apresentador: Alberto Bezerra de Palhares Júnior
Autores: Frank Laércio da Costa Santos Júnior, Alberto Bezerra de Palhares Júnior, Edson 
José da Costa Santos
Resumo: A Mecânica Quântica é o ramo da Física que estuda os fenômenos físicos na 
escala atômica e subatômica. Na prática, os conceitos da Mecânica Quântica encontram-se 
ausentes do ensino médio. Embora a tecnologia presente no cotidiano dos alunos, como 
celulares, computadores e TV esteja relacionada aos conceitos de Mecânica Quântica. Dessa 
forma, este trabalho possui como objetivo apresentar uma proposta para a introdução de 
conceitos de Mecânica Quântica e o problema do gato de Schrödinger para alunos do 
ensino médio. Para isso, Realizou-se uma revisão bibliográfica relacionada a conceitos 
de Mecânica Quântica. Posteriormente, planejou-se uma aula para explorar os conceitos 
e apresentar aos alunos. Aplicou-se, ao final da aula, um questionário desenvolvido com 
base nos padrões Pré-Teste e Pós-Teste de SOARES, 2008. Com isso, obteve-se a difusão 
dos conceitos de Mecânica Quântica para os alunos de ensino médio visando despertar 
maior interesse dos alunos na compreensão de tecnologias presentes do seu cotidiano. 
Permitindo a aplicar a ciência no nosso cotidiano e perceber o colapso de onda, como no 
caso do Gato de Schrödinger. Além de fornecer ao professor uma alternativa para o ensino 
de mecânica quântica no ensino médio.

TÍTULO: PSID: Uma socialização de conhecimento no bombardeio das tecnologias
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Freud Attilio Santos Felix
Autores: Freud Attilio Santos Felix, Max Portuguez Obeso.
Resumo: O PSID – Projeto Social de Inclusão Digital é realizado na cidade de Palmas 
– TO, atualmente está no seu decimo primeiro ano de execução no ambiente do IFTO – 
Instituto Federal do Estado do Tocantins Campus Palmas atendendo a comunidade interna 
e externa da cidade e entorno. Até o momento capacitou 5308 alunos cursistas e 876 
alunos monitores em onze anos de execução do projeto. Rosie Marie comentava que “a 



idade da velocidade instantânea da tecnologia elétrica esse tempo de ‘maturação’, que 
tornava humanamente suportável a inserção de novas tecnologias na sociedade, não mais 
existe.”, partindo deste ideal, o PSID vem sendo uma forma de inclusão digital na cidade 
de Palmas, e tem um modelo eficiente e habil a ser implantado em todos os IFS e escolas 
pelo Brasil, possibilitando uma redução significativa na exclusão digital e capacitação de 
alunos internos das diferentes Instituições.

TÍTULO: Elaboração e caracterização físico-química de fermentado alcoólico de jambo
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Gabriel Augusto de Medeiros
Autores: Gabriel Augusto de Medeiros, Medeiros, Lucas Emanuel Ferreira, Carlos Eduardo 
Alves Dantas, Jonas Luiz Almada da Silva.
Resumo: O jambeiro (Syzygium malaccensis) é uma arvore originária da Ásia, sendo seu 
fruto o jambo, muito consumido na forma in natura. Fermentado de fruta é a bebida com 
graduação alcoólica entre 4 e 14% v/v a 20°C, obtido da fermentação alcoólica de fruta sã, 
fresca e madura. O objetivo deste trabalho foi produzir e avaliar do ponto de vista físico-
químico o fermentado alcoólico de jambo. Após a fermentação, realizou-se As análises 
físico químicas de grau alcoólico por ebuliometria, acidez total titulável, açúcares totais 
pelo método do DNS e densidade relativa por picnomoetria. Obteve-se um vinho fruta, 
de mesa, rosado e seco, sugerindo a possibilidade de utilização de frutas exóticas na 
elaboração de fermentados de qualidade.

TÍTULO: Robô guardião
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Caléo Meneses Santos
Autores: Gabriel Callado Julião, Caléo Meneses Santos, Victor Ben-Hur, Justino de 
Medeiros, Andrea Bitencourt.
Resumo: O presente trabalho é sobre a utilização da robótica e automação no âmbito 
da segurança comercial, mais concretamente, descrever o processo de planejamento, 
construção, teste e conclusões sobre um robô vigilante. O objetivo aqui é desenvolver 
um robô móvel autônomo que, através da tecnologia de visão computacional, consiga 
executar o reconhecimento de imagens e objetos no mundo real. Esse robô, por sua vez, 
seria utilizado em ambientes fechados como galpões ou armazéns com a finalidade de 
auxiliar patrulhas de seguranças. A importância desse trabalho está conectada com o 
aperfeiçoamento dos sistemas de segurança, ou seja, melhoria nas condições de trabalho 
e de segurança, como, por exemplo, a justificativa de que patrulhas de segurança podem 
ser um trabalho monótono e mal pago. Nesse trabalho foi realizado a construção de um 
protótipo de robô autônomo móvel que, através da tecnologia de visão computacional, 
conseguiu executar o reconhecimento de imagens e objetos no mundo real para ser 
utilizado em armazéns a fim de ajudar na vigília da segurança desses.



TÍTULO: Desenvolvimento de Middleware Para Integração dos Sistemas Siafi e Siape
Instituição: Instituto Federal Goiano
Apresentador: Josué da Silva Vieira
Autores: Gabriel da Silva Vieira, Josué da Silva Vieira.
Resumo: Com o intuito de aprimorar a comunicação entre os vários sistemas existentes, 
há esforços para reduzir o problema denominado “barreira de interoperabilidade” (Brasil, 
2010). Nesse cenário arquiteturas middleware contribuem com a integração de sistemas, 
permitindo que dados sejam extraídos de uma fonte e reformatados e atualizados em outra. 
Dessa forma, facilita a integração de sistemas legados ou desenvolvidos de forma não 
integrada (VERAS, 2012).
Com o intuito de contribuir com estudos na área, esta pesquisa, em fase inicial, propõe o 
desenvolvimento de uma arquitetura middleware para integração do Sistema Integrado de 
Administração Financeira (SIAFI) com o Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos (SIAPE) que atenda as necessidades de servidores do Instituto Federal Goiano.
Espera-se que os resultados obtidos com a realização dessa pesquisa possam contribuir com 
o processo de utilização dos sistemas SIAFI e SIAPE através de uma solução de integração.

TÍTULO: PROUNIC: Projeto de unificação dos cursos superiores do IFNMG
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas
Apresentador: Gabriel Domingos Carvalho
Autores: Gabriel Domingos Carvalho, Paula Francisca da Silva, Daniela Fernandes Gomes, 
Ana Alves Neta.
Resumo: Projeto de Unificação de Cursos (Prounic) visa à reestruturação e à construção 
coletiva da organização curricular, das concepções e do perfil de formação dos cursos 
superiores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), a fim de tornar 
mais homogênea a formação oferecida em todos os Campus, sem perder de vista as 
peculiaridades regionais.
O Prounic resulta na elaboração de um documento que define o IFNMGquanto a sua pro-
posta de educação integral, que propicia o desenvolvimento acadêmico vinculado à forma-
ção de um cidadão crítico, capaz de prosseguir nos estudos e apto a ingressar no mercado 
de trabalho.
A unificação proposta pelo Prounic contribui ainda para assegurar a mobilidade interCam-
pus no IFNMG, ao assegurar certo de grau de compatibilidade de carga horária e conteúdo 
programático entre os cursos unificados. Assim, está em consonância com a Constituição 
Federal, que assegura a todo cidadão o direito inalienável de ir e vir a qualquer tempo e a 
legislação educacional Brasileira, que garante como princípios do ensino a “igualdade de 
condições para acesso e permanência”.
O processo de unificação de currículos ocorrido no IFNMGdelineou uma metodologia espe-



cífica e adequada à concepção de currículo em todos os cursos de educação profissional. 
Essa metodologia se caracteriza pela coletividade e pela amplitude das discussões, contem-
plando as dimensões política, social e pedagógica. O projeto prevê um processo contínuo 
de avaliação dos currículos aprovados e tendo em vista a criação de novos cursos.

TÍTULO: Funk pacificado?Reflexões sobre alguns impactos culturais das upp’s
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Gabriel Henrique de Moura Ferreira
Autores: Gabriel Henrique de Moura Ferreira, Talita da Conceição Cairrão, Pãmella Santos 
dos Passos
Resumo: O trabalho é fruto de uma pesquisa mais ampla sobre os Impactos Culturais das 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s), pesquisa esta que se baseou na aplicação de 
questionários em 9 Comunidades pacificadas, 30 em cada uma delas, que buscam opiniões 
de diferentes faixas etárias, e entre gêneros, afim de trazer à tona respostas a diversas 
questões, dentre elas : 1) Como o baile funk, principal divertimento juvenil nas favelas, 
é tratado após a instalação de uma UPP? 2) Quantos e quais bailes foram fechados? e 
3) Quantos e quais bailes continuaram e como ocorreu tal processo? Para a construção 
deste trabalho concluímos a aplicação destes questionários em 9 destas áreas pacificadas, 
o Morro do Santa Marta em Botafogo, na Zona sul da cidade, foi a primeira comunidade 
observada, por ter sido também a primeira UPP. em seguida partimos para o Complexo 
do Alemão, na Zona Norte, e realizamos a aplicação dos questionários em 3 de suas 4 
UPP’s, Alemão/Nova Brasília/Adeus e Baiana, visto que os conflitos na área tem se tornado 
recorrentes e impossibilitando assim a conclusão na última delas, a Fazendinha. Realizamos 
também este trabalho nas Comunidades do Jacarezinho, São Carlos, Mangueira e Tuiuti 
também na Zona Norte, e no Batan, Zona Oeste da cidade. Ao todo foram obtidas respostas 
de 225 questionários que nos trouxeram como resultados parciais o receio das pessoas 
destas localidades em responder-nos por medo de represálias tanto por parte dos policiais 
quanto dos resquícios de tráfico. A demanda por espaço de denúncia, contra abusos de 
poder dos policiais das UPP’s, tais como o impedimento em realizar simples festas de 
aniversário ou constrangimentos por revistas em público ou coisas afins. e também o 
preconceito em relação ao funk, visto que algumas pessoas se recusavam participar da 
pesquisa quando sabiam do que se tratava.
Não nos valemos apenas dos questionários e da etnografia para esta pesquisa, realiza-
mos também entrevistas semi-estruturadas com pessoas ligadas ao movimento funk e 
representantes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e da Coordenação 
Geral das Unidades de Polícia Pacificadora. Ao longo do trabalho também realizamos lei-
turas que dialogam com a problemática da intervenção do Estado nos comportamentos 
de alguns grupos sociais, em prol de uma nova ordem dita civilizada, e padronizada de 
acordo com suas regras, o que nos leva a algumas conclusões como: 1) O cerceamento 
de uma atividade cultural juvenil em detrimento de um investimento na mesma, visto que 



em muitos casos o baile funk foi proibido nas favelas 2) A tentativa de “modelar” os bailes 
em algumas localidades, como no caso da Chatuba e 3) A sobreposição das políticas de 
Segurança Pública em relação ás Políticas Culturais.

TÍTULO: Capacitação técnica para o stop motion.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Boituva
Apresentador: Gabriel Melo Costa
Autores: Gabriel Melo Costa, Valdinéia Gomes Maciel.
Resumo: O objetivo do projeto visa desenvolver no aluno, as capacidades técnicas necessárias 
para a produção de vídeos, utilizando a técnica stop motion, aliadas a conceitos e ferramentas 
relacionadas a edição de imagens. Com o conhecimento necessário para utilização desta técnica 
o aluno produzirá um vídeo institucional que contará a história do Campus

TÍTULO: Uso do simulador spice no auxílio a projetos de circuitos eletrônicos avançados 
para ensino médio integrado.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas, CMDI
Apresentador: Gabriel Rebello Guerreiro
Autores: Gabriel Rebello Guerreiro, Navid Portela Salehi.
Resumo: SPICE é um programa de simulações com ênfase para circuitos integrados. É 
geralmente utilizado em cursos de graduação e pós-graduação, porém, pouco utilizado em 
cursos de nível médio integrado. Neste nível de ensino, são mais utilizados simuladores 
com auxílio visual, onde o aluno constrói o circuito virtualmente, selecionado componentes 
eletrônicos, tipos de análise, etc.. O SPICE trabalha com circuitos e simulações em 
formato textual, o que pode apresentar um possível prejuízo na facilidade de aprendizado 
dos alunos. Neste trabalho, um aluno de ensino médio integrado projetou um indutor 
ativo em tecnologia CMOS utilizando o SPICE. Seus resultados foram além do esperado, 
destacando-se a facilidade demonstrada em analisar equações versus resultados gráficos. 
de acordo com o aluno, o programa facilitou o entendimento de teorias eletrônicas 
geralmente abordadas em cursos de graduação em engenharia.

TÍTULO: Banco de germoplasma do milho
Instituição: Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Gabriel Ribeiro Mendes
Autores: Gabriel Ribeiro Mendes, Ian José de Souza Lorenzet, Ronan Souza Ribeiro de 
Campos, Valdemir Lucio Durigon, Jessica Capel Martins.
Resumo: Como principal objetivo para esse trabalho temos o resgate e a manutenção da 
cultura do milho (Zea Mays), feito através de banco de germoplasma, que consiste na 
coleta, catalogação, conservação, avaliação, multiplicação e permuta de recursos genéticos 
de origem vegetal ou animal. em 2013, quando iniciado o projeto, foram plantadas todas 



as variedades em uma mesma área para evitar a polinização cruzada os pendões e as 
espigas foram ensacadas e a polinização foi manual, e em 2014 foram plantadas diversas 
linhagens em diferentes épocas a cada 40 dias tendo o total de seis cultivos. Foram feitas 
pesquisas para se evitar a polinização cruzada com maior eficácia, tendo como objetivo 
evitar a perda de genes. Após o inicio da produção, foram coletadas e armazenadas as 
sementes de diferentes espécies e variedades, as quais contavam com alta resistência e 
mínimo melhoramento genético, cumprindo assim todos os objetivos desse projeto.

TÍTULO: Biodigestor portátil: Produção e uso de biogás a partir de resíduos domesticos
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Gabriel Santos Vasconcelos
Autores: Gabriel Santos Vasconcelos, Gabriela Santos Assunção, Monalisa Souza da Silva.
Resumo: Um biodigestor compõe-se, de uma câmara fechada na qual uma biomassa 
é fermentada. O resultado desta fermentação é à liberação de biogás, que é formado 
principalmente de gás metano e gás carbônico. Além do biogás, o biodigestor, possui 
dois subprodutos: o biofertilizante e o adubo orgânico. A ideia de construir um biodigestor 
caseiro surgiu com o intuito de reutilizar a matéria orgânica que é descartada todos os dias 
nas casas, e produzir o biogás, para que ele possa ser utilizado na substituição do GLP. A 
necessidade de pressurização do biogás surgiu devido aos testes realizados com o primeiro 
protótipo do projeto. O uso do motor de geladeira na construção de um extrator portátil 
(uma bomba à vácuo) dá uma solução ao descarte destes motores, que na maioria das 
vezes tem fim no ferro velho. O biodigestor foi abastecido com a matéria-prima triturada 
em 200mL de água. A produção de biogás foi bastante satisfatória. Alcançou-se a pressão 
de 26 lbf/pol² (PSI) dentro do botijão de gás.

TÍTULO: Avaliação de risco pelo método de ort em feira de artesanato
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Gabriela Rafael Pinheiro
Autores: Gabriela Rafael Pinheiro, Marcione Maria de Oliveira, Andréa Martins de Lima Antão
Resumo: A feira de artesanato de Caruaru teve sua formação desde o início da cidade 
e atualmente destaca-se pelo seu potencial ligado a cultura popular pernambucana. É 
um grande mercado de obras construídas e elaboradas por artesãos locais conhecidos 
nacionalmente e internacionalmente. Neste ambiente tão propício para um passeio turístico 
trabalham diariamente centenas de pessoas que não estão familiarizados com as questões 
de saúde e segurança do trabalho inerentes as suas atividades laborais. A ausência de 
percepção de perigos e riscos de acidentes existentes, expõem trabalhadores e artesãos a 
situações que podem acarretar em lesões leves e até graves, impossibilitando o trabalhador 
a continuar sua atividade e comprometendo sua vida econômica e social. Entende-se 
como perigo a ameaça física para o homem e/ou meio ambiente, com probabilidade de 
gerar acidente, sendo este o evento com envolvimento de dano, perda, sofrimento ou 



morte (GOMES, OLIVEIRA; 2012). O presente estudo teve como objetivo identificar os 
principais riscos de acidentes existentes no local com base em um modelo de observação 
de risco, utilizando os resultados encontrados como ferramenta para desenvolvimento de 
programas de prevenção de perdas.
A área de estudo possui cerca de 1800m² de área construída, distribuída em 144 boxes de 
venda de produtos diversos, com foco no artesanato local. Esta área é ocupada de segunda 
à sábado por aproximadamente 400 trabalhadores, moradores locais e turistas nacionais 
e internacionais. Utilizou-se para levantamento de dados e identificação do potencial de 
acidentes aos quais trabalhadores e artesão estão expostos, o método de Observação de 
Riscos no Trabalho – ORT através de um formulário dividido em três partes. A primei-
ra com foco na identificação das possíveis irregularidades nas instalações elétricas, com 
potencial de causar choques elétricos ou gerar incêndios. A segunda parte foi destinada 
a avaliação dos riscos ergonômicos e o terceiro e último bloco observou a existência de 
riscos de acidentes de maneira mais ampla. O formulário foi aplicado todos os boxes de 
vendas durante a jornada normal de trabalho, totalizando 2160 observações, com base nos 
144 locais de trabalho.
Constatou-se que em 100% dos ambientes existem perigos que podem gerar acidentes 
graves e até fatais, sendo o principal risco identificado o de posicionamento inadequado 
de objetos, presente em 97% dos ambientes de trabalho, podendo resultar em queda, 
interferindo na circulação de trabalhadores e turistas e gerando lesões. Seguido de 92% 
de riscos de postura inadequada e 80% calor intenso. Os riscos identificados expõem 
trabalhadores locais de forma habitual e permanente a probabilidade de ocorrência de situ-
ações geradoras de lesões. Identificou-se que os trabalhadores são autônomos e artesão 
e não são guiados e regidos por órgãos que seguem a Consolidação das Leis Trabalhistas 
– CLT, desta forma não existem profissionais direcionados para a aplicação das Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho – NRs. Identificou-se 844 não con-
formidades de Segurança e Saúde do Trabalho - SST, sendo estas computadas uma única 
vez por ambiente de trabalho, no entanto, em alguns ambientes constatou-se a duplicidade 
do risco e consequentemente o aumento da probabilidade de geração de danos. Propõe-
se a criação de políticas de SST, através do desenvolvimento de programas com foco na 
avaliação de riscos e apoio ao desenvolvimento de ações de correção das irregularidades 
constatadas. A conscientização e participação dos ocupantes locais é fator primordial para 
o sucesso do programa proposto, com diretrizes de Organização dos Ambientes, Desen-
volvimento de Plano de Emergência, Treinamentos de SST e Ações Proativas.

TÍTULO: A experimentação em química e a vivência do PIBID
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Gabriela Resende Laranjo
Autores: Gabriela Resende Laranjo, Lidiane Wiesner, Franciele Oliveira Silva, Elaine da 
Silva Ramos.
Resumo: A prática do ensino, em especial na química segue ainda uma sequência 
convencionada de conteúdos sem a preocupação com a relação do conhecimento químico 



e as diversas áreas da sociedade. Um dos programas criados pelo MEC que vem para 
tentar modificar um pouco esse cenário é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID). O programa visa integrar os licenciandos na melhoria da educação 
básica e contemplar a vivência em sala de aula. A participação desse projeto efetuou-se 
no Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, com turmas do 1º ano do Curso Técnico 
Integrado em Informática. Pretendeu-se com esse trabalho refletir sobre os principais 
impactos desse programa nessa intervenção realizada com os alunos, utilizando como 
metodologia principal a experimentação. Apresentou-se uma proposta de intervenção com 
o tema: “A experimentação como auxílio do processo ensino-aprendizagem no estudo 
das propriedades físico-químicas da água”. Foram realizadas práticas experimentais 
envolvendo o tema, onde foi possível perceber uma participação efetiva dos alunos os 
quais evidenciaram curiosidade. A realização do projeto colaborou para que os alunos 
compreendessem melhor os conteúdos com uma metodologia que envolveu diversas 
situações de seu cotidiano.

TÍTULO: O perfil psicossocial do estudante do ensino técnico integrado ao ensino médio 
no direcionamento das práticas educativas
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão
Apresentador: Gabriele Albuquerque Silva
Autores: Gabriele Albuquerque Silva, João Anselmo Meira, Valdir Bernardo Tamanho, 
Vanessa Carla Neckel.
Resumo: A compreensão do perfil do estudante proporciona aos agentes de educação 
um direcionamento mais eficaz de suas práticas e uma reflexão sobre novos meios 
de proporcionar a aprendizagem. Objetivando esta maior efetividade, a equipe do 
Departamento de Assistência Estudantil do IFRS – Campus Sertão desenvolveu uma 
investigação acerca do perfil do aluno ingressante do Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio. Foram aplicados questionários informatizados em 94 
estudantes responderam ao instrumento. A pesquisa teve cunho quanti-qualitativo. O 
instrumento buscou coletar alguns dados sobre o contexto do aluno e seus objetivos 
ao matricular-se no curso. Os dados coletados foram analisados a fim de potencializar o 
acompanhamento psicopedagógico. O referido projeto encontra-se em desenvolvimento, 
porém pode-se considerar que a compreensão do perfil dos estudantes é fundamental para 
a práxis da assistência estudantil, mediante ao fato de que esta tem o papel de garantir a 
permanência do aluno conforme o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e as 
ações afirmativas que norteiam a política dos Institutos Federais.

TÍTULO: Qualidade da água em reservatório artificial do colégio técnico da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Brasil
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Gabriella Couto de Azevedo



Autores: Gabriella Couto de Azevedo, Rodrigo Batista Soares, Felipe Menezes Silva Sá, 
Liliane Garcia da Silva Morais Rodrigues, Fernando Morais Rodrigues.
Resumo: A humanidade sempre procurou viver próxima aos corpos d’água. A maioria das 
grandes cidades foi desenvolvida próxima a rios. Além de serem fonte de água potável, 
colaboram com o desenvolvimento por meio da navegação. São também fontes de recursos 
para outros usos necessários ao desenvolvimento da atividade humana, como o consumo 
de água para agricultura, indústria e geração de energia. Todos estes usos geram poluição, 
e os corpos d’água são responsáveis por receber e ‘decompor’ grande parte deste passivo. 
O estudo da poluição e da degradação da qualidade da água não depende apenas do estudo 
do aumento desta, causada pelo desenvolvimento do homem e de suas atividades, mas 
também da complexidade de suas fontes poluidoras. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
qualidade da água do lago do Colégio Técnico da Universidade rural (CTUR), localizado no 
município de Seropédica-RJ-Brasil.

TÍTULO: A concepção dos alunos sobre a disciplina de química: Um estudo de caso em 
uma escola pública da rede estadual de ensino no município de Quixadá – CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Quixadá
Apresentador: Gabriella de Castro Lima
Autores: Gabriella de Castro Lima, Maria Karolina da Silva Oliveira, Kaiany Moreira dos 
Santos, Silvany Bastos Santiago.
Resumo: Na prática docente, é frequente o questionamento por parte dos alunos acerca 
do motivo pelo qual estudam Química. É preciso refletir sobre o estudo da Química na 
formação do educando, pois o mesmo deve possibilitar ao homem o desenvolvimento 
de uma visão crítica do mundo que o cerca podendo analisar, compreender e utilizar este 
conhecimento no cotidiano permitindo assim condições para perceber e interferir nos 
fenômenos ocorridos no meio ambiente. A seguinte pesquisa foi proposta com o objetivo 
de investigar a concepção dos alunos do 3º do Ensino Médio em uma escola da rede 
pública do município de Quixadá – CE em relação a disciplina de Química e de que forma 
eles aceitam a disciplina como importante para eles. Além disso, verificar as possíveis 
dificuldades de aprendizagem relacionadas com a maneira de como a Química é repassada. 
Foi feita uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo junto aos alunos, com o uso 
de questionários com perguntas subjetivas e objetivas sobre a visão deles da disciplina. 
Os resultados mostraram que os alunos gostam da Química, mas a classificam como uma 
disciplina difícil que poderá ser melhor repassada para eles com o uso de aulas práticas, 
jogos didáticos e relações com o cotidiano, visto que, para eles a Química é prática, mas 
também possui vínculos sociais.

TÍTULO: Uso de laboratórios de informática – parceria IFSP e prefeitura de Araraquara
Instituição: IFSP – Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara
Apresentador: Gabrielle Inez Olegario



Autores: Gabrielle Inez Olegario, Renata Maria Porto Vanni.
Resumo: em uma iniciativa inédita no interior do estado de São Paulo, o Instituto Federal de 
São Paulo e a Prefeitura Municipal de Araraquara firmaram uma parceria para a utilização 
dos laboratórios de informática das escolas municipais. Com o apoio da Secretaria de 
Educação, o espaço que era pouco utilizado, passou a atender crianças e jovens do 
terceiro ao nono anos. Foram desenvolvidos jogos utilizando a plataforma Scratch. Como a 
informática desperta grande interesse e curiosidade, foi uma forma de introduzir os alunos 
no mundo da programação, ação que se revelou um sucesso. Ao final, os objetivos foram 
alcançados: A Prefeitura passou a utilizar os laboratórios regularmente, o Instituto prestou 
um serviço a comunidade e o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ganhou 
uma maior divulgação na cidade.

TÍTULO: Economia criativa e a indústria do calçado de Birigui: Um estudo sobre a 
couromoda.
Instituição: Instituto Federal São Paulo, Campus Birigui
Apresentador: Gabrielle Mansur Araújo
Autores: Gabrielle Mansur Araújo, Glauber Eduardo Gonçalves.
Resumo: O objetivo deste trabalho é buscar compreender como as bases culturais que se 
relacionam com a moda interagem com a Cadeia Produtiva Global dos Calçados.
Para verificar esta condição, o trabalho tenta relacionar a criação, geração e adaptação do 
conteúdo cultural da Moda do Calçado às empresas do Arranjo Produtivo Local de Birigui
-SP.Após estudar as principais empresas locais e sua relação com a CouroModa (2014), 
procurar-se-á medir o impacto das ações desenvolvidas pelo setor sobre os conteúdos:
(I) Aspectos Locais e Globais da Moda para calçados;
(II) A potencialidade para a criação de conteúdo local;
(III) Os limites da criação de conteúdo local;
(IV) A preocupação do setor com a relação da criação artística-cultural e o encadeamento 
inovativo do setor.

TÍTULO: Sexualidade e educação: Construindo ações de intervenção no universo 
escolar do município de São Gonçalo do Amarante/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Gabyela Cristina Sales da Costa
Autores: Gabyela Cristina Sales da Costa, Leandro Lima Ribeiro, Roberta Keile Gomes 
de Sousa Manso.
Resumo: A orientação sexual como um tema transversal nas escolas foi recentemente 
regulamentado pelo Ministério da Educação através dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
pela necessidade de abordagem dessa temática. A sexualidade deve ser considerada 



inerente à vida e à saúde, seu, englobando as relações de gênero, respeito entre as pessoas, 
valores e expressão cultural. O projeto teve como objetivo transmitir, de forma educativa, 
informações sobre a sexualidade aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas 
da cidade de SGA/RN, auxiliando os alunos a terem uma visão positiva da sexualidade, 
compreendendo o seu comportamento e o do outro e tomando decisões responsáveis a 
respeito de sua vida sexual. A metodologia empregada foi a partir da interação entre os 
mesmos em momentos lúdicos, onde os encontros foram divididos por temáticas, são elas: 
adolescência e puberdade, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, 
planejamento familiar e métodos contraceptivos.

TÍTULO: Um estudo sobre as dificuldades encontradas pelo professor de ciências na 
aplicação de metodologias diferenciadas em uma escola no município de Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Celiane Reis Oliveira
Autores: Geanny Yara B. de Lima, Celiane Reis Oliveira, Karleone Lopes do Carmo, Ana 
Flávia Avelino Sousa, Janaína Costa e Silva.
Resumo: A educação Brasileira é marcada por um modelo de ensino tradicional, no entanto, 
segundo (Silva, et al. 2012), estudiosos vêm buscando incentivar a utilização de metodologias 
diversificadas, como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa 
realidade, o trabalho teve como objetivo identificar as principais dificuldades que levam os 
professores a não utilizarem diferentes metodologias, especificamente nas aulas de Ciências 
em uma escola na cidade de Araguatins-TO. A pesquisa foi realizada mediante a aplicação 
de questionários, um direcionado ao docente e o outro aos alunos. de acordo com os 
resultados, a falta de materiais e a indisciplina, foram os principais impasses citadas pelo 
professor, enquanto 80% dos alunos afirmaram aprender os conteúdos com maior facilidade 
em aulas diferenciadas, ficando claro que o desenvolvimento dessas aulas contribui de forma 
significativa para o aprendizado, além de despertar maior interesse nos alunos.

TÍTULO: Análise dos sistemas de combate e prevenção a incêndios em São Gonçalo do 
Amarante-RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Geine Criscia Santos da Silva
Autores: Geine Criscia Santos da Silva, Sirley Fonseca de Oliveira, Dárcia Sâmia Santos 
Moura de Macêdo.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar as condições de segurança e 
diagnosticar as conformidades do sistema de proteção contra incêndio do IFRN, do Teatro 
Municipal Poti Cavalcanti e da Escola Municipal Dom Joaquim de Almeida. Situados no 
Município de São Gonçalo do Amarante - RN, verificando se os prédios públicos estão 
em conformidade com as normas de segurança de combate a incêndio, estabelecidos 
na NR 23 (Proteção Contra Incêndios) e as normas da Associação Brasileira de Normas 



Técnicas - ABNT, de sinalização de Segurança (NBR 13434-1, 2 e 3/2004), Sistema de 
Iluminação de Emergência (NBR 10898/1999), Extintores de Incêndio (NBR 12693/1993), 
Hidrantes (NBR 13714/2003) e Saídas de Emergência (NBR 9077/2001), com a finalidade 
de melhorar a segurança dos ocupantes envolvidos nas atividades públicas dos prédios, 
bem como a prevenção do patrimônio físico e econômico dos prédios gonçalenses. Essas 
avaliações serão baseadas em pesquisas de campo, da qual serão realizadas inspeções 
“In Loco” do sistema de combate a incêndio já existente e o que prescrevem as normas 
anteriormente citadas. Os meios de ferramenta utilizados são: Registros fotográficos e 
vistorias dos prédios, tendo como alvo a obtenção de ações e melhorias na adequação do 
sistema de segurança de combate a incêndio.
Com a obtenção dos dados de cada edificação serão propostas medidas que minimizem o 
risco de incêndio dos prédios.

TÍTULO: Educação ambiental: Uma análise sobre a atividade turística e seus impactos 
na Serra de Tepequém, Amajarí - RR
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista
Apresentador: Geisikely Lima de Sousa
Autores: Geisikely Lima de Sousa, Ismayl Carlos Cortez.
Resumo: O ecoturismo na serra do Tepequém gera uma economia para o município de 
Amajari - RR, concorrendo de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida dos 
envolvidos, no que se refere às possibilidades de geração de emprego e renda. No entanto, 
a falta de controle ambiental sobre os diferentes processos desenvolvidos nesta atividade 
turística acaba contribuindo basicamente para a falta da vivência dos princípios que 
embasam a Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Sente-se que estas atividades 
sendo realizadas com responsabilidade social, servirão de base para o Desenvolvimento 
Sustentável. Metodologicamente a pesquisa de caráter analítico-descritivo, preocupou-
se em analisar os processos do ecoturismo e suas consequências ambientais diante da 
legislação vigente. Na realidade foi desenvolvida uma pesquisa de caráter teórico e baseada 
na legislação específica para este tipo de atividade turística e relacionando com o ambiente 
impactado que visualizamos. Utilizou-se da literatura e dos marcos legais previstos. É 
importante reconhecer e manter sob controle os impactos ambientais que esta atividade 
provoca no ambiente, assim proporcionando um ambiente adequado para as presentes e 
as futuras gerações.

TÍTULO: A importância da gestão financeira e da assistência técnica para o fortalecimento 
da economia na agricultura familiar.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Gelza Carliane Marques Teixeira
Autores: Gelza Carliane Marques Teixeira, Natanael Costa Teles, Daryel Henrique Abreu de 
Queluz, Sebastião Feitosa da Silva Júnior, Érica Ribeiro da Silva Simonetti.



Resumo: Com o passar dos anos as atividades agropecuárias tornaram-se um dos 
meios de maior exploração dos recursos naturais, demandando a criação de políticas 
governamentais para a expansão do mercado, incentivando a pesquisa. Dentre os tipos 
de agricultura destaca-se a familiar na qual, representa a maior parte dos agricultores 
Brasileiros (50% no Nordeste) e em torno de 30% da produção mundial em vários 
produtos que envolvem tanto o cultivo de culturas anuais e oleráceas quanto a criação de 
pequenos animais. Dentre as principais importâncias destaca-se a extrema relevância para 
a economia nacional, o aumento e absorção de emprego e a produção de alimentos para 
o autoconsumo. Contudo para que ocorra maior exploração das potencialidades do setor 
produtivo e consequentemente o seu desenvolvimento se faz necessário a implantação 
de técnicas adequadas de manejo, por meio de acompanhamento técnico e a gestão 
financeira, sendo a propriedade rural tratada como empresa rural. O presente artigo tem 
como objetivo mostrar a importância dos serviços de assistência técnica no repasse de 
conhecimentos e o valor da gestão financeira no ramo da produção familiar pelas atividades 
agropecuárias para o pequeno produtor no âmbito da economia nacional, promovendo um 
desenvolvimento rural sustentável capaz de transformar as práticas dos agricultores no 
campo e no setor empresarial. Objetivou-se com esse estudo um levantamento estatístico 
da importância desses para o setor agropecuário, realizando-se de uma pesquisa qualitativa 
e quantitativa fundamentada em um embasamento teórico sobre o tema.

TÍTULO: Pedagogia inclusiva na educação profissional
Instituição: SENAI
Apresentador: Gemeson Ferreira da Silva
Autores: Gemeson Ferreira da Silva, Cleber Lima da Silva.
Resumo: Trata se de uma experiência de intervenção educacional em uma turma do curso 
de qualificação profissional de operador de máquinas de corte de roupas, promovido 
pelo SENAI Santa Cruz do Capibaribe em uma de suas unidades remotas no município de 
Surubim, PE no segundo semestre de 2014. A turma de 20 alunos, dos quais dois deles 
possuem deficiência auditiva, em um primeiro momento foi conscientizada por meio da 
leitura e discussão de literatura acerca do tema surdez e inclusão de surdos. Após troca de 
experiências com a intérprete foi possível reavaliar as metodologias utilizadas para o ensino 
e as formas de avaliação, sendo necessário adaptá-las e contextualizá-las aos alunos e às 
suas necessidades, como forma de tentar minimizar a desigualdade e trabalhar a diversidade.

TÍTULO: PIBID – Licenciatura em computação: Sala de recursos multifuncionais: Meu 
álbum digital.
Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso
Apresentador: Genivaldo Pereira da Rocha
Autores: Genivaldo Pereira da Rocha, Wallace Mendes Valeriano.
Resumo: “O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), voltado 



o Uso da Informática em Benefício da Educação Básica”, e tem como objetivo principal 
a inclusão da informática nas disciplinas básicas do ensino fundamental. É desenvolvido 
na Escola Estadual Criança Cidadã (CAIC), pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em 
Computação, da Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus Cáceres. É importante 
destacar que além das experiências de sala de aula, há ainda a troca de conhecimento entre 
os bolsistas, professores da escola e orientadores do projeto. Essa troca permite uma 
relação entre a teoria e a prática de cada realidade tornando os envolvidos mais críticos, 
observadores, profissionais preparados e dispostos a produzir um ensino de qualidade. 
A inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas proporciona uma formação 
acadêmica sólida, ancorada na realidade e a oportunidade de refletir sobre a prática no 
fazer cotidiano. Nas escolas, os estudantes desenvolvem atividades didático-pedagógicas 
sob a orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.

TÍTULO: Implementação de atividades experimentais em laboratório de física
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do 
Amarante
Apresentador: George Franklin de Carvalho Júnior
Autores: George Franklin de Carvalho Júnior, Erisvaldo Ramalho dos Santos Júnior, José 
Alves de Lima Neto.
Resumo: Um dos principais problemas enfrentados pelos professores do Ensino Médio 
é a dificuldade de transmitir o conhecimento ao aluno, que carrega consigo uma série 
de conhecimentos prévios das diversas áreas do conhecimento. Observa-se que os 
professores não se preocupam com essa carga de conhecimento que já vem nos alunos e 
assim o ensino da disciplina não atingi o aprendizado pleno assim como não traz interesse 
aos educandos a respeito dos conteúdos desta. Este cenário está muito presente no 
ensino-aprendizado de Física e, principalmente, no ensino de circuitos elétricos. Com o 
intuito de modificar esta forma tradicional de transmissão de conhecimento, este projeto 
de pesquisa tem a finalidade de construir roteiros para aulas prática em laboratório de 
Física, que trabalhasse com o método construtivista, proposto por diversos autores da 
área: AZEVEDO et al (2009), LOPES et al (2011), ABIB e ARAÚJO (2003), PEREIRA et al 
(2009), BARBOSA et al (1999) e FERRACIOLI (1999).

TÍTULO: Elaboração de um modelo telha de fibrocimento adaptada para um sistema de 
aquecedor solar integrado
Instituição: CETEP LN AB - Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e 
Agreste Baiano, Alagoinhas, BA
Apresentador: George Oliveira Sousa1
Autores: George Oliveira Sousa1, Lais Reis de Jesus, Larissa Bispo Lopes.
Resumo: No âmbito das construções sustentáveis, para que um material seja considerado 
eco eficiente é desejável que atenda à maior parte dos seguintes requisitos: renovável, 



reciclável, reaproveitável, de baixo consumo energético, atóxico e que tenham resultados, 
iguais ou superiores as tecnologias já existentes. Essas características foram reunidas por 
Ramos (2008) que podem ser facilmente aplicados na avaliação de materiais de construção.
Aliados a aplicação de fibras vegetais para o fibrocimento, destacam-se os processos de 
produção que tem mostrado um potencial em relação ao processo usual de fabricação de 
compósitos de fibrocimento, já que de acordo com Souto (2010) estudos desenvolvidos 
indicam que a cinza residual do bagaço de cana-de-açúcar apresenta composição química 
adequada ao emprego como adição mineral, principalmente no que se refere aos teores de 
dióxido de silício e perda ao fogo.
Além dos aspectos técnicos outros aspectos também são relevantes como: menor gasto 
de energia na produção, variedades de geometria de produtos e podem apresentar melhor 
desempenho mecânico e durabilidade.
Outra questão que também merece atenção é o alto consumo de energia elétrica no Brasil, 
que por consequência traz ao país uma significativa externalidade ambiental, pois para 
gerar essa demanda energética é necessário à construção de usinas e redes de distribui-
ção, causando assim importantes impactos ambientais, o que é agravado pela dificuldade 
afirmada por Braga (2005) apud.
Este trabalho tem por objetivo agregar os benefícios do uso de fibras naturais na produção 
de telhas de fibrocimento, ao sistema de aquecedor solar com materiais disponíveis em lo-
jas de materiais para construção para a redução dos custos energéticos de uma habitação.
Para a realização deste projeto será adaptada a técnica desenvolvida por SAVASTANO JR. 
et al. (1999) para telhas de cobertura.
Espera-se que este experimento possibilite a produção de materias de construção a partir 
de subprodutos que não são aproveitados. e consequentemente traga a redução do consu-
mo energético nas residências.

TÍTULO: Aprender brincando - educando e ensinando através do lúdico infantil, 
estimulando o aprendizado e a sociabilidade das crianças do projeto menino jesus.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Georgyana Gomes Cidrão
Autores: Georgyana Gomes Cidrão, Joab Bezerra de Almeida, Rafael Braz de Macedo, 
Francisca Gláucia de Almeida.
Resumo: Este artigo tem como finalidade abordar a importância das línguas Portuguesa 
e Matemática no aprendizado e na sociabilidade de crianças reconhecidamente carentes, 
acolhidas por um projeto social, por meio de técnicas e práticas que envolvem o meio 
lúdico infantil, estimulando o raciocínio, ampliando a percepção visual e auxiliando no 
desenvolvimento educacional. A deficiência de aprendizagem das crianças e adolescentes 
é um grave problema enfrentado nas redes de ensino e atinge a subsequente falta de 
estímulo e acompanhamento adequado que os mesmos enfrentam desde o ingresso no 



ambiente escolar. Todo aluno deve se sentir estimulado em despertar sua curiosidade e 
envolvimento nos conteúdos, onde o aprendizado e a educação devem ser tratados de forma 
despretensiosa de obrigação, potencializando suas capacidades de absorver os assuntos 
abordados. É real a expectativa de transformar o conhecimento teórico em conhecimento 
prático, vislumbrando a possibilidade de se educar com meios inovadores. O estudo de 
caso foi realizado com crianças que recebem o amparo de profissionais educadores e 
voluntários na instituição filantrópica denominada “Projeto Menino Jesus”, sediada no 
Município de Icó-CE. Inicialmente utilizando-se da pesquisa exploratória para se levantar 
artefatos que dessem condições de se definir todo objetivo do projeto e o tipo de trabalho a 
realizar. em seguida, empregando a pesquisa descritiva conseguiu-se delinear claramente 
as características do grupo estudado, por meio de dados consultados com os próprios 
envolvidos. As informações coletadas foram reunidas e possibilitaram o entendimento dos 
métodos que eram utilizados para o aprendizado e ensino e pôde-se compreender a real 
necessidade e carência dos alunos. Fugindo dos velhos paradigmas de ensino, aplicando 
estratégias que valorizam e estimulam as crianças através de sentimentos e curiosidade 
por meio de atividades lúdicas. Ao final verificou-se uma maior interação entre as crianças, 
aumento da permanência nas atividades escolares, maior interesse no aprendizado das 
palavras e dos números, confirmando ser satisfatório o emprego das técnicas utilizadas 
durante a realização do projeto.

TÍTULO: Produção de conhecimento na formação do cidadão para o ensino da biologia
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Geovane Alves Feitosa
Autores: Geovane Alves Feitosa
Resumo: O aprendizado e o conhecimento são essenciais para a formação de todo homem 
como um cidadão correto e equilibrado, digno de respeito e detentor de direito e deveres 
sociais que lhes são inerentes. Vê-se, então, a relevância que tem a educação na formação 
desses indivíduos influenciando na criação de sua conduta profissional e individual 
que devem se comportar dentro das normas éticas impostas pela sociedade. Assim, a 
capacitação do homem para a vida está inclusa no papel da educação de promover o 
conhecimento através do ensino, seja dentro das escolas ou mesmo de outras instituições, 
desde que tenham como maior responsabilidade a produção do aprendizado. O artigo 
científico aqui elaborado mostra por meio das informações colhidas em sua construção 
que o acesso ao conhecimento é essencial para a vida humana, visto que oferece muito 
mais do que o ensino, alcançando também o lado pessoal do homem e influenciando na 
formação de seus pensamentos. Reunindo materiais diversos, o estudo do tema justifica-
se pela importância de sua aplicação para a humanidade, buscando transformar a realidade 
em que vivemos e melhorar a qualidade de vida da população. Outro aspecto importante 
analisado nas pesquisas refere-se à conduta profissional exercida pelo educador em sua 
função de expandir conhecimento, visando seguir as normas de conduta impostas pela 



própria sociedade. Assim, o artigo faz uma comparação entre o tema e aplicação do ensino 
por parte dos professores de biologia em formação, que passam a aplicar na prática tudo o 
que aprenderam em sala de aula, promovendo sempre atualizar seu conhecimento.

TÍTULO: Utilização de espessantes naturais em uma bebida mista de polpa de acerola 
e caldo de cana
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Gersina dos Santos Silva
Autores: Gersina dos Santos Silva, Georgia Maciel Dias de Moraes, Suyane Viana Neres, 
Marcelo Veras Costa.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi elaborar uma bebida mista de caldo de cana e 
polpa de acerola e avaliar, a adição de Pectina genu comercial, carragenana extraída da 
alga marinha Hypnea musciformis e galactomanana extraída de Caesalpinia pulcherrima, 
como espessantes. Desenvolveu-se três formulações, onde utilizou-se carragenana, 
galactomanana e pectina genu, nas concentrações de 0,07%, 0,2%; 0,2%, respectivamente. 
Elaborou-se também uma formulação padrão, sem o uso de espessantes. Avaliou-se a 
bebida nos tempos 0, 15 e 28 dias. Foi feito contagem de mesófilos e psicrófilos e NMP 
de coliformes termotolerantes. Foram feito determinações de pH, sólidos solúveis (ºBrix), 
acidez total titulável e ácido ascórbico. As análises microbiológicas não apresentaram 
contaminação em nenhuma das amostras. Os parâmetros físico-químicos se mostraram 
estáveis ao longo do armazenamento para todas as formulações, onde o valor de pH foi em 
torno de 4,6, acidez 0,25% e 18°Brix . No entanto para vitamina C ocorreu uma redução de 
35% do valor inicial que era de 384,6mg/100ml. Desta forma pode-se inferir que os três 
espessantes estudados possuem o mesmo desempenho sobre a bebida.

TÍTULO: Teatro socrático: A arte de filosofar.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Gerson Lucas Moreira
Autores: Gerson Lucas Moreira, Francisco Givaldo Pereira, Kildary Souza Primo, Túlio 
Lima Sales, Welmyson Fernandes Morais.
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de relatar um projeto realizado no IFCE Campus 
de Cedro. Proposto pelo professor afim de trazer um crescimento cultural e social para a 
comunidade em geral. Fazendo com que houvesse uma vivência com a Grécia antiga, de 
forma a contribuir com o ensino aprendizado artístico filosófico dos alunos, de uma forma 
prática desenvolvendo habilidades como, a capacidade de liderança, trabalho em equipe, 
desenvoltura ao falar em público e artísticas. Com a apresentação teatral do julgamento de 
Sócrates. Com o objetivo de mostrar para as pessoas a filosofia do mesmo, os ensinamentos, 
como ele passava isso para as pessoas e como ele preferiu morrer a ir contra o que ele 
acreditava. Foi um trabalho que serviu para unir as turmas que se dispuseram a apresentar-
se. Serviu também para aumentar o contato das pessoas com a filosofia e despertar o 
interesse delas abrindo portas para os alunos de outras escolas da cidade.



TÍTULO: Categorias psicológicas do desenvolvimento: Ciclos da aprendizagem na infância
Instituição: IFGN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Gesianny Crispim de Azevedo
Autores: Gesianny Crispim de Azevedo, Bruna Dantas Batista, Whiston Thiago de Azevedo 
Santos, Maura Costa Bezerra.
Resumo: Relata-se uma experiência acadêmico-pedagógica desenvolvida na disciplina 
Psicologia da Educação. Tendo como objetivo gerar discussão com relação professor/
aluno que atua na Escola Particular “Educandário Imaculada Conceição em Jardim do 
Seridó/RN” no ensino fundamental anos iniciais. Esse estudo permitiu compreender a 
trajetória de formação do professor e quais suas concepções de ser criança. Recorreu-se 
para isso, a referências teóricos metodológicas numa abordagem qualitativa, permitindo 
usar procedimentos como a observação participante e entrevista semiestruturada. Tendo 
como material empírico à experiência educativa do professor, e com o obtido foi feita 
uma análise interpretativa no intuito de elaborar um perfil formativo do mesmo. Como 
resultados apresentamos ainda a performance da relação entre a prática e as teorias de 
Vygotsky e Piaget. Portanto, visualizou-se que é essencial à relação entre a formação 
acadêmica docente e suas concepções de desenvolvimento e aprendizagem.

TÍTULO: Educação inclusiva: As dificuldades e as metodologias agregadas ao ensino de 
biologia a deficientes visuais
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juina
Apresentador: Gessica Bruna Santos de Oliveira
Autores: Gessica Bruna Santos de Oliveira, Sara Gabriela do Carmo Santos, Patrícia Efaneia 
dos Santos, Fernanda Aline Savaris Tolin, Miguel Julio Zadoreski Junior.
Resumo: A inclusão social de pessoas com deficiência visual em instituições regulares 
de ensino é de suma importância para formar cidadãos ativos, independentes e críticos. 
Na educação o déficit de qualificação profissional para a manutenção do conhecimento 
desses alunos é irreparável, pois os profissionais da educação optam pela teoria, por 
falta de formação e disponibilidade de tempo. Tendo em vista a complexidade do ensino 
de biologia na educação básica e a precisão da conciliação do conteúdo teórico/prático, 
procura-se nesta pesquisa observar como são desenvolvidas estas atividades com os 
portadores de deficiência visual, questionar a formação, e discutir as possibilidades de 
inserção de novos instrumentos pautáveis. A pesquisa foi realizada em duas escolas do 
município de Juína MT sendo uma de nível fundamental e outra de nível médio. Conclui-se 
que estes estão sendo inclusos, mas há a falta de inclusão dos profissionais e materiais, 
porém não se deve jugar somente os profissionais, quando não se tem o auxilio necessário 
para a formação dos mesmos.



TÍTULO: Grupo de planejamento de carreira profissional
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Gessyka de Sousa Silva
Autores: Gessyka de Sousa Silva, Miliany Michelly Barreto de Souza.
Resumo: Ao optar por uma carreira profissional, ainda que se tenha com clareza que 
profissão escolher, é preciso estar atento às implicações dessa escolha e a como ela será 
realizada. Escolher um curso universitário, por exemplo, é apenas um passo no processo 
de construção de uma carreira profissional. Este trabalho visa a apresentar a experiência 
de orientação de carreira em grupo realizada com jovens. Esse grupo, denominado
“Oficina de sonhos: construção do projeto de carreira profissional”, objetivou criar um es-
paço onde o jovem pudesse refletir sobre suas escolhas e construir um projeto de carreira 
profissional flexível a partir do processo de autoconhecimento e análise dos fatores que 
influenciaram em suas escolhas. Teve como públicos-alvo discentes dos cursos técnicos 
e superiores do Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Campus Acaraú que já realizaram uma 
escolha profissional e que desejassem definir com maior clareza seus sonhos e objetivos 
profissionais. Ao longo do grupo foram trabalhadas questões referentes ao autoconheci-
mento, ao conhecimento do mundo do trabalho e ao planejamento da carreira.

TÍTULO: O uso de material concreto em uma oficina de matemática no 1º ano do ensino 
médio do Colégio Estadual Celso Araújo: Relato de experiência.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Gevanaldo Teixeira Bezerra
Autores: Gevanaldo Teixeira Bezerra, Gevanilson Teixeira Bezerra, Maria Meire Lucio Matos.
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo, mostrar a importância do uso de materiais 
concretos para melhorar o ensino de matemática. O presente artigo refere-se a uma 
experiência vivida durante uma oficina, parte das atividades da disciplina estágio III, 
realizado no Colégio Estadual Celso Araújo. A atividade tratou de operações com números 
racionais: adição, subtração, divisão e multiplicação, com o uso de materiais concretos. 
Nesse artigo, discute-se a respeito das dificuldades apresentadas pelos alunos na 
aprendizagem matemática, durante as aulas, bem como alteração no nível da turma, em 
decorrência da oficina realizada. Ocorreu que o uso de materiais concretos possibilitou 
maior assimilação de operações matemáticas, o que refletiu positivamente no trabalho 
com outros conteúdos, em sala de aula.

TÍTULO: O uso de materiais concretos como recurso didático auxiliar no processo de 
ensino e aprendizagem de matemática: Uma visão docente
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Gevanaldo Teixeira Bezerra
Autores: Gevanilson Teixeira Bezerra, Francisco Janailton Soares Ferreira, Gevanaldo 
Teixeira Bezerra.



Resumo: Este artigo, derivado das nossas experiências em atividades docentes da disciplina 
de matemática, objetiva discutir o uso do material concreto e as dificuldades existente 
no ambiente de trabalho, que se desdobram em torno do conhecimento profissional, da 
carga horária para o planejamento, da produção do material concreto e sua relação com o 
determinado conteúdo da aula. Apoiado na didática e na metodologia, o professor objetiva 
que todos os alunos aprendam e, o material concreto é uma de suas armas para estimular, 
motivar e incentivar o discente a ter gosto em aprender o conhecimento matemático. Mas 
para que isso aconteça de forma relativamente duradoura, o professor necessita de tempo 
e apoio para preparar o material, o que atualmente não é disponibilizado. Faz-se necessário 
considerar as expectativas e as necessidades dos alunos quanto a aula de matemática, 
então é preciso desenvolver o material de forma a coincidir com o assunto da aula do dia, 
ou seja, não podemos tomar um material aleatoriamente, antes devemos condicioná-lo a 
realidade da turma e até mesmo de alguns alunos. Assim, a carga horária do professor 
deve ser estabelecida de acordo com o tipo de realidade dos educandos, ou melhor, deve-
se estabelecer horário destinado a produção e preparação do material concreto. O estudo 
apresentado neste artigo, nos possibilitou verificar o papel do professor de matemática 
na cidade de Cedro-CE e sua vida cotidiana na construção do conhecimento matemático.

TÍTULO: Produção de bebida láctea probiótica com adição de polpa de caju ( Anacardium 
Occidentale)
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Geylsa Mylady Silva de Medeiros Moreno
Autores: Geylsa Mylady Silva de Medeiros Moreno, Emília Erica Dantas Medeiros, João 
Batista de Araújo Medeiros, Welison Matheus Soares de Medeiros, Aquileine Mainomy 
Benicio de Carvalho.
Resumo: O trabalho concentrou-se na produção de uma bebida láctea fermentada sabor 
caju, utilizando para isto dois produtos subutilizados (soro de leite e pedúnculo do caju). 
As duas formulações (20% e 30 %) de bebida láctea probiótica artesanal com adição de 
polpa de caju pasteurizada, apresentaram excelente estabilidade e vida de prateleira de 30 
dias. A concentração de 20% de soro do leite de acordo com testes sensoriais realizados 
para intenção de compra para o produto, apresentou uma aceitação em torno de 85%. Para 
a bebida láctea probiótica com adição de 30% de soro a intenção de compra foi de 90 %. 
A elaboração de bebida láctea probiótica artesanal foi bastante satisfatória e conseguimos 
alcançar os objetivos propostos, produzindo um alimento de alto valor nutricional e de boa 
aceitabilidade sensorial.

TÍTULO: Projetos educativos e preventivos: A experiência do Campus Santos Dumont
Instituição: Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Santos Dumont
Apresentador: Giani Neves Santiago
Autores: Giani Neves Santiago, Luciana de Freitas Sarmento, Maria Cristina Garcia Lima, 
Mírian Teixeira Carneiro.



Resumo: As atividades realizadas pelo Setor de Assistência Estudantil do Campus Santos 
Dumont, do IF Sudeste MG, complementam o conteúdo transmitido durante as aulas, 
por meio de encontros periódicos com os educandos, buscando construir junto a eles 
o senso crítico, a criatividade, a comunicação, a responsabilidade, a solidariedade, o 
trabalho em equipe, o compromisso social e ético e a socialização de informações. O 
êxito acadêmico, a permanência e a melhoria da qualidade de vida dos educandos, são os 
resultados esperados pelos projetos preventivos e educativos. Apoiados pelas políticas 
de democratização, inclusão, promoção e convívio harmônico, e baseados no Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), nas Diretrizes do IF Sudeste MG e no 
Regulamento do Campus, os projetos visam fomentar, estimular e promover espaços que 
ajudem os educandos a compreender a si mesmos e aos outros seres. Realizamos projetos 
que visam atender ao Programa de Atendimento Universal, são eles: Fazer Acontecer; 
Trilhando Lideranças; Pensar Diferente para Agir Diferente e Roda de Conversa.

TÍTULO: Estágio supervisionado: Desafio para o estudante Brasileiro
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Patricia Campos Pereira
Autores: Gianna Andreia Ferreira Gobbi, Liciane Mateus da Silva, Patricia Campos Pereira, 
Adriano Elias, Euripedes Ronaldo Ananias Ferreira.
Resumo: O presente trabalho propõe discussões e reflexões acerca dos desafios 
enfrentados por educandos do ensino médio ou do ensino técnico profissional, e também 
do ensino superior, que necessitam da prática do estágio obrigatório para concluir seus 
cursos. Partindo do princípio de que nossos jovens educandos estejam aptos a pleitear 
uma vaga de estágio, os mesmos irão se deparar com uma grande concorrência. O 
estágio deve ser uma oportunidade de o estudante ingressar no mercado de trabalho, 
mas o estágio obrigatório supervisionado pode se configurar em um obstáculo para o 
aluno concluir sua formação, uma vez que é requisito obrigatório e que o estudante em 
muitos casos não consegue uma vaga, ou não consegue concluir a carga horária mínima 
do estágio, durante o período do curso. Nossa pesquisa se baseia em dados divulgados 
pela Associação Brasileira de Estágio e também na legislação vigente que trata sobre o 
estágio de estudantes.

TÍTULO: Análise do teor de cobre e acidez volátil da cachaça artesanal da cooperativa 
dos produtores de cana-de açúcar e derivados (COOPCAD) de Januária Minas Gerais
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária
Apresentador: Gildarly Costa da Cruz
Autores: Gildarly Costa da Cruz, Sildimar Rodrigues Pereira, André Aristóteles da Rocha Muniz.
Resumo: A cachaça artesanal de Januária é prestigiada no cenário nacional. A COOPCAD 
possui vinte e oito produtores familiares que há quatorze anos produzem cachaça 
artesanal. O Método proposto foi avaliar no laboratório de solos do IFNMG/Januária os 



teores de Cu e acidez volátil da cachaça produzida pela COOPCAD, visto que o controle 
destes teores é essencial para uma cachaça de qualidade. O Cu em excesso é considerado 
causador de varias doenças do fígado, já a acidez elevada é sensorialmente desagradável, 
no entanto é essencial que se tenha pequenas quantidades de ácidos para melhoria da 
qualidade da bebida. Com os resultados obtidos pode-se concluir que a cachaça produzida 
pela COOPCAD é excelente em relação aos parâmetros avaliados que foram 0,62 MG de 
Cu/L de cachaça e 3,8 MG de ácido acético/100ml de álcool anidro, todos bem abaixo do 
limite máximo estabelecido pela legislação Brasileira que é de no máximo 5 MG de Cu/L de 
cachaça e 150 MG ácido acético/100ml de álcool anidro.

TÍTULO: Linguagem matemática relacionada à resolução de problemas
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Cláudio Rodrigues da Silva
Autores: Gildon César de Oliveira, Maria Valdênia de Souza Coutinho, Marcelo Teixeira 
Carneiro, Cláudio Rodrigues da Silva, Robson Almeida Borges de Freitas.
Resumo: O grande desafio das escolas atualmente é enfrentar e incentivar a leitura de textos 
em todas as disciplinas, abordando textos relacionados à linguagem matemática com os 
símbolos, auxiliando os alunos a criarem o dicionário da matemática com suas conjunções, 
algoritmos e o jogo dos sinais para que os mesmo possam ter uma melhor compreensão. 
O presente artigo traz uma pesquisa de caráter bibliográfico e de levantamento de campo. 
Bibliográfica através da leitura de livros, artigos e revistas em que se abordam as principais 
tendências em educação matemática, à resolução de problemas como metodologia de ensino 
da matemática, o que é linguagem matemática e sobre a linguagem matemática e a resolução 
de problemas. e o levantamento de campo investigando se os alunos têm dificuldade em 
interpretar a linguagem matemática relacionada à resolução de problemas, para tanto foi 
aplicado um questionário e um teste. O questionário com questões abertas e contextualizadas 
de matemática já o teste contendo questões referentes à linguagem matemática em sala 
de aula e as percepções de todas as resoluções. Os alunos do 9º ano, por estarem numa 
série mais avançadas que os alunos do 7º ano deveriam acertar mais questões, no entanto, 
o resultado da pesquisa mostra que independente do nível que se encontre os alunos 
apresentam as mesmas dificuldades em ler, interpretar e resolver questões contextualizadas. 
Portanto devemos inserir o aluno no seu dia-a-dia para que o aprendizado se torne mais 
interessante e gratificante tanto para o aluno como também para o professor.

TÍTULO: Guaraná baré: Patrimônio imaterial de Manaus.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Gilmar de Souza Miranda
Autores: Gilmar de Souza Miranda, João Batista Neto.
Resumo: o que seria de um produto sem investimento em marketing ? Esquecimento ? 
Provavelmente. A modernidade configura-se como um grande desafio para as agências 



de publicidade e empresas. Mercado muito competitivo e volátil, pessoas cada vez mais 
indiferentes ao enorme volume de informações são alguns exemplos dessa dinâmica. O 
posicionamento no imaginário do cliente tornou-se algo constante e indispensável. Porém, 
há casos de fogem à regra, como o do guaraná baré, pois figura como um patrimônio 
cultural imaterial de manaus. Um caso inusitado. É uma marca, um produto de uma 
empresa. Não possui materialidade, ou seja, não é algo físico para ser tombado. e além 
disso, não recebe nenhum investimento em marketing da ambev (detentora dos direitos 
de uso da marca atualmente). Neste trabalho, procura-se entender essa relação que o baré 
tem com a identidade social da cidade, e busca posicioná-lo no imaginário manauara.

TÍTULO: Protótipo para análise limnológica em corpos d’água
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Gilmar Thomas de Araújo Jr.
Autores: Gilmar Thomas de Araújo Jr, Ivan Luis Yaiti Hoga, Samuel Stephan Milczuk, Olavo 
José Luiz Jr, Renato Lada Guerreiro.
Resumo: A utilização de microcontroladores no ensino tem se tornado comum, e cada 
vez se tornam mais baratos e fáceis de serem utilizados, permitindo o desenvolvimento 
de protótipos de diversas utilidades. Muitos desses protótipos podem auxiliar projetos de 
pesquisa através da utilização de sensores para a captura de informações. No presente 
projeto, utiliza-se um microcontrolador Arduino instalado em uma pequena embarcação. 
Essa embarcação se tornar-se-á um robô autônomo, alimentado por energia solar, dotado 
de sensores de temperatura, pressão, umidade, poluição e distância, entre outros que 
poderão ser incorporados. O objetivo da embarcação será monitorar o ambiente das 
diferentes áreas de um corpo d’água (lagos, lagoas, piscinas), permitindo verificar, entre 
outros, o microclima e profundidade de cada diferente área do corpo d’água. Esses dados 
poderão ser utilizados pelos professores e pesquisadores da área de Geografia para seus 
estudos específicos.

TÍTULO: Detector inteligente de vazamento de gás em fogão
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Itu
Apresentador: Janaína de Oliveira Gomes
Autores: Gilmara dos Santos Souza, Janaína de Oliveira Gomes, Claudio Bastos Santos.
Resumo: Há dois tipos de falhas responsáveis por vazamentos em fogões residenciais: falha 
mecânica e falha humana. Por falha mecânica entende-se o desgaste de componentes. A 
falha humana - que é a mais frequente - pode ser exemplificada pelo esquecimento do fogo 
aceso durante a utilização do fogão. Com objetivo de se criar uma solução única para ambos 
os problemas, foi desenvolvido um dispositivo eletrônico que detecta o vazamento de gás e 
automaticamente bloqueia o seu fluxo no fogão, além de emitir um aviso sonoro que alertará 
o usuário sobre um possível vazamento. A metodologia para a realização do projeto foi a 
pesquisa-ação com indagação exploratória e participativa, pelos alunos e professores. Como 



resultado, obteve-se um sistema de segurança automático e aplicado, constituído de um 
sensor que ao detectar um vazamento interrompe imediatamente o fluxo de gás do botijão. 
Esse dispositivo, portanto, contribuirá para a sociedade na diminuição de acidentes.

TÍTULO: Aprendendo através do lúdico: Cultural game black quiz
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão
Apresentador: Gilson Roberto Fortunato
Autores: Gilson Roberto Fortunato, Anna Luiza Diniz Felipe, Isaías Azevedo, Robervan 
Cordeiro da Silva, Juliana Barretto de Toledo.
Resumo: No dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Campus Matão do IFSP 
promoveu diversas atividades envolvendo esta temática. Entre elas: mostra cultural, 
feijoada na cantina, recital de poesias, música, “contação de causos”, mesa-redonda, 
apresentação de hip-hop e, o trabalho em questão, o “black quiz”, um jogo didático 
desenvolvido pela equipe organizadora do evento, com perguntas e respostas envolvendo 
questões de conhecimentos gerais acerca da temática.
O dia foi escolhido por ser a data do assassinato de Zumbi dos Palmares, um herói na-
cional, vinculado diretamente à resistência do povo negro. Ainda, no dia 27 de novembro, 
tivemos uma apresentação de capoeira, como encerramento das festividades.
De acordo com Soares (2013), aprender pode ser brincadeira e na brincadeira pode-se 
aprender. Para Huizinga (2001), o que diferencia em algumas formas o jogo da criança e o 
adulto é a finalidade. Enquanto para a criança o jogo se trata de uma brincadeira, os adultos 
podem trata-lo como lazer, passatempo ou profissão.
Pensando em oferecer entretenimento e cultura geral aos participantes, em uma data festi-
va e de luta, pensamos que o jogo traria esses momentos, onde brincando se aprende – e 
muito! Além disso, para transpor os conhecimentos a serem ministrados (Almeida, 2011), 
tornando-os acessíveis ao público-alvo, que era heterogêneo, o jogo se revelou bastante 
eficaz. Todos ficaram bastante motivados a brincar e, assim, aprender.
As técnicas utilizadas para a elaboração do jogo didático BLACK QUIZ de acordo com Hui-
zinga (2001), Soares (2013) e Brasil (2008), que envolveu o uso de questões com múltiplas 
escolhas e abertas sobre a temática em questão foram: Brainstorming (tempestade de ideias) 
(Selene; Stadler, 2008) para a definição das perguntas a serem trabalhadas e Transposição 
didática para o público-alvo: discentes dos cursos de Tecnologia em Alimentos e Tecnologia 
em Biocombustíveis, além de servidores e comunidade externa (Almeida, 2011).
Ainda, no intuito de avaliar qualitativamente a atividade, ao final do jogo foi entregue aos 
participantes uma ficha questões semiestruturadas e abertas (Ludke; André, 1986).
Um dos principais intuitos do projeto que era a integração do Campus (alunos, professores 
e técnico-administrativos) foi atingido com a atividade proposta.



TÍTULO: Projeto de resgate cultural do IFS
Instituição: IFSE - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Rosa Maria G. de A. Calado
Autores: Gilvan da Costa Santana, Elza Ferreira Santos, Rosa Maria G. de A. Calado, Rafaely 
Karolynne do Nascimento Campos.
Resumo: O Festival do Ralo-bucho procura chamar atenção à importância de escolha de 
valores e virtudes para orientar nossas ações. Daí a relevância de projetos dessa natureza 
promovidos pelo IFS. O Festival Rala-bucho, em delineação integradora, envolverá 
elementos que realizarão atividades culturais de extensão do IFS (Instituto Federal de 
Sergipe) na cidade de Japaratuba. Consiste no desenvolvimento de um trabalho cultural 
pedagógico envolvendo o público-alvo de forma intercambial e interativa. Pensamos 
com esse evento no cumprimento do papel da escola no que tange à preservação da 
Identidade Cultural de nossa região através da formação de uma visão ampla concernente 
à importância de apreciação e atuação no campo da cultura do nordeste. Pensamos com 
esse evento de extensão, no cumprimento do papel da escola no que tange à preservação da 
Identidade Cultural de nossa região através da formação de uma visão ampla concernente 
à importância de apreciação e atuação no campo da cultura do nordeste. A despeito de 
todo ou qualquer modismo imposto pela mídia no mundo da globalização, somos adeptos 
do pensamento de que a Escola pode e deve colaborar para a preservação e valorização da 
cultura local como elemento identitário de um povo.

TÍTULO: A disciplina de projeto integrador no ensino médio integrado em segurança 
do trabalho
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense
Apresentador: Letícia Tramontini
Autores: Giordana Ferreira de Oliveira Caramori, Humberto Luis de Cesaro, Letícia 
Tramontini, Isabel Cristina Hentz, Eduardo Francisco Ferreira.
Resumo: A disciplina de Projeto Integrador visa permitir que os estudantes sejam 
protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem, pois estimula-os a reunir os 
conhecimentos construídos ao longo do ano na elaboração de um trabalho final, integrando 
as disciplinas da Área Técnica e as da formação geral. Este banner tem por objetivo relatar 
as experiências da disciplina de Projeto Integrador I do curso de Ensino Médio Integrado 
em Segurança do Trabalho do IFC Luzerna do ano de 2014, cujo tema foi Meio Ambiente. 
Foi possível verificar que este trabalho permitiu a aplicação dos conteúdos aprendidos em 
diversas disciplinas do currículo do primeiro ano, tanto técnicas quanto da formação geral. 
Também foi possível perceber que a metodologia dos Projetos Integradores permite alinhar 
Ensino, Pesquisa e Extensão, pois, ao mesmo tempo em que exigem o conhecimento 
da metodologia da pesquisa científica, permitem a proposição de soluções e aplicações 
práticas para a comunidade.



TÍTULO: Inclusão da pessoa com deficiência física nas aulas de educação física nas 
escolas da rede municipal de ensino em Boa Vista – Roraima
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Giovani Calerri dos Santos Pena Júnior
Autores: Giovani Calerri dos Santos Pena Júnior, Eliane Rodrigues de Sousa.
Resumo: O projeto aborda a problemática sobre a acessibilidade e inclusão de alunos 
com Deficiência Física nas escolas da Rede Municipal de Ensino em Boa Vista – Roraima. 
Sabe-se que constantemente ocorrem mudanças e adaptações relacionadas à realidade 
e necessidades sociais, e dentro da perspectiva sobre inclusão se observa a dificuldade 
que pessoas com Deficiência Física enfrentam no seu dia a dia, principalmente no âmbito 
escolar em que os alunos se deparam com espaços físicos nas escolas a serem percorridos 
e os desafios da participação em aulas práticas de Educação Física.
Além da acessibilidade também existem dois fatores importantes nesta pesquisa, um rela-
cionado à formação profissional em que a intenção é verificar o currículo dos professores 
de Educação Física bem como sua atuação nas turmas com alunos com Deficiência Física 
inclusos e o outro que está relacionado ao interesse desses alunos à prática da Educação 
Física e a sua importância.
Identificar a participação dos alunos com Deficiência Física nas aulas de Educação Física 
requer descobrir se a unidade escolar fornece acessibilidade compatível com a limitação 
destes, bem como a formação do professor para atuação em conformidade com suas 
competências junto aos mesmos e se os referidos alunos realmente participam e compre-
endem a importância da Educação Física para a sua formação como cidadão.

TÍTULO: Finanças pessoais e a qualidade de vida no trabalho dos servidores
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Giovani Costa de Oliveira
Autores: Giovani Costa de Oliveira, Hélio Rosetti Junior, José Augusto de Almeida Sant’ana.
Resumo: Um planejamento financeiro pessoal eficiente pode garantir um padrão de vida 
confortável e uma qualidade de vida familiar e no trabalho, evitando comportamentos e 
atitudes indesejadas no ambiente de trabalho devido ao endividamento que leva ao estresse, 
aumentam o absenteísmo e a dificuldade de relacionamento profissional (GARMAN, 
LEECH; GRABLE, 1996; MORAES et al, 2001).
Tendo em vista, que os problemas financeiros podem causar preocupações, estresse, des-
motivação e falta de concentração no desenvolvimento das atividades profissionais, além 
de prejudicar o lazer, a qualidade da alimentação e da educação dos filhos (Halles, Soko-
lowski e Hilgemberg, 2007).
Neste sentido, o presente estudo foi proposto com o objetivo de analisar a propensão ao 
endividamento e a percepção de qualidade de vida no trabalho dos servidores do Instituto 
Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus de Alegre, tendo como objetivos específicos 



verificar a associação entre a propensão ao endividamento e a percepção da qualidade de 
vida no trabalho dos servidores e propor soluções.
Para Frankenberg (1999), o planejamento financeiro pode ser entendido como a definição 
e a prática de uma estratégia que permita acumular bens e valores que formarão o patri-
mônio de um indivíduo ou de uma família, sem apontar cortes e privações como meio para 
o acúmulo de bens.
Por meio do planejamento financeiro, é possível adequar o rendimento familiar às suas 
necessidades, identificar e eliminar gastos considerados supérfluos, planejar compras fu-
turas evitando o pagamento de juros excessivos, realizando os objetivos de vida e enfren-
tando com maior tranquilidade os problemas inesperados (GITMAN, 2010).
Rassier (2010, p. 15) entende que o planejamento financeiro visa ao sucesso pessoal e 
profissional e não somente ao sucesso material, assumindo-se que uma pessoa organi-
zada financeiramente poderá trabalhar por prazer e não por obrigação. Souza e Tarralvo 
(2008), afirmam que o estado da saúde financeira do indivíduo influencia em suas diversas 
relações, destacando-se a importância do planejamento financeiro para estar bem em seu 
ambiente de trabalho e suas relações particulares.
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), de acordo com Nadler e Lawler (1983) como uma 
maneira de pensar sobre as pessoas, o trabalho e as organizações, bem como sobre os 
impactos gerados sobre as pessoas e a efetividade da organização.
Para Rodrigues (2014), a QVT é a resultante direta da combinação de diversas dimensões 
básicas da tarefa e de outras dimensões não dependentes diretamente da tarefa, capazes 
de produzir motivação e satisfação em diferentes níveis, além de resultar em diversos tipos 
de atividades e condutas dos indivíduos pertencentes a uma organização.
O presente estudo possui um cunho quantitativo, com corte transversal, por meio de uma 
survey. O tipo de amostragem utilizado foi a não probabilística. Tendo como instrumento 
um questionário composto de 50 questões fechadas, divididas em 4 partes: perfil da po-
pulação; planejamento financeiro pessoal; fatores relacionados ao materialismo e a pro-
pensão ao endividamento (MOURA, 2005) e, por último, fatores ligados a QVT, modelo de 
Westley (1979), descrito por Fernandes (1996).
No processamento e análise dos dados serão utilizados os softwares Excel ® 2013 e Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0.
Para a avaliação da influência das variáveis de perfil nas outras variáveis serão utilizados 
o teste t de diferença de média e o teste Qui-quadrado. Posteriormente, será utilizado o 
Coeficiente de Correlação de Pearson para avaliar a relação entre as respostas, afim de 
verificar a força de associação entre quaisquer duas variáveis.
E por fim, será realizada uma análise de regressão, através do método do Mínimos Quadra-
dos Ordinários (MQO), com o intuito de verificar a influência de cada fator do materialismo 
e da propensão ao endividamento na qualidade de vida no trabalho.
Neste contexto, a competência de gestão que proporciona eficiência



TÍTULO: Um estudo da realidade da rede 4G no Brasil
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Sul
Apresentador: Giovanna Hermes Tonello
Autores: Giovanna Hermes Tonello, Sandro José Ribeiro da Silva.
Resumo: A motivação inicial para o desenvolvimento deste trabalho foi a constatação de 
que poucas pessoas compreendem as tecnologias móveis em redes Wireless Wide Area 
Network, a WWan é, conforme aponta Boyd (2011) em tradução livre, uma rede de longa 
distância que não faz o uso de fios e dá acesso a internet em uma grande área geográfica, 
como um país ou um continente. São exemplos de WWAN as redes 3G e 4G.
O objetivo geral deste trabalho consiste no esclarecimento do que é a rede 4G e como a sua 
implementação vem ocorrendo no Brasil. Também pretende-se fazer uma breve descrição 
de tecnologias anteriores à 4G para entender a evolução dos padrões da tecnologia móvel.

TÍTULO: Análise da percepção ambiental dos moradores circunvizinhos a uma fábrica 
de cerâmica no município de São Gonçalo do Amarante-RN
Instituição: FRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Giovanne da Costa Silva
Autores: Giovanne da Costa Silva, Dilana Mota de Queiroz, Salésia Marykelly Paulino, Fábio 
Teixeira Duarte.
Resumo: Dentre as atividades econômicas presentes em São Gonçalo do Amarante, se 
destaca a produção ceramista, com 12 cerâmicas e duas olarias em funcionamento, que gera 
riquezas e empregos para o município. No entanto, esta atividade gera danos ambientais, 
como a poluição do ar, que configura-se como um dos principais impactos dessa atividade. 
Devido a população do município está exposta a essa fonte poluidora, foi de nosso interesse 
investigar a percepção ambiental dos habitantes que vivem no entorno de uma cerâmica. 
Sendo assim, foi aplicado um questionário a 74 moradores. A análise dos questionários 
revelou que a população acredita respirar um ar de má qualidade e que, as cerâmicas, são 
o principal agente poluidor do ar na região. Corroborando com esse dado, as pesquisas 
realizadas na base de informação do ministério da saúde, mostram que a população 
gonçalense apresenta como segundo maior índice de mortes problemas relacionados com 
o sistema respiratório, principalmente, em crianças e idosos. Esse trabalho sugere que 
atividade ceramista em São Gonçalo do Amarante traz prejuízos a saúde da população.

TÍTULO: Interação Universidade-empresa na indústria de calçados de Birigui: Um 
estudo de caso
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Giovanne Guinami Fioroto
Autores: Giovanne Guinami Fioroto, Polyana Caroline Campari da Silva, Luan Perim 
Moretti, Lidiane A. Longo e Garcia Gonçalves, Glauber Eduardo Gonçalves.



Resumo: Os estudos sobre interação Universidade empresa são importantes para a 
compreensão dos fenômenos da inovação tecnológica. Muitos trabalhos ligados à 
geografia econômica e à geração de conhecimento podem estar relacionados a proximidade 
geográfica (STOPER; VENABLES, 2004). Este projeto procura discutir como se dá parte 
desta interação, tendo por hipótese a análise dos trabalhos de conclusão de curso de 
graduação universitária de instituições da cidade de Birigui (INEP, 2014).
Através desta pesquisa, busca-se trabalhos acadêmicos que contenham informações so-
bre as empresas de calçados em Birigui, em diversas disciplinas que possam ser asso-
ciadas a produção calçadista. Por meio da análise, espera-se que os resultados colhidos 
apontem para as conclusões da literatura específica referente ao tema.
A partir desta amostra que servirá de base de dados, procurar-se-á verificar como os autores 
elegeram tais temas ligados a produção de calçados, a qual representa importante fonte de ge-
ração de conhecimento local, e que se relacionam em alguma maneira com as empresas locais.

TÍTULO: Projeto branco e rosado tema: “Não à violência contra as mulheres!”
Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Mendonça
Apresentador: Girlene Ramos de Lima Silva
Autores: Girlene Ramos de Lima Silva
Resumo: Projeto voltado aos alunos do EJA, com o intuito de orientar sobre a violência 
contra as mulheres, apresentando um trabalho que vai além do ambiente escolar, mas que 
toma dimensões sociais. Levantando questionamentos, ajudando denunciar e enfrentar o 
problema se for necessário.Fazendo uso de palestras, vídeos informativos, caminhadas, 
visitas a promotoria, campanha na rádio local, visita a centros de apoio a mulheres.
O projeto desenvolveu uma proposta de ações socioeducativas em vista ao problema da 
violência contra as mulheres, visando à melhoria da qualidade de vida individual e coletiva, 
a partir da sensibilização, da conscientização e do desenvolvimento de uma postura crítica 
que aponte para o exercício da cidadania, visando benefícios para as gerações futuras.
Ganhou dois prêmios no estado da Paraíba: 1- Prêmio mestres da educação; 2- Foi finalista 
do Prêmio Criança PB(ONG ligada ao TJ). Surgiu o desejo da criação do Instituto Pequena 
(ONG para ajudar mulheres).

TÍTULO: Estudo fitoquímico e isolamento de fungos Endofíticos de Jatropha Curcas 
(Euphorbiaceae)
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Lívia Azeredo de Camargo
Autores: Gisele Baraldi Messiano, Lívia Azeredo de Camargo, Analice Barbosa dos Santos.
Resumo: A espécie Jatropha curcas é conhecida popularmente como Pinhão manso, e é 
importante para os estudos de biodiesel, pois suas sementes são ricas em óleos. Entretanto, 
ainda não existem muitos estudos fitoquímicos desta espécie. Este trabalho teve o objetivo de 
estudar as folhas e caules da planta, para o isolamento dos metabólitos especiais e a correlação 



com os fungos endofíticos isolados das folhas. Para o isolamento dos micro-organismos, 
as folhas foram coletadas e esterilizadas. Após isto, pequenos pedaços foram colocados em 
placas de Petri com meio BDA e antibiótico. Para o estudo fitoquímico, as folhas e os caules 
foram extraídos com os solventes: hexano, acetona e etanol. Os extratos foram analisados por 
técnicas cromatográficas e espectroscópicas. No total, onze espécies de fungos e duas bactérias 
foram isolados. As análises cromatográficas e espectroscópicas dos extratos mostraram que 
a separação preliminar utilizando solventes com polaridades diferentes é muito importante e 
elas indicaram que provavelmente o extrato hexânico é compostos por terpenos e os extratos 
acetônico e etanólico podem conter flavonoides e lignanas.

TÍTULO: Aplicativos android com ferramenta pedagógica no ensino da matemática
Instituição: IFAP - Intituto Federal do Amapá
Apresentador: Gisele Macêdo Rodrigues
Autores: Gisele Macêdo Rodrigues, Hilton Prado de Castro Junior, Dora Alves Macêdo, 
Erica Tavares de Araújo, Fábio dos Santos Ferreira.
Resumo: O referido estudo procurou avaliar alguns jogos e aplicativos da plataforma 
Android compatível com os conteúdos ministrados na componente matemática no ensino 
fundamental II. As dificuldades enfrentadas pelos alunos desta modalidade de ensino 
foram a peça chave para elaboração da oficina de tablet com sistema operacional Android 
e o uso de suas ferramentas a favor do ensino da matemática. Os resultados deste estudo 
mostraram que os alunos entendem que a Matemática deva ser conduzida de forma 
dinâmica, pois facilita a fixação dos conteúdos, que as maiores dificuldades enfrentadas 
no ensino da matemática é a metodologia aplicada.

TÍTULO: As relações étnico raciais em debate no espaço escolar: Reflexões sobre o 
problema do preconceito no ensino médio integrado.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Giselle Ferreira Amaral de Miranda Azevedo
Autores: Giselle Ferreira Amaral de Miranda Azevedo, Abraão Neiver de Miranda Azevedo.
Resumo: o Brasil é considerado um país que luta contra a discriminação em suas variadas 
formas, como exemplo temos a lei de cotas para ingresso de negros nas Universidades 
federais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico raciais.
Apesar de todo amparo legal ainda presenciamos práticas sociais que mostram o racismo, a 
homofobia.A escola como instituição social responsável pela formação de pessoas cidadãs 
não pode estar neutra, pois é nesse espaço que devemos propor debates, discussões 
sobre os dilemas que perpassam em nossa sociedade entre eles as relações étnico raciais

TÍTULO: O uso da cartografia no ensino da geografia nas séries iniciais
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará, Campus Belém
Apresentador: Giselle Gomes Magno



Autores: Giselle Gomes Magno, Mirian Stefani Correia Lima.
Resumo: A Geografia escolar nos faz refletir sobre as inúmeras possibilidades que podem 
ser trabalhadas em sala de aula, e a Cartografia assume posição central, à medida que 
se configura como importante instrumento para a representação e análise do espaço 
geográfico. A importância do uso da cartografia nas series iniciais para essa pesquisa 
é compreender o valor desta ciência e assim contribuem para a construção de uma 
alfabetização cartográfica na escola. Nessa compreensão, focamos a problemática, 
na inexpressividade que a linguagem cartográfica frequentemente adquire no âmbito 
escolar, implicando sérias deficiências no ensino de Geografia. Sobre essa perspectiva, 
fundamentamos a pesquisa nos estudos de levantamento teórico sobre a utilização da 
cartografia nas aulas de geografia das series iniciais, para então elaboração de oficinas tento 
os alunos como publico alvo, assim repensamos os conteúdos de geografia trabalhada em 
sala de aula junto com os professores. Assim, apontamos a necessidade de se trabalhar 
com afinco os conteúdos cartográficos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para 
desenvolvimento pleno da criança.

TÍTULO: A arte como instrumento pedagógico: Uma contribuição ao processo criativo 
de estudantes de comunicação visual
Instituição: ITEP/OS Instituto de Tecnologia de Pernambuco
Apresentador: Giselle Tereza Cunha de Araújo
Autores: Giselle Tereza Cunha de Araújo, Maria Janaína Silva de Luna.
Resumo: O presente projeto tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a utilização da 
arte como instrumento pedagógico, para contribuir com o desenvolvimento do processo 
criativo dos estudantes do curso técnico em comunicação visual do CTCD. Durante os 
dois anos de curso, divididos em quatro módulos, algumas atividades e projetos são 
desenvolvidos a partir de uma visita a museu, exposição ou mostra nas diversas formas 
de representação da arte. Foram produzidos materiais gráficos, experimentos para 
desenvolvimento de aplicações diversas em design, fotografias em movimento, entre 
outros. Neste estudo, será apresentado o relato de uma das atividades realizadas, no 
período de 21 de junho a 19 de agosto de 2013, com proposta interdisciplinar, envolvendo 
as disciplinas de planejamento visual, história do design e processos de comunicação. 
Nessa atividade, os estudantes e professores participaram de uma visita monitorada à 
exposição Dalí – A Divina Comédia, no Caixa Cultural em Recife, como parte da atividade 
e, em seguida, houve o desenvolvimento do projeto. Assim, foi realizada uma análise 
abordando o método exploratório e analítico, por uma perspectiva subjetiva, da atividade 
produzida pelos estudantes, a partir da influência da arte, como instrumento pedagógico, 
para a construção de significados e sua contribuição no despertar criativo de cada indivíduo.

TÍTULO: Valor nutricional e análise sensorial de fundo caseiro à base de juçara (euterpe 
edulis) em pratos típicos da gastronomia maranhense.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão



Apresentador: Lucy Mara Nascimento Rocha
Autores: Giselle Vasconcelos Melo, Lucy Mara Nascimento Rocha, Andrea Vasconcelos Melo.
Resumo: o referido trabalho Analisa os valores nutritivos e sensoriais do fundo caseiro 
de legumes com adição de juçara (euterpe edulis) para a utilização em pratos típicos da 
gastronomia maranhense.

TÍTULO: Confusão entre o conceito de área e perímetro de figuras geométricas planas
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Giselly de Oliveira Silva
Autores: Giselly de Oliveira Silva, Erivaldo Gumercindo de Souza Neto, Ana Patrícia Siqueira 
Tavares Falcão, Aguinalda Alves Teixeira Filha, Otavio Pereira Santos Junior.
Resumo: A determinação da área e perímetro de uma figura plana gera muitas complicações 
no seu ensino-aprendizagem, devido à troca dos conceitos, que muitas vezes os 
estudantes fazem. O estudo tem como objetivo identificar as principais trocas de conceitos 
que os alunos fazem a respeito da área e perímetro de figuras planas. Trata-se de uma 
abordagem qualitativa. O estudo foi realizado com 20 alunos do Ensino Fundamental que 
fazem parte do Programa Mais Educação. Foi necessário realizar uma pequena explicação 
do conteúdo, antes da aplicação do questionário. Foi aplicado um questionário com 5 
questões que solicitava, a determinação da área e do perímetro de 5 figuras (quadrado, 
retângulo, triângulo, trapézio, circunferência). Mesmo acertando os cálculos numéricos, 
os estudantes não sabiam onde responder cada item, e acabaram trocando as respostas, 
onde solicitava a área colocaram o perímetro e vice- versa. Foi possível perceber que a 
troca de conceito é muito comum no Ensino Fundamental, confirmando assim, os dados 
da literatura. Contudo, concluísse que se faz necessário novos métodos de ensino a fim de 
reduzir as confusões entre as definições de área e perímetro de figura plana.

TÍTULO: Reflexos do trabalho precoce na escolarização de adultos: Contribuições da 
educação de jovens e adultos
Instituição: ASCES - Associação Caruaruense de Ensino Superior
Apresentador: Gislaeny Valério da Silva
Autores: Gislaeny Valério da Silva, Julliany Valério da Silva Santos.
Resumo: Atividades laborativas desempenhadas por crianças e adolescentes no Brasil, 
constatam-se, facilmente, vários focos desse tipo de atividade em todas as regiões 
Brasileiras. Alguns reflexos do trabalho precoce encontram-se no processo de escolarização 
de adolescentes e adultos. A inserção precoce ao trabalho inclui uma jornada longa e árdua 
de atividades, o que impõe muitas vezes a dificuldade de conciliar a escola e o trabalho. O 
presente trabalho pretende analisar as implicações do trabalho precoce em adultos no seu 
processo de escolarização.
Para compreender a construção história da infância e da juventude destacam-se as contri-



buições Ariès (1981) e Ozella (2002). No que se refere à temática trabalho precoce e esco-
laridade, consideram-se as pesquisas de Cervini e Burger (1991), Rizzini (1991), Sampaio 
& Ruiz (1996) e Alberto (2002). A pesquisa foi realizada em uma Escola de Referência em 
Ensino Médio, na cidade de Belo Jardim-Pe. A amostra foi constituída de 10 alunos da 
Educação de Jovens e Adultos-EJA, que estão em situação regular na instituição. Como 
procedimentos de metodológicos, foi utilizado o diário de campo, questionário e entrevista 
semi-estruturada. A Análise de Conteúdo de Bardin (2006) foi utilizada para analisar a per-
cepção dos entrevistados. Como categorias principais no processo de análise dos dados, 
apresentou-se o insucesso escolar durante a infância e a escolarização tardia. Os dados 
mostraram que os participantes, durante a infância, foram inseridos no trabalho por volta 
dos seis anos idade, sobretudo, na agricultura, no trabalho doméstico, e em feiras livres. 
No que se refere aos motivos determinantes para o ingresso precoce ao trabalho citam-se, 
como causas principais, a falta de equipamentos institucionais, como creches; alternativa 
de sobrevivência para a família; necessário para evitar a ociosidade e marginalidade. Os 
alunos que participam do estudo identificaram que o trabalho precoce durante a infância e 
a juventude compromete o prosseguimento dos estudos. O cansaço físico foi considerado 
como o fator de maior relevância e influente na dificuldade de aprendizagem em sala de 
aula. Na vida adulta, os entrevistados identificaram que a desistência dos estudos e a re-
petência, dificultou o acesso ao primeiro emprego. No entanto, os entrevistados enxergam 
na EJA uma via de acesso e continuidade ao processo de escolarização, como também 
situam que o retorno à escola possibilitará condições favoráveis para a formalização de um 
emprego. Neste sentido, o estudo situou que para os participantes o trabalho executado 
precocemente atua como elemento dissociador do processo educacional.

TÍTULO: Sorgo sacarino e sorgo biomassa para produção de biocombustíveis e 
bioenergia
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triangulo Mineiro
Apresentador: Thiago Abrascio Porfírio
Autores: Gislaine Fernandes, Thiago Abrascio Porfírio.
Resumo: Cultivares de sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench) com alta capacidade 
energética têm sido desenvolvidas, com a dupla finalidade de produção de grãos e de 
colmos com elevado teor de açúcares.Uma outra alternativa para geração de bioenergia 
e biocombustíveis em estudo é o sorgo biomassa, uma planta que atinge até seis metros 
em apenas 180 dias por trata-se de um tipo de sorgo que apresenta rápido crescimento e 
alto potencial produtivo.
Variedades de sorgo sacarino (BRS 508 e BRS 509) e de sorgo biomassa desenvolvidas 
pela Embrapa milho e sorgo foram cultivadas na área experimental de Instituto Federal do 
Triangulo Mineiro – Campus Uberaba. Acompanhamento do crescimento de massa verde e 
de açúcares das cultivares foram efetuados semanalmente. Os resultados indicaram que é 
possível obter boas produtividades de etanol com a cultura de sorgo sacarino com as duas 



cultivares analisadas neste trabalho.
O sorgo biomassa foi cultivado em novembro de 2014 e os experimentos para obtenção de 
massa verde ainda se encontram em andamento.
Também podemos concluir que é possível fermentar caldo de sorgo sacarino em proces-
sos já instalados para a fermentação de caldo de cana.

TÍTULO: Genética na escola: Uma experiência formativa a partir do PIBID-biologia
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Macau
Apresentador: Gislaine Rocha de Lima
Autores: Gislaine Rocha de Lima, Aíla Cristina Pinto da Silva, Maria da Conceição Silva da 
Cunha, Paulo Augusto de Lima Filho, Maria Aparecida dos Santos Ferreira.
Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID tem como 
finalidade o aperfeiçoamento da formação docente em nível superior visando à melhoria 
da qualidade da educação básica pública Brasileira. O presente trabalho tem como objetivo 
discutir sobre o uso do modelo didático e do quiz como metodologias diferenciadas no 
ensino de genética a partir de nossa vivencia em quanto bolsistas do PIBID subprojeto 
Biologia, refletindo sobre a importância destas experiências para nosso processo formativo 
em quanto licenciandos em Biologia. Com base nas nossas observações verificamos que 
o uso do modelo didático e do quiz proporcionaram melhor compreensão de conceitos da 
genética que poderiam ser difíceis de entender apenas com aula expositiva. A oportunidade 
de planejar, executar e avaliar essas metodologias na realidade escolar é muito importante 
para a formação docente, pois cria possibilidade de “aprender fazendo” colocando em 
prática os conhecimentos teóricos discutidos durante o decorrer do curso. Sendo assim o 
PIBID contribui para uma formação reflexiva e com uma multiplicidade de conhecimentos 
e saberes importantes para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO: Educação inclusiva na percepção dos professores da escola de ensino 
fundamental joaquim de souza pinto.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Gizele Alexandre da Silva.
Autores: Gizele Alexandre da Silva, Neidimar Lopes Matias de Paula, Diego Alexandre Ferreira.
Resumo: Um desafio à educação no Brasil é proporcionar aos alunos com deficiências o 
acesso e permanência na escola regular. A educação inclusiva tem como princípio básico, 
acolher e educar a todos sem que haja discriminação dos diferentes grupos sociais, e 
busca a adaptações das escolas, para atenderem as necessidades dos alunos, sendo o 
professor um dos principais agentes no processo educacional inclusivo. Tendo em vista 
conhecer a realidade da educação Brasileira enquanto alunos de licenciaturas, realizou-
se um estudo com professores de uma escola municipal em Iguatu-Ce, buscando suas 
opiniões sobre inclusão e suas principais dificuldades encontradas no ensino inclusivo. 



Este, demonstrou uma realidade comum à maioria das escolas do país, um processo de 
adaptação contínuo, tanto para tornar a estrutura física acessível, como para melhorar as 
práticas pedagógicas dos docentes envolvidos no processo e consequentemente a busca 
pela qualificação profissional em prol da qualidade da educação.

TÍTULO: Nutricionista como responsável técnico do pnae no IFRN.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Gizelle Rodrigues dos Santos
Autores: Gizelle Rodrigues dos Santos
Resumo: A Lei nº 11.947/2009 e a Resolução nº 26/2013 estabelecem que a responsabilidade 
técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) compete ao nutricionista. 
Já a Resolução Nº 465/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), determina a 
quantidade mínima desse profissional de acordo com o número de alunos da entidade 
executora do programa. O objetivo deste estudo foi avaliar a adequação da quantidade de 
nutricionistas em relação ao número de alunos dos cursos técnicos integrados do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), tendo como parâmetro a legislação. A partir dos 
resultados obtidos, concluímos que a Resolução do Conselho não está sendo cumprida 
no IFRN, tendo em vista que seu quadro atual de servidores possui 5 nutricionistas, 
enquanto que, para 8499 alunos atendidos pelo PNAE, o CFN preconiza a existência de 
6 profissionais. Esse fato pode comprometer a execução do programa, impactando no 
rendimento escolar dos alunos.

TÍTULO: Um olhar no desenvolvimento das quatros destrezas em alunos de lingua 
espanhola na modalidades EAD e presencial no IFRR
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Gladys Dayana Fernandes
Autores: Gladys Dayana Fernandes, Everaldo Carvalho Limão Junior.
Resumo: Esta investigação pretende descrever quais as habilidades e competências que 
um aluno em EaD e Presencial sai de seu curso no Instituto Federal de Roraima (IFRR), 
pois sabe-se que um aluno que está no mesmo curso sendo ele presencial demonstram 
diferentes sentidos de aprendizagem inclusive contraditórios, o perfil de alunos de 
educação a distância, em geral, é diferente do presencial. Durante o curso a distância 
o aluno deve se organizar para não perde o foco do seu desenvolvimento, pois exige do 
aluno muita organização e flexibilidade para entender as dificuldades que um aluno de 
EaD encontra, para isso será necessário a participação constante de professores tutores, 
farei um breve estudo sobre as dificuldades e as competências adquiridas durante o 
curso de EaD e Presencial, assim, entender quais são as competências e os elementos 
que podem facilitar ou interferir no processo de aprendizagem dos alunos que compõem 
o quadro educacional do Instituto Federal de Roraima (IFRR), utilizando metodologias 
adequadas para que possam ter um bom resultado adquirido ao longo dos anos. Portanto 



o sujeito desse processo educacional precisa compreender que essa modalidade requer 
conhecimento, atitudes e habilidades e muita leitura diferentes do ensino presencial, pois o 
tempo disponível nesse caso é bastante complicado e requer dedicação e comprometimento 
para se sair com toda a bagagem que um curso de EaD oferece. O aluno ao adentrar em 
um curso superior independente dele ser em EaD ou Presencial ele tem que está disposto 
em aprender e a se submeter nas dificuldades do dia-a-dia, nem tudo vai está a disposição 
do aluno. Com os dados obtidos ao logo dessa pesquisa serão analisados os fatores que 
possam interferir e influenciar na aprendizagem do aluno assim como suas habilidades, 
competências e dificuldades ao longo do seu processo educacional.

TÍTULO: A concepção de professores da educação infantil sobre o brincar
Instituição: Saberes Assessoria
Apresentador: Glauciete Regina de Sales Felipe
Autores: Glauciete Regina de Sales Felipe, Julianna Regina de Sales Felipe, Cesarina 
Carneiro da Silva.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a concepção de professores da 
educação infantil sobre o brincar, apresentando uma investigação de como os professores 
vislumbram as atividades lúdicas e as aplicam em sala de aula.
A importância da ludicidade na formação do professor é apresentada pela perspectiva deste, 
cujo ponto de partida é uma pesquisa realizada com professoras de uma creche, utilizando o 
método de pesquisa exploratório e descritivo. O brincar vem sendo trabalhado nas institui-
ções de ensino infantil, às vezes sem nenhum objetivo pedagógico, apenas utilizado como 
forma de recreação. Muitas vezes, a má formação dos professores implica na aplicação des-
sas atividades lúdicas só quando eles não planejaram nada para ensinar ou simplesmente as 
aplicam em datas comemorativas, como afirma Luckesi (2002). Ao professor, cabe organizar 
o brincar e, para isto, é necessário que ele conheça suas particularidades, seus elementos es-
truturais, as premissas necessárias para seu surgimento e seu desenvolvimento. A pesquisa 
demonstrou que o brincar é visto pelos professores como fundamen tal para a educação e 
para o desenvolvimento das crianças e que os profissionais pesquisados aplicam as ativida-
des lúdicas em momentos especiais, como datas comemorativas.

TÍTULO: de patronato agrícola à Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal: O que 
a história do currículo revela sobre as mudanças e permanências no currículo de uma 
instituição de ensino técnico?
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará Campus Castanhal
Apresentador: Gleice Izaura da Costa Oliveira
Autores: Gleice Izaura da Costa Oliveira
Resumo: Este estudo insere-se no campo da História do Currículo e tem como objetivo 
central pesquisar as mudanças e permanências curriculares identificadas em decorrência 
das diferentes prescrições oficiais que foram implementadas na instituição, atualmente 



denominada de Instituto Federal de Educaçâo Ciência e Tecnologia do Pará-Campus 
Castanhaldesde sua criação em 1/12/1921, como Patronato Agrícola Manoel Barata, até as 
recentes reformas implantadas pela Lei 11.892/2008. Para coleta de dados sobre a História 
do Currículo desta instituição fez-se uma revisão bibliográfica e pesquisa documental 
nos arquivos da instituição, no Arquivo Público do Estado do Pará e no Setor de Obras 
Raras do CENTUR. Esta coleta de dados foi realizada para selecionar documentos e fontes 
iconográficas sobre a instituição, referente ao período pesquisado. A pesquisa bibliográfica 
subsidiou a caracterização e os eventos que ocorreram na sociedade Brasileira e paraense 
do período pesquisado (1921-2008). Após este levantamento de dados, a análise por nós 
desenvolvida seguiu três eixos de investigação: primeiramente buscou-se desvelar as 
condições sócio-político-econômicas vividas pelo Brasil e pelo Estado do Pará durante 
a República até a década de 2000; em seguida identificaram-se as políticas que foram 
estabelecidas para o ensino agrícola, para finalmente delimitar quais as influências desta 
realidade mais ampla no currículo oficial adotado pelo Instituto Federal do Pará . A partir 
das análises feitas nos currículos prescritos adotados na instituição, conclui-se que, ao 
longo de sua existência, o IFPA-Campus Castanhal, como instituição oficial de ensino 
profissional na área agropecuária, vem adotando estes modelos curriculares para atender 
imperativos sóciopolíticos, econômicos de cada época.

TÍTULO: Arte em cena
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Gleiciane Lage Soares Poubel
Autores: Gleiciane Lage Soares Poubel, Igor Gaviole Giarola, Rodrigo Oliveira Zacarias.
Resumo: O Projeto Arte em Cena vislumbra a partir do teatro na educação contribuir 
na formação de todos os envolvidos favorecendo a socialização, reflexão sobre temas 
diversos, aceitação de si mesmo e do outro, respeito à diversidade, protagonismo social e 
assim contribuindo para a formação cidadã. O projeto será realizado por meio de oficinas 
teatrais tendo como base o Teatro do Oprimido de Augusto Boal. O objetivo é promover 
a consciência de que não devemos ser meros consumidores da arte. Todos podem ser 
produtores de arte, e que esta, contribui de modo significativo para formação integral 
do ser humano. O público alvo são alunos de Instituições públicas da comunidade, e os 
próprios alunos da escola que pertencem ao Grupo de Teatro Parada Artística.

TÍTULO: Percepção dos moradores sobre a qualidade do sistema de abastecimento de 
água no bairro Olaria, Corrente – PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Gleide Ellen dos Santos Clementino
Autores: Gleide Ellen dos Santos Clementino, Tancio Gutier Ailan Costa, Larissa do 
Nascimento Serpa, Nayara Caroline Moreira Leopoldo, Israel Lobato Rocha.
Resumo: Apesar do valor da água para a manutenção das funções vitais dos organismos 



vivos, é bastante comum observar seu desperdício, tanto em áreas urbanas quanto rurais. 
Este fato relaciona-se com a concepção amplamente incorporada ao conhecimento popular 
de que as reservas de água são infinitas. O consumo de água segura é de importância 
fundamental para a sadia qualidade de vida e de proteção contra as doenças, sobretudo 
aquelas evitáveis, relacionadas a fatores ambientais e que têm afligido populações em 
todo o mundo. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a percepção 
dos moradores do bairro Olaria quanto à qualidade do sistema de abastecimento de água 
na cidade de Corrente - Piauí. O estudo foi realizado no município de Corrente Piauí no 
bairro Olaria, tendo como metodologia empregada a aplicação de questionário previamente 
elaborado contendo questões objetivas, com o intuito de detectar os anseios e opiniões dos 
moradores do bairro. Os resultados das entrevistas indicam que os moradores possuem uma 
percepção apurada e consciente da qualidade da água, pois estes acreditam que a qualidade 
da água consumida possui pouca qualidade. Desta forma alguns aspectos de análises da 
água apontam que em alguns pontos do sistema de abastecimento, esta qualidade da água 
não atende aos padrões de potabilidade, evidenciando o questionamento dos moradores 
quanto o sistema de abastecimento de água que é distribuída ao bairro Olaria.

TÍTULO: A nova maneira de aperfeiçoamento do ensino vídeomat
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Gleidson Marinho da Silva
Autores: Gleidson Marinho da Silva, Evandro Mateus Oliveira, Ellielson Bruno Trindade 
Gomes, Fabio Pantoja Barbosa.
Resumo: Este poster tem como objetivo apresentar um projeto para aperfeiçoar uma nova 
metodologia aos estudantes de escolas públicas, A melhorar o aprendizado em matemática, 
integrando o novo ensino através de vídeo aula. Com a tecnologia de posse dos alunos e 
algumas escolas já possuindo meios tecnológicos para oferecer aos seus alunos é possível 
de ser utilizada como motivadora no cenário da educação. Com isso estamos engajados 
nesta prática do projeto de vídeo aulas denominados (Vídeomat), onde só foi possível 
temos esta visão através do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsistas com 
Iniciação em Docência) que pertencemos no Instituto Federal do Para – IFPA, na busca 
de proporcionar aos estudantes a curiosidade e conhecimento deste recurso didático, ou 
seja, tornar o conteúdo compreensível a todos, inclusive àqueles que possuem algumas 
dificuldades. Nossa intenção e colocar este recurso o mais breve possível nas mãos dos 
estudantes e colher o resultado positivo deles. Este projeto foi desenvolvido na busca de 
também auxiliar o professor que vive na correria do dia a dia, com isso o assunto em vídeo 
aula esta mais perto dos alunos, com o auxilio das tecnologias como tabletes, celulares 
ou ate mesmo recorrer aos CDs, DVDs que podem ser manuseados no computador. 
Apresentamos uma proposta metodológica que se possa colaborar para com o aprendizado, 
através de vídeo aulas matemáticas, nestas primeiras aulas da Vídeomat estamos com 
somente alguns recursos tecnológico como câmeras e filmadora que conseguimos com 



a parceira do senhor Carlos Andre do sistema de comunicação do Campus IFPA - Belém/
Pará que aprovou a nossa ideia e nós ofereceu estes materiais e ainda estamos usando 
uma lousa interativa (SMART Board) para dar maior qualidade no projeto “Vídeomat”, é 
com isso estamos trabalhando na prática em cima dos conteúdos “Conjunto, Função Afim, 
Quadrática e Exponencial”, demonstrando a matemática no dia a dia do estudante para 
elabora maneiras criativas de ensinar matemática, buscamos demonstrar em feira livre, 
corrida de táxi, campo de futebol e salão de beleza, é claro acoplado a isso uma cartilha 
didática, mesmo porque esse tipo de aula vem se mostrando cada dia mais eficiente, pois 
algumas faculdades já adotam coisas parecidas para ensina e concluir o máximo conteúdo 
possível através de aula em vídeo. Esperamos conseguir dar o ponta pé para uma nova 
forma de ensinar o conteúdo didático através de vídeo aula, e com isso, ajudar a melhorar 
a relação do aluno com um conteúdo nas suas dificuldades.

TÍTULO: Paro, penso, falo (?)
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Gleyce Figueredo de Lima
Autores: Gleyce Figueredo de Lima, Luiz Antonio dos Santos Cabral.
Resumo: Este é um projeto de extensão que visa ampliar o debate de questões relacionadas 
a cidadania com um formato especial, apresentando elementos múltiplos em temas que 
agreguem interesse e participação dos alunos. Com um formato de roda de conversa, em 
que todos são convidados, o Paro, Penso, Falo (?) nasce no reconhecimento da escola 
como espaço de formação de sujeitos, em sua diversidade e pluralidade de vozes e ideias. 
Logo, discutir sobre questões relevantes ao atual cenário social e político, preservando as 
falas e opiniões, formas e maneiras de expressão, provocando o processo de reflexão e 
aprendizado é, numa dimensão concreta, o grande interesse desse projeto em suas ações.
elementos múltiplos em temas que agreguem interesse e participação dos alunos.

TÍTULO: Ciência no halloween
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis
Apresentador: Gleyces Ramos de Lima
Autores: Gleyces Ramos de Lima, Emerson Rodrigues Santos, Roberta Regina Andrade 
Costa, Samantha da Silva Vargas, Karla Gomes de Alencar Pinto.
Resumo: O trabalho foi desenvolvido por bolsistas do Programa PIBID, todos licenciandos 
do IFRJ-Nilópolis. Aproveitando-se da época de festejos dos Dias da Bruxas, conhecido 
como Halloween, foram elaborados experimentos e expostos numa sala ornada com o 
tema. Os bolsistas estavam caracterizados de acordo com o tema, a sala em forma de 
labirinto permitindo que cada área( Química, Física e Matemática) ficasse em um espaço 
reservado. Uma das bolsistas caracterizada de bruxa foi a guia dos grupos que frequentaram 
a exposição.Foram recebidos em média 160 visitantes.



TÍTULO: Estratégias de empregabilidade no PRONATEC IFPB, Campus Guarabira
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Golbery de Oliveira Chagas Aguiar Rodrigues
Autores: Golbery de Oliveira Chagas Aguiar Rodrigues, Ticiana Querino Guedes Cunha.
Resumo: O PRONATEC é um programa que trabaha com o gerenciamento de duplo acesso: 
ao ensino e ao emprego. O primeiro tende a receber mais atenção, devido certamente ser, 
em tese, a causa do segundo. Ocorre que, pela estrutura de material e de pessoal para 
o acesso ao ensino ser maior, o acesso ao emprego tende a ficar em segundo plano, no 
sentido da ausência de um planejamento sistemático de estratégias para a empregabilidade 
de alunos ativos e/ou egressos do programa.
Preocupado com essa questão, o corpo diretivo do programa no Campus Guarabira do 
IFPB, reuniu a equipe de apoios, supervisores e orientadores com o objetivo de planejar 
ações concretas de fomento à empregabilidade, de modo a cumprir na íntegra a dupla exi-
gência de demanda, prevista na própria nomenclatura “PRONATEC”. Embora caiba prefe-
rencialmente ao orientador a competência para essa finalidade, resolveu-se envolver toda 
a equipe para esse propósito fim do programa. do ponto da fundamentação teórica, este 
estudo baseou-se em Helal e Rocha (2009), que discutem sobre o que pensam a academia 
e o mundo empresarial sobre o discurso da empregabilidade.Os resultados alcançados 
foram desde a empregabilidade efetiva formal de alunos ativos e egressos do programa, 
até a criação de microempresas individuais e coletivas, gerenciadas pelos próprios alunos 
e já atuando no mercado.

TÍTULO: Acúmulo de biomassa do capim-elefante cameron verde em diferentes idades
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Goretti Socorro de Lima Trindade
Autores: Goretti Socorro de Lima Trindade, Anísia Karla de Lima Galvão, Cristiane Viana 
Pereira, Evenyn Barroncas Lopes.
Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar o acúmulo de biomassa do capim-elefante 
Cameron verde, em diferentes idades de corte. O experimento foi conduzido em Manaus-
AM. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com seis tratamentos 
referentes às idades de corte (20, 40, 60, 80, 100 e 120 dias). Após preparar o solo, foram 
plantadas duas estacas com três gemas/cova, com espaçamento de 1,0 m x 0,5 m. Nas 
idades de corte, foram determinados o acúmulo de biomassa verde e seca e a relação 
folha/colmo. As plantas foram cortadas e, em seguida, separadas folhas de colmo para 
pesagem. O material foi seco em estufa, a 65 ºC, até peso constante. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e à análise de regressão. A produção de biomassa/cova 
e a relação folha/colmo apresentaram diferenças (p<0,01) entre os tratamentos, sendo a 
maior biomassa obtida aos 120 dias (1,2 kg) e a melhor relação folha/colmo obtida aos 60 
dias (1,48). A melhor idade de corte foi 80 dias.



TÍTULO: A pessoa com deficiência visual na escola regular: Desafio e superação
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Graciele Rosa da Costa Soares
Autores: Graciele Rosa da Costa Soares, Carolina Wiedemann Chaves, Douglas Severo 
Silveira, Jocianne Giacomuzzi Pires, Fernando da Silva dos Reis.
Resumo: O IFRS através de seus NAPNEs, busca promover a quebra de paradigma docente 
frente à inclusão por meio de ações de sensibilização e capacitação. Diante da crescente 
demanda de atendimento a alunos com deficiência, o NAPNE Campus Farroupilha promoveu 
uma capacitação abordando o ensino para deficientes visuais com o objetivo de promover 
um repensar da prática pedagógica. Utilizou-se de vivência, palestras, oficinas, rodas de 
discussões e apresentação de materiais de tecnologia assistiva. Estes são produzidos, a 
baixo custo, pelo Projeto de Acessibilidade vinculado ao IFRS. Ao fim do evento realizou-
se avaliação através de questionário com perguntas escalonadas e abertas. Apesar da 
época do evento não ter sido a mais apropriada, a participação de pessoas de fora da 
instituição enriqueceu as discussões sobre a inclusão, e fomentou o desejo de novas ações 
em que se possa ampliar os conhecimentos acerca das várias deficiências e dificuldades 
de aprendizagem.

TÍTULO: Análise de atividades experimentais como forma de facilitar a aprendizagem 
no ensino de biologia em escolas municipais de Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Ana Maria Gonçalves Ferreira
Autores: Graciete Sousa Barbosa Cardoso da Silva, Valdene Barbosa Cardoso, Ana Maria 
Gonçalves Ferreira, Wendel Bezerra da Silva, Kátia Paulino de Sousa.
Resumo: O estudo visou identificar a eficiência de aulas práticas no ensino de Ciências dos 
estudantes concluintes do oitavo ano do Ensino Fundamental em escolas municipais da 
cidade de Araguatins-TO. Para tanto foi aplicado questionário a 94 estudantes distribuídos 
em duas escolas municipais, nos turnos matutino e vespertino. O questionário constou de 
sete questões objetivas. Objetivou-se coletar informações sobre idade, tempo dedicado 
aos estudos na disciplina de Ciências, bem como informações sobre suas dificuldades 
na disciplina. de acordo com o estudo observou-se que a maioria dos estudantes 
entrevistados (38,2%) possuem cerca de 14 anos de idade, sendo que 29,8% dizem que 
o uso de termos difíceis pelo professor da disciplina de Ciências dificulta o aprendizado 
dos conteúdos. Constatou-se também que 59,1% dos estudantes de oitavo ano afirmaram 
que disponibilizam apenas duas horas do seu dia para seus estudos, dedicam muito mais 
de seu tempo em assistir programas de TV como novelas, desenhos e filmes do que 
estudando. Os questionários foram aplicados antes e depois da realização de aulas práticas 
e os resultados obtidos foram satisfatórios.



TÍTULO: Análise de impactos ambientais na bacia do rio paciência em São Luíz
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Graziele Oliveira Silva
Autores: Graziele Oliveira Silva, Danúbia Oliveira Martins, Eliana Rodrigues de Sousa, 
Lucélia de Brito Batalha, Izabelle Cristina Silva Ramos.
Resumo: A água constitui um dos elementos físicos mais importantes na composição 
da paisagem terrestre, interligando fenômenos da atmosfera inferior e da litosfera e 
interferindo na vida vegetal, animal e humana. As bacias hidrográficas urbanas enfrentam 
um processo de degradação que com o tempo tomou proporções mais graves. A 
hidrografia da Ilha de São Luíz é formada pelos rios Anil, Bacanga, Tibiri, Paciência, 
Maracanã, Calhau, Pimenta, Coqueiro, Cachorros e outros rios e riachos. Foi realizada 
pesquisa documental e bibliográfica a temas relacionados à conservação de nascentes de 
corpos hídricos. Onde foram levantados informações sobre o compartimento ambientais 
da área de análise. Os principais impactos negativos sofridos pelos rios ocorrem em 
conseqüência, principalmente, de problemas como: desmatamento, erosão, assoreamento 
e poluição (lançamento de esgoto e lixo), além da ocupação populacional das áreas no 
entorno das margens dos rios e nascentes. Sabemos que a natureza é essencial à nossa 
sobrevivência, dela tiramos nossos recursos, que apesar de algumas pessoas acharem 
que são inesgotáveis, sabemos que são finitos.

TÍTULO: Direitos humanos e extensão universitária: Relato de experiência de um 
projeto em desenvolvimento
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Grazielle Nayara Felício Silva
Autores: Grazielle Nayara Felício Silva, Gyovanna Regina Reis Lemos.
Resumo: A representação social dos direitos humanos na sociedade Brasileira é uma herança 
histórica fortemente enraizada, com uma interpretação restrita. Parte-se da premissa que o 
Instituto Federal de São Paulo pode contribuir para a formação de um sujeito crítico e ativo 
e para isso o primeiro passo para a promoção dos direitos humanos na sociedade é seu 
conhecimento. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar a ideia de 
um projeto de extensão em desenvolvimento no IFSP-Campus Capivari na perspectiva do 
trabalho em Direitos Humanos, de modo a propiciar que é possível o debate sobre Direitos 
Humanos no espaço escolar. Através da vivência na realidade social, espera-se criar subsídios 
que permitam a formação de sujeitos críticos, participativos e que possuam a premissa de 
diálogo no tratamento as questões ligadas a desigualdade social

TÍTULO: Principais plantas medicinais utilizadas pela população de Gurupi.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Grazielle Rodrigues Araújo



Autores: Grazielle Rodrigues Araújo, Marcelo Alves Terra, Yanka Dantas de Andrade.
Resumo: Existe um grande número de espécies em todo o mundo que tem sido 
utilizadas desde a pré-história até os dias atuais. Como exemplos pode-se citar o 
Poejo(Menthapuleguim), Pata-de-vaca(Bauhiniaforficata), são utilizadas para a cura 
de diabetes ou Cavalinha(Equisetumssp) a oliveira(Óleoeuropaea) são utilizadas para 
emagrecer. Sendo este um conhecimento popular, acredita-se que o mesmo é utilizado por 
pessoas de mais idade e talvez com pouco estudo. Desta maneira o objetivo deste estudo 
foi de identificar o perfil dos usuários de plantas medicinais de Gurupi-TO. Foi aplicado um 
questionário a 39 pessoas frequentadoras da feira livre realizada toda quinta-feira na Praça 
da Cultura em Gurupi-TO, contendo as seguintes perguntas: Ano de nascimento, local de 
produção (Zona urbana ou rural), qual o nível de formação. Com isto percebeu-se que a 
faixa etária que mais cultiva plantas medicinais no município de Gurupi são de 50 a 59 anos 
de idade, sendo 74% delas moradoras de areas urbanas, a maioria com nível de formação 
de ensino médio completo.
 Paes et al (2013), encontraram classe de metabólicos evidenciando a importância de 
conhecer qual a estrutura vegetal é utilizada no tratamento de doenças. Uma vez que, 
estes estudos sejam realizados, dar-se continuidade nos mesmos buscando, futuramente, 
evoluir para produção de plantas medicinais bem como isolamentos dos compostos fito-
terápicos como potencial de uso na produção de medicamentos. Com isso algumas espé-
cies, antes consideradas sem importância econômica, passam a ter expressão e se tornam 
alvos de pesquisa visando a descoberta de princípios ativos que possam ser utilizados na 
indústria farmacêutica. Assim sendo acredita-se que este trabalho tem muito a contribuir 
para o conhecimento do uso de plantas medicinais em Gurupi-TO, bem como dar início a 
uma linha de estudos visando a longo prazo o isolamento de metabólicos fitoterápicos com 
potencial para utilização na indústria de fármacos.

TÍTULO: Diagnóstico tecnológico de colheita, pós colheita e gestão de banana no polo 
de Fruticultura Irrigada São João, Porto Nacional - TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Grecia da Conceicao Reis
Autores: Grecia da Conceicao Reis, Marcelo Pereira Mota, Edvaldo Vieira Pacheco Sant´Ana.
Resumo: No Tocantins a banana é a terceira fruta mais cultivada no Estado, que ao longo 
dos 25 anos do Tocantins se desenvolveu, principalmente, em termos de produtividade. em 
1992, o Tocantins registrava uma produtividade de 6 mil kg por ha e em 2011, este número 
já subiu para mais de 30 mil kg de banana por ha plantado (SEAGRO, 2013). Esta pesquisa 
teve como objetivo, diagnosticar os principais indicadores tecnológicos na colheita, pós-
colheita e gestão que são utilizados pelos produtores do Polo de Fruticultura Irrigada 
São João, Porto Nacional - Tocantins. de acordo com os resultados, as propriedades são 
basicamente administradas pelo próprio proprietário e seus familiares, exercendo todas as 
atividades, o que caracteriza o sistema de produção como de base familiar. Foi constatado 



que este fato também é decorrente do baixo poder aquisitivo da maioria dos produtores que 
não tem condições de pagar mão de obra especializada. Apesar de todas as dificuldades, 
os produtores se mostram dispostos a investir na atividade, que por sua vez mostrou que 
se for aprimorada tem de tudo para ser uma fonte de renda.

TÍTULO: XIII Movimento ecológico da escola estadual presidente Humberto Castello 
Branco
Instituição: FAFIRE
Apresentador: Greciele Joelen Ribeiro de Luna Cavalcante
Autores: Greciele Joelen Ribeiro de Luna Cavalcante, Sostenes Correia Cavalcanti Araújo, 
Cybelle Fernanda Martins, Fabiana Cristina Martins Ramos.
Resumo: A adoção de atividades de educação ambiental no âmbito escolar tem sido uma 
importante ferramenta para formação da criticidade dos estudantes. Nesta perspectiva, 
realizar projetos pedagógicos coma temática ambiental, permite aprendizagem de 
inúmeros conteúdos curriculares na educação básica. O presente trabalho caracteriza-
se como relato de experiência, com a proposta de pesquisa participante que procurou 
diagnosticar a interpretação e percepção dos alunos da Escola Estadual Presidente 
Humberto Castello Branco, localizada no bairro de Tejipió, Recife-PE. A referida pesquisa 
suscita das experiências vivenciadas na escola com a realização de um movimento 
ecológico, que contempla educação ambiental e a importância de uma unidade de 
conservação Mata do Engenho Uchôa, o escopo do estudo de caso. A escola se destaca 
por constituir um Movimento ecológico em prol da conservação e preservação de uma 
área legalmente protegida há cerca de 13 anos. O trabalho foi realizado através de 
levantamento de informações teóricas, cartográficas e a participação da culminância 
do movimento ecológico da escola. Esta pesquisa possibilitou verificar que a adoção 
de projetos integradores, abordando a temática ambiental, contribui em soberania para 
o entendimento teórico, por parte dos estudantes, bem como para a prática efetiva dos 
conceitos trabalhados em sala de aula e praticados no campo com o acompanhamento 
dos servidores da escola. Fato que vem contribuindo para transformação das atitudes dos 
estudantes acerca da percepção da paisagem local, além de significativas experiências na 
comunidade, com a realização de mobilizações que ultrapassam os limites da escola.

TÍTULO: O proeja em 3ª pessoa no IFRS
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Ana Paula Colares Flores Moraes
Autores: Greicimara Vogt Ferrari, Ana Paula Colares Flores Moraes.
Resumo: Este trabalho é uma síntese da experiência que vem sendo realizada, do Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Através de reuniões pedagógicas, com a participação 
dos Coordenadores de Cursos PROEJA e representação da Proen (GT PROEJA), busca-
se o planejamento de ações que visam o fortalecimento da modalidade na instituição. 



A partir de um diagnóstico, o GT PROEJA construiu um plano de trabalho, objetivando 
transcender os desafios. O teor da proposta aproxima-se metodologicamente aos 
princípios da pesquisa participante (Brandão, 2007). Dentre os resultados destacamos 
a realização do “I Encontro do PROEJA: Integrando Saberes, Práticas e Experiências”, 
planejado e efetivado no coletivo do GT PROEJA. Acreditamos que com essa proposta nos 
aproximamos dos preceitos de Freire (1983) ao propor uma educação que considere os 
saberes e realidade dos educandos. Também ressaltamos a importância de considerarmos 
os estudantes como sujeitos detentores de voz (Arroyo, 2009), fato este que fez a diferença 
neste I Encontro do PROEJA. É na perspectiva de construção coletiva que o IFRS segue sua 
trajetória constituindo o PROEJA em 3ª pessoa.

TÍTULO: Uso do óleo de cozinha como alternativa ecologicamente sustentável para a 
geração de renda.
Instituição: CEFET - Centro de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Apresentador: Gabriel de Jesus Oliveira Fonseca
Autores: Gretynelle Rodrigues Bahia, Gabriel de Jesus Oliveira Fonseca, Roberta Alves 
Prado Lira.
Resumo: O uso do óleo de cozinha como alternativa ecologicamente sustentável para a 
geração de renda é um projeto de extensão idealizado e desenvolvido pelo CEFET-MG 
Campus Curvelo, e visa o reaproveitamento do óleo de utilização doméstica. A finalidade 
do projeto é encontrar alternativas ecológicas com o intuito de reutilizar o óleo de cozinha, 
produzindo produtos de natureza integralmente sustentável, como o sabão em pó, sabão 
líquido e sabão em barra. Soma-se a isto a possibilidade destes produtos se tornarem uma 
fonte de renda para diversas famílias.
O óleo residual de cozinha quando eliminado de maneira incorreta pode gerar impactos 
ambientais significativos, uma vez que, por ser insolúvel, pode apresentar dificuldades 
de eliminação eficaz. Segundo dados da Sabesp a cada um litro de óleo de cozinha que é 
reutilizado, preservamos mais de vinte mil litros de água.
Muitas pessoas descartam o óleo de maneira ineficaz, jogando na pia ou no solo, o que 
gera consequências negativas ao meio ambiente, como a impermeabilização do solo difi-
cultando a infiltração de água, poluição de rios e lagos, além da formação de resíduos em 
esgotos domésticos causando entupimentos e proliferação de animais indesejáveis.
A ideia em si, é tornar o problema, que neste caso é o descarte incorreto do óleo domésti-
co, em uma solução prática e utilizável a todos.
Construir um futuro sustentável significa adquirir uma mudança de pensamentos que cau-
sam grandes problemas, e que podem ser solucionadas com pequenas atitudes, sendo que a 
preservação do ambiente em que vivemos pode ser feita com a mudança de hábito da popu-
lação, gerando consequências extremamente positivas. Projetos como este são um exemplo 
de como podemos aliar preservação ambiental com desenvolvimento social e econômico.



TÍTULO: O cultivo de taturubá
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Guilherme Correia de Souza
Autores: Guilherme Correia de Souza, Claudemir Figueiredo Pessoa, José Luiz Gonçalves 
Tavares, Thaynara Coutinho Ferreira.
Resumo: O Taturubá (Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma) da família Sapotaceae é uma 
fruta de origem indígena que está em extinção. Este projeto de pesquisa é uma iniciativa para 
reimplantá-lo em escala no Cerrado, pois seria uma forma de retirálo da lista de extinção.
Este fruto é oriundo de Pernambuco onde muitos o conhecem e já o usam para fazer polpas.
A árvore de Taturubá necessita muito de água para seu desenvolvimento que demora em 
torno de 3 a 4 anos para crescer e começar a dar frutos, e só dá frutos uma vez por ano 
sendo assim muito raro.
Esta árvore entrou em extinção, pois seus frutos e sua madeira são muito requisitados, sen-
do que os frutos servem para se fazer sorvetes e polpas.
 Duas árvores foram plantadas e os resultados são bem satisfatórios, pois estão crescendo 
rapidamente com a adubação certa e também devido ao espaço que elas tem para crescer.
Uma delas já começou a dar frutos que utilizamos para o nosso próprio consumo e isso só 
fortifica mais a ideia do plantio da árvore.
 Para realizar o plantio da árvore de Taturubá é necessário muito espaço, pois é uma arvore 
que pode ficar muito grande, precisamos também de adubação, mão-de-obra, um manejo 
adequado, boa irrigação.
Ela necessita muito de água e por fim defensivos para eliminar pragas que a podem prejudicar.

TÍTULO: A matemática na elaboração do jogo “o adivinho indiscreto”
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Miguel de Araújo Pinheiro
Autores: Guilherme Henrique Lima Silva, José Henrique Dias Duarte, Miguel de Araújo 
Pinheiro, Rafael Braz de Macêdo.
Resumo: Atualmente o uso de jogos em aulas de matemática vem aumentando a cada dia, 
proporcionando aos alunos, de forma lúdica, um melhor desenvolvimento de habilidades 
na disciplina. Esses jogos favorecem também, a melhora do raciocínio lógico, a construção 
da linguagem matemática e uma melhor absorção dos conteúdos. Ressalta-se ainda que 
essa atividade detêm a atenção dos discentes despertando sua curiosidade. Deste modo, 
objetivamos nesse trabalho, analisar a matemática utilizada na construção do jogo “O 
Adivinho Indiscreto”. O jogo é formado por 6 cartelas com 32 números cada, distribuídos 
estrategicamente entre elas, números de 1 a 63. Escolhe-se, mentalmente, um dentre os 
63, em seguida utilizando-se de ferramentas matemáticas, descobre-se o número pensado. 
Aplicou-se o jogo na turma de alunos do PIBID do IFCE Campus Cedro em seguida questionou-
se sobre o interesse, aplicabilidade e curiosidade na matemática do jogo.



TÍTULO: Efeitos relativos à usinagem e ferramenta de corte em fresamento discordante 
e concordante.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara
Apresentador: Guilherme Machado Benjamin
Autores: Guilherme Machado Benjamin, Marcel Henrique Militão Dib, Diogo Cardoso 
Patricio.
Resumo: Atualmente grande parte da manufatura abrange vários processos de usinagem. 
Cada processo tem sua especificidade e aplicação. O Fresamento é uma das importantes 
etapas do processo em que a maioria das partes usinadas estão no seu estado final de 
produção, por isso deve-se ter um bom domínio sobre este assunto. em fresamento o 
percurso efetivo de corte não é totalmente circular e se distingue em duas formas: discordante 
e concordante. No discordante a espessura de corte é mínima e aumenta gradualmente até 
a espessura máxima, este efeito força a aresta de corte para dentro do material gerando 
uma queima da ferramenta devido ao atrito, altas temperaturas e, principalmente, o contato 
direto com a superfície endurecida (encruada) decorrente do corte anterior. Esses fatores 
reduzem a vida útil da ferramenta, mas ainda assim é o método de fresamento que melhor 
ameniza os defeitos de folgas das máquinas. No fresamento concordante, a espessura dos 
cavacos é máxima e diminui gradualmente atingindo aproximadamente zero no final, por 
iniciar com espessura de corte máxima não há um contato direto da aresta de corte com 
a superfície encruada causada pelo corte anterior, assim evita-se que a aresta de corte se 
esfregue ou queime contra a superfície endurecida. O objetivo deste projeto é analisar e 
apresentar os principais efeitos na peça, na máquina e na ferramenta de corte conforme a 
forma de fresamento adotada (discordante e concordante). Para desenvolver este trabalho 
será preciso uma máquina fresadora ou um centro de usinagem, ferramentas de corte, 
microscópio e rugosímetro. Até o momento, já foram feitos levantamento bibliográficos, 
alguns experimentos com filmagens e coletados cavacos para análises.

TÍTULO: Estudo de caso como estratégia para contextualizar o ensino de química na 
formação inicial do zootecnista
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Laurielly Maria Itacarambi da Silva
Autores: Guilherme Martins Leão, Laurielly Maria Itacarambi da Silva, Cinthia Maria, Felicio.
Resumo: A contextualização pelo trabalho, tem sido um recurso eficiente para o ensino 
de química no sentido de dar significado aos conceitos estudados e desmitificar a ideia 
que muitos trazem de que a química ensinada, seja no ensino médio, seja nos diversos 
cursos superiores e tecnológicos que requerem estes conhecimentos. Realizamos algumas 
investigações entre estudantes iniciantes no curso de bacharelado em zootecnia, nos anos 
de 2012, 2013,2014 e 2015 do IFGoiano, Campus Morrinhos, onde buscávamos perceber as 
concepções sobre a necessidade do conhecimento químico na atuação profissional. Trata-se 
de uma abordagem qualitativa, com aplicação de questionários e elaboração de questões (na 



forma de casos para estudo), que são utilizados para avaliar propostas de ensino e aplicações 
de conceitos químicos de forma contextualizada ao trabalho, na área de formação destes 
estudantes. Foram aplicados questionários, trabalhados seminários temáticos, artigos 
técnicos da Revista Brasileira de Zootecnia e estudo de casos, seja a partir da realidade 
de assentados produtores de leite da Cooperativa Familiar dos Assentados do Tijunqueiro 
(COOPERFAT), próximo ao Campus, nos setores produtivos da escola ou ainda a partir de 
situações apresentadas nos artigos de pesquisa da Revista Brasileira de Zootecnia (RBZ). A 
partir de entrevista com os produtores de leite, foi possível identificar os produtos químicos 
utilizados no manejo dos animais e levantar possíveis tópicos a serem trabalhados, nas áreas 
da química que estavam presentes no currículo de formação deste profissional. A elaboração 
de propostas relacionadas a sua área de formação, possibilidade de vivenciar situações de 
ensino, partir destas atividades e propor estratégias interdisciplinares que possibilitassem 
a integração de conceitos químicos e o desenvolvimento de casos para estudo na área da 
zootecnia. São propostas que possibilitam trabalhar um ensino de química contextualizado a 
formação, podendo auxiliar na qualificação de futuros profissionais na área de produção de 
alimentos de origem animal.

TÍTULO: A execução do paa-leite na regional de Arapiraca/Alagoas
Instituição: UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Apresentador: Guilherme Vieira Menezes
Autores: Guilherme Vieira Menezes
Resumo: No presente estudo, analisamos o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
criado pelo Governo Federal dentro do escopo do Programa Fome Zero. Damos enfoque à 
modalidade PAA-Leite, popularmente denominado, no estado de Alagoas, de Programa do 
Leite. No primeiro momento fazemos um percurso histórico do Programa em relação ao 
funcionamento e organização. em seguida, analisamos o PAA-Leite de forma mais complexa 
desde sua criação para, finalmente, destacar as principais contribuições/avanços desta 
modalidade ao fortalecimento da agricultura familiar e à segurança alimentar e nutricional, 
e as suas limitações, bem como sua cadeia produtiva para o desenvolvimento econômico 
e social, em especial para a regional de Arapiraca no agreste alagoano.

TÍTULO: Cineclube federal - aprendendo, filmando e ensinando: Produções audiovisuais 
sobre os direitos humanos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Carlos Daniel Miotto
Autores: Gustavo Baptistella Leite da Silva, Luciana Lima Batista, Carlos Daniel Miotto, 
Lucas Evangelista de Barros, Nicolas de Araújo Caris.
Resumo: O desenvolvimento da arte e da cultura nos espaços educativos formais 
faz-se uma demanda existente em nossos dias atuais. Os jovens, por meio da arte, 
conseguem expressar-se de forma mais criativa e ativa. O presente projeto tem como 



finalidade desenvolver atividade cineclubista oportunizando à comunidade acesso ao 
cinema, debatendo temas relativos, principalmente, aos Direitos Humanos, bem como 
a realização de trabalhos práticos que envolvem produção audiovisual na linguagem 
de animação ou ficção, no formato de curtas-metragens e com temáticas relativas aos 
Direito Humanos. O CINECLUBE FEDERAL - APRENDENDO, FILMANDO e ENSINANDO: 
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS visa entender o cinema e a 
produção audiovisual como importantes caminhos para ampliação dos conhecimentos e 
do patamar cultural dos participantes, auxiliando-os na formação de novos hábitos, na 
composição do repertório cultural e no desenvolvimento do senso crítico, possibilitando, 
assim, o exercício da cidadania. A subsequente realização de oficinas tem a finalidade de 
concretizar de forma prática os debates oferecidos pelo CineClube. Tais trabalhos serão 
realizados pelos alunos dos cursos Técnicos Integrados em Informática e Química. As 
oficinas destinam-se a fomentar tanto o debate sobre as questões relativas aos Direitos 
Humanos bem como a produção audiovisual.

TÍTULO: Evasão e evadidos em cursos de graduação no IFAM.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Gustavo da Silva Sousa
Autores: Gustavo da Silva Sousa, João Batista Neto.
Resumo: Dentre os mais graves problemas do ensino superior Brasileiro, a evasão é um 
deles, e não deve ser nada estranho se for o maior. Pesquisar os evadidos do IFAM é 
o objetivo dessa pesquisa. O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) tem como missão 
promover com excelência educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento da 
Amazônia. Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo identificar as causas da 
evasão nos Campus Manaus através de entrevistas com os evadidos de todos os cursos de 
graduação em unidades do IFAM em Manaus justamente para atender as premissas dessa 
missão. Através de uma entrevista com o evadido foi possível identificar motivos dessa 
evasão, logo diante dessas respostas é possível trabalhar nesse resultado para garantir a 
permanência do discente durante todo o curso, o que torna a Instituição mais presente na 
vida do aluno e maior eficiência na qualidade do curso. O resultado prático é que em 2015 
essa pesquisa passa a ser permanente, institucional e de responsabilidade do Núcleo de 
Evadidos da Diretoria de Graduação do IFAM.

TÍTULO: As olimpíadas científicas como instrumento no ensino de química e física na 
região Potengi
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Gustavo des Maia Freita
Autores: Gustavo des Maia Freita, Guilherme de Freitas Maia, Maria Ruthiane Basílio 
Ramalho, Suênia Daiara Texeira dos Santos.
Resumo: O projeto visa aprimorar os conhecimentos dos alunos envolvidos de forma 



dinâmica, resolvendo questões que se apresentam como desafios que fogem da 
comodidade escolar, preparando-os para a realização da Olimpíada de Química do Rio 
Grande do Norte, Olimpíada Brasileira de Química e da Olimpíada Brasileira de Física 
das Escolas Públicas e estimulando-os a obterem melhores resultados acadêmicos, 
melhorando a qualidade da educação básica. Nas escolas da região Potengi, no Rio Grande 
do Norte, há um desconhecimento dessas olimpíadas. Sendo assim, temos a intenção 
de popularizá-las. Foram, então, criadas listas de exercícios baseada em olimpíadas 
anteriores, considerando seus programas de estudo. Essas listas são postadas no nosso 
blog – www.quimicafisicaIFRN.blogspot.com –, com suas resoluções. Ainda, foi elaborado 
um e-mail – física.quimica.IFSPp@gmail.com –, caso haja dúvidas. A equipe contatará as 
escolas onde o projeto foi divulgado, apoiando-as na inscrição e realização das olimpíadas.

TÍTULO: Amada, de toni morrison: Metaficção historiográfica
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Gustavo Henrique Amaral Monteiro Rocha
Autores: Gustavo Henrique Amaral Monteiro Rocha, Liliane de Paula Munho.
Resumo: Esta pesquisa analisa o romance Beloved (Amada), da autora norte-americana 
Toni Morrison e discute a representação da realidade entre história e ficção. Numa estratégia 
narrativa, com frequentes incursões no passado, Morrison reelabora a história de Margaret 
Garner, que, após escapar da escravidão, é presa por matar um de seus filhos, para não 
vê-los retornarem à condição de escravos. No romance, Sethe degola a filha de dois anos 
e tenta matar os outros três. em vez de ser presa, é assombrada pela bebê morta, que 
se materializa dezoito anos após sua morte. Os pressupostos teóricos que fundamentam 
nossa análise consistem nos estudos sobre o romance pós-moderno de Linda Hutcheon e 
na noção de verdade como construto linguístico de Hayden White.

TÍTULO: A importância da língua de sinais (libras) no ensino de química
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba
Apresentador: Gustavo Henrique Costa da Silva
Autores: Gustavo Henrique Costa da Silva, Helena Maria de Almeida Mattos Martins do 
Santos Ali.
Resumo: INTRODUÇÃO: Atualmente a educação Brasileira, enfrenta várias dificuldades no 
âmbito da deficiência auditiva. Diante disto, é necessário ter um conhecimento prévio da 
Língua de Sinais para que seja possível trabalhar o ensino de Química de forma intuitiva 
com esse aluno surdo. Percebe-se que ao entrar em uma sala de aula são encontrados 
alguns alunos com deficiência auditiva e, por isso, é importante conhecer a Libras e 
saber interpretar alguns conceitos básicos da química para esse aluno. Entretanto, antes 
de formar um conceito ou um sinal para transmitir ao discente é necessário que haja 
um estudo e a criação de sinais que, atualmente, ainda não existem para determinadas 
matérias dentro da disciplina de Química.



Resultados e Discussões
No campo educacional ainda não existem sinais suficientes para os conteúdos de química. 
Como por exemplo, as cadeias orgânicas, mol, estados físicos da matéria, entre outros. 
Ainda é um trabalho em construção, mas é um material que pode ser mais estudado, mais 
ampliado, de tal forma que abrangesse não só a disciplina de Química, mas também as 
outras ciências das grades curriculares.
É evidenciado que há uma dificuldade de compreensão desses alunos com deficiência 
auditiva, pois ainda não existem muitos sinais desenvolvidos para certos conteúdos, por 
isso, deve ser mais trabalhado algumas interpretações de como transmitir informações e 
construir mais sinais para conceitos básicos que se usa em toda a química.
Na maioria das vezes, as escolas não possuem intérpretes para que a disciplina seja ensi-
nada por um profissional da área, sendo que os interpretes de Libras encontra-se em falta 
no mercado. e para que essa barreira seja quebrada é preciso que as instituições de ensino 
superior, formadoras de professores, invistam na disciplina de Libras, ou até mesmo, em 
cursos onde os professores saibam comunicar-se com esses alunos.
Conclusão
Diante dos fatos e problemas ditos anteriormente, através da Libras a sala de aula pode 
ser um ambiente mais inclusivo onde as deficiências sejam supridas, de acordo com cada 
fraqueza existente na escola. Para que a escola se torne um lugar vasto de inclusão é 
preciso que os profissionais da docência tenham preparo antes de estarem em sala de 
aula, fazendo cursos como: Braille, Libras, e assim por diante, para que os professores 
se tornem mais aptos, capacitados e prontos para depararem-se com as dificuldades que 
serão encontradas no âmbito escolar.

TÍTULO: Incorporação de montmorilonita organofílica em termoplásticos para a 
produção de nanocompósitos.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Gustavo Henrique de Almeida Barbalho
Autores: Gustavo Henrique de Almeida Barbalho
Resumo: A incorporação de argila organofílica com partículas nanométricas em polímeros 
termoplásticos permite a produção de nanocompósitos com melhores propriedades 
físicas e mecânicas em relação às de polímeros puros. As caracterizações da argila 
organofílica foram feitas por X (FRX), X (DRX), (TG e DTA) e (FTIR). A caracterização 
dos nanocompósitos foi feito (MET) e propriedades mecânicas de tração. Os resultados 
das caracterizações da argila, organofílica, através de X (FRX). Os resultado de raios-X 
(DRX), mostram o aumento da distância interplanar basal, devido à penetração das cadeias 
carbônicas do sal. As análises de TG e DTA, apresentam duas perdas de massa. Através 
dos resultados mecânicos de tração, a concentração da argila, a dispersão e sua interação 



com a matriz, influenciam diretamente na resistência a tração dos corpos de prova. As 
imagens de MET revelaram as morfologias dos nanocompósitos, apresentando estruturas 
parcialmente esfoliadas com predominância de alguns aglomerados.

TÍTULO: Educação ambiental aplicada a jogos digitais
Instituição: Fatec ITU
Apresentador: Gustavo Henrique Patricio
Autores: Gustavo Henrique Patricio, Angelina Vitorino de Souza Melaré.
Resumo: Há carência de conscientização por parte da população com relação aos problemas 
ambientais, como por exemplo, o descarte correto de resíduos sólidos urbanos e o consumo 
consciente de água e energia. Visando solucionar esse problema, foi desenvolvido um jogo 
educacional com a temática de educação ambiental e sustentabilidade voltado à crianças, 
pois essas são bastante influenciadas por jogos. Esse jogo digital terá diversas fases onde 
a criança poderá escolher se realizará a tarefa ou não. Suas escolhas influenciam no enredo 
do jogo. Uma pré-avaliação diagnóstica será aplicada as crianças para determinar seus 
níveis de conhecimento ambiental. Na sequência, o jogo será administrado. Por último, 
será aplicada outra avaliação para determinar se o nível de conhecimento ambiental 
aumentou. Ao final, espera-se ter uma análise do nível de conhecimento das crianças e o 
quanto um jogo pode auxiliar na educação ambiental, pois os jogos tem um forte potencial 
na educação e aprendizado empírico, ensinando de forma divertida.

TÍTULO: Um olhar discente sobre a mulher no mercado de TI
Instituição: IFF - Instituto Federal do Fluminense
Apresentador: Edimarcos Velasque Cardoso de Souza
Autores: Gustavo Machado Costa, Edimarcos Velasque Cardoso de Souza, Cassiane Souza 
do Vale Lessa.
Resumo: Buscando compreender as razões culturais possíveis que levam a maior parte das 
mulheres a preterir a área de TI, este projeto tem como objetivo efetuar um levantamento 
dos discursos que atravessam a fala dos alunos dessas turmas de informática do IFF 
Campus Itaperuna. Para tanto, foram elaborados dois questionários, pensados a partir do 
modo como cada um dos sexos se relaciona com a questão em pauta. Participaram da 
pesquisa um total de 57 mulheres e 48 homens. Ao serem solicitados a discorrer sobre 
capacidade, confiabilidade e remuneração de profissionais do sexo feminino, os homens 
entrevistados assumem, com unanimidade, um discurso pautado na defesa da igualdade 
de condições entre os sexos, e, por consequência, na equidade salarial. Questionadas 
sobre a existência de preconceito com profissionais do seu sexo, 61% das mulheres 
entrevistadas corroboram a avaliação masculina, por considerarem que profissionais 
do sexo feminino não são tratados de modo desfavorável em ambientes acadêmicos ou 
profissionais. Com base no que foi levantado, nota-se que o preconceito em si parece 
ter diminuído significativamente. No entanto, a escassez de mulheres constitui indício de 



que o acesso à área em questão ainda é limitado. Isso pode decorrer de fatores ligados 
não apenas a formas explícitas de preconceito, mas a mecanismos tácitos de dominação 
ideológica, inculcados em ambientes familiares e institucionais de formação do sujeito.

TÍTULO: CAI - Circuito de Artes Integradas
Instituição: Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Gustavo Ribeiro Gonçalves
Autores: Gustavo Ribeiro Gonçalves, Jeferson Vieira, Maria Eduarda Fragas.
Resumo: O CAI - Circuito de Artes Integradas, foi criado para dar continuidade a duas 
iniciativas bem-sucedidas no Campus São José, os projetos ‘Oficina de Danças Urbanas’ e 
o ‘Teatro para Todos’. A oficina de Danças Urbanas tem como objetivo levar à comunidade 
todo o conhecimento da Cultura Hip Hop, para que ela seja reconhecida e valorizada. Na 
medida em que promove a inclusão social, através da quebra de barreiras sociais, resgata 
valores éticos e morais, além de despertar possíveis talentos promissores se tornando 
um real instrumento de mudança social. Já o Teatro para todos abrirá inscrições para um 
elenco teatral com o intuito de montar uma peça para apresentar nas escolas municipais, 
estaduais e federais da grande Florianópolis. Todas as atividades serão abertas para os 
alunos e para a comunidade em geral. Desta forma espera-se estreitar parcerias para 
desenvolver de maneira sustentável o cenário artístico da cidade, e consolidar o IFSC como 
Ponto de Cultura referência em São José.

TÍTULO: A construção de um jornal escola: Um olhar no desenvolvimento do 
protagonismo juven
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Gutemberg Lima da Silva
Autores: Gutemberg Lima da Silva, Maria Lara Ferreira Constant Galindo, Maciely Santos Braga.
Resumo: Nos alicerces das ideias de Freinet (1974), confeccionou-se o jornal “Maragogi 
In Foco”, que surgiu a partir do projeto de extensão do Jornal na Escola, oportunizado no 
Campus Maragogi através da Pró-Reitoria de Extensão - IFAL. Enquanto à compreensão da 
prática de leitura e escrita, apoiamo-nos em estudos realizados por Silva (2011). Utilizou-se 
o conceito defendido por Costa e Vieira (1997) quanto ao Protagonismo Juvenil. Conclui-
se que assumir a autonomia pelos estudantes é um processo gradativo e o jornal é mais 
uma ferramenta na constituição de jovens mais participativos, numa busca de visão crítica 
e consciente da sociedade.

TÍTULO: Processo de desenvolvimento da educação ambiental: Urgência, impactos e 
sensibilização
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Gutto Monzelle Rios Marques



Autores: Gutto Monzelle Rios Marques, Gilvá Pinheiro Bertoldo, Wattson Quinelato Barreto 
de Araújo.
Resumo: No Desenvolvimento da Educação Ambiental pode-se abordar a problemática 
do descarte inadequado dos resíduos sólidos. Nestes resíduos, encontram-se restos de 
alimentos, papéis, embalagens em geral, plásticos, produtos elétricos e eletrônicos e seus 
acessórios. em Teixeira de Freitas - BA desde 2008 a Prefeitura Municipal em conjunto 
com o Ministério Público implantou um projeto de coleta. Para sensibilizar a comunidade 
deste Campus do IF Baiano, no qual ainda não há coleta seletiva, com este trabalho insere-
se a prática da educação ambiental no cotidiano desta comunidade, sensibilizando-os 
sobre a problemática do lixo descartado incorretamente e seus impactos socioambientais 
negativos. Foi utilizada uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, organizada com 
sensibilização ambiental com uso de panfletos, folders, cartazes, banners e palestra. Com o 
trabalho desenvolvido pode-se sensibilizar diretamente 100 alunos do Campus Teixeira de 
Freitas por meio de palestra e mais 685 pessoas por meio de outros materiais informativos 
como panfletos, folders e cartazes.

TÍTULO: A importância da educação ambiental na conservação do Rio Tapajós no 
município de Aveiro – PA.
Instituição: UFPA - Universidade Federal do Pará
Apresentador: Gyselle dos Santos Conceição
Autores: Gyselle dos Santos Conceição, Davi do Socorro Barros Brasil, Fabiana Cristina de 
Araújo Nascimento, Tamara Alice Marinho Coelho, Silvio dos Santos Conceição.
Resumo: A pesquisa realizada em uma área de embarque e desembarque dos transportes 
fluviais dos ribeirinhos no município de Aveiro-PA deu-se no ano de 2015, tendo como 
primeiro momento, observar o comportamento dos usuários em relação ao descarte 
de resíduos sólidos no meio ambiente, juntamente com a utilização dos recursos 
hídricos. em seguida utilizou-se um questionário ambiental junto aos proprietários de 
algumas embarcações, tendo a liberdade de aceitar ou não em participar da entrevista. 
Questionamentos sobre a importância da Educação Ambiental, além de ações que poderiam 
contribuir para conservar ou minimizar possíveis degradações do rio Tapajós fizeram parte 
das perguntas. Faz-se necessário que sejam realizados estudos sobre esses temas para 
a constituição de um Plano, que permita uma pactuação contínua, que mude através da 
Educação a relação homem e meio ambiente. As ferramentas imperativas são as leis que 
versam sobre a educação ambiental, os resíduos sólidos e os recursos hídricos.

TÍTULO: Atividade interdisciplinar utilizando as histórias em quadrinhos no ensino de 
química.
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí
Apresentador: Hailton Ferreira Pereira
Autores: Hailton Ferreira Pereira, Octávio Marcos Martins Mani, Anna Gabriella da Silva 



Oliveira, Karine Sãnia Dutra Silva, Ivonice Guimarães.
Resumo: Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido no decorrer da disciplina Análise 
e Desenvolvimento de Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Matemática, do 
Mestrado Profissional de Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de 
Goiás, e propõe uma sequência de ensino para o estudo do tema água nas aulas de Química 
utilizando a construção de histórias em quadrinhos (HQ). Escolhemos para a aplicação da 
proposta o 2º período do curso de Secretariado modalidade Proeja do Instituto Federal 
de Goiás, pois além de verificarmos que existem poucas metodologias diferenciadas 
nesta modalidade de ensino, outro motivo vem da angustia vivenciada pela dispersão 
das alunas dessa turma durante as aulas de Química. O uso do recurso didático HQ no 
ensino de Ciências, nesse caso foi durante aulas de Química de forma interdisciplinar, 
o que possibilitou ao professor abordar conceitos químicos, biológicos e ambientais 
para a produção de HQ. No primeiro encontro: trabalhamos com o tema “água” de forma 
interdisciplinar, foi realizada uma aula expositiva dialogada, apresentou-se o tema por meio 
de questões problemas sobre a escassez da água. Pelas hipóteses das alunas, o professor 
foi abordando conceitos químicos, biológicos e ambientais. No segundo encontro: 
juntamente com a professora de língua portuguesa foram abordadas a origem das HQ, 
suas características e potencialidades educacionais, as alunas conheceram como é a 
estrutura das HQ, além do significado dos “balões” de diálogo e das onomatopeias. Nesse 
mesmo encontro foi apresentado o site Strip Generator, que utilizamos para a produção 
das HQ. No terceiro encontro: elaboração da HQ com ações para minimizar os problemas 
discutidos sobre o tema trabalhado e/ou quaisquer conceitos químicos e biológicos vistos. 
Percebemos o quanto este recurso possibilitou a sedimentação dos temas trabalhados de 
forma lúdica e divertida, além de possibilitar a oportunidade de estimular a criatividade 
das alunas. A proposta mostrou-se muito interessante, foi possível perceber a mudança 
atitudinal das alunas que começaram a participar mais ativamente das aulas de química. A 
turma ficou mais unida, e o diálogo professor-aluno passou a ser mais frequente.

TÍTULO: A vivência com a comunidade quilombola como instrumento educativo para 
estudantes do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Halda Simões Silva
Autores: Halda Simões Silva, Felipe Mateus Barbosa Alves, Karen Gabrielly Andrade de 
Araujo, Lidianne Cordeiro da Silva.
Resumo: A atividade relata a vivência dos estudantes do IFPE, junto a comunidade quilombola 
do Timbó, localizada no município de Garanhuns, interior do Estado de Pernambuco, 
como meio de promover a conscientização patrimonial dos discentes. Registra ainda a 
relevância do Programa de Arte e Cultura, fomentado pela Assistência Estudantil do IFPE-
Garanhuns, uma vez que o mesmo viabilizou a pesquisa sobre Patrimônio Cultural. Assim, 



o Programa revela-se não somente como um instrumento de permanência dos estudantes 
na instituição, mas também como um canal de fortalecimento da capacidade crítica e 
incentivo à pesquisa para os estudantes envolvidos no projeto.

TÍTULO: O enfermeiro docente no ensino técnico: Refletindo sobre o perfil e perspectiva 
de formação profissional
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Haline Falcão de Ornelas
Autores: Haline Falcão de Ornelas, Thamar Kalil de Campos Alves, Karla Jaciara Vieira 
Damaceno, Ariane Gonçalves de Oliveira, Karine Alencar Froes.
Resumo: Esse estudo buscou refletir sobre o perfil e a perspectiva de formação do enfermeiro 
docente no ensino técnico em enfermagem do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 
Campus Januária, tendo em vista os desafios da articulação de duas práticas profissionais: 
docência e a enfermagem. É um estudo exploratório, descritivo, quanti-qualitativo; coleta 
de dados foi realizada através da consulta ao currículo Lattes dos docentes, disponível na 
Plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os resultados 
mostraram que as docentes possuem experiência profissional na área da saúde, mais de 
uma especialização lato sensu, ausência de formação pedagógica, exercem a docência em 
dedicação exclusiva e estão inseridas na pós-graduação stricto sensu. Nesse contexto, a 
reflexão impõe dilemas e abre perspectivas, inspirando a construção de novos olhares que 
rompam com a crença que a boa prática profissional específica garante a boa docência. É 
preciso promover uma educação profissional engajada com a proposta de formação de um 
cidadão crítico, autônomo, solidário, sensível e politizado frente aos problemas sociais.

TÍTULO: Cyberbullyng: Percepção dos alunos do ensino médio do Instituto Federal do 
Tocantins, Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Hamilton Batista de Matos Junior
Autores: Hamilton Batista de Matos Junior, Michelle de Lima Mota, Márcia Sthéfany dos 
Santos Nogueira.
Resumo: Estudo sobre a percepção dos alunos do ensino médio do Instituto Federal do 
Tocantins Campus Gurupi acerca do cyberbullying. em que o mesmo é uma prática que 
envolve meios de comunicação pela internet, como por exemplo as redes. Realizou-
se pesquisa de campo e como método de coleta de dados aplicou-se questionários com 
questões abertas e fechadas que foram distribuídos aos 44 alunos matriculados no 3º ano do 
ensino médio integrado ao agronegócio do IFTO, Campus Gurupi. Após a análise dos dados 
coletados com os estudantes, observou-se que o cyberbullying é um assunto conhecido por 
97% dos entrevistados. Quando o assunto é de como se deve tratar o cyberbullying; 66% dos 
entrevistados acharam a melhor solução, tratar o cyberbullying como crime; 3% acharam a 
melhor solução resolver o problema fora dos tribunais; 25% acham melhor resolver esse 
problema pessoalmente; e 6% acham que o cyberbullying não é um problema.



TÍTULO: Aprendizado de lógica de programação com ferramentas não usuais
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara
Apresentador: Hamon Gabriel Toledo Giacomelli
Autores: Hamon Gabriel Toledo Giacomelli, Profa. Dra. Renata Maria Porto Vanni.
Resumo: O aprendizado da lógica auxilia os estudantes no raciocínio, na compreensão de 
conceitos básicos, na verificação formal de programas e prepara-os para o entendimento 
de tópicos mais avançados [Abar, 2006]. Portanto, a ferramenta escolhida para o projeto 
foi o XNA, um framework para desenvolvimento de jogos que torna a criação de jogos 
(para PC, Xbox 360 e Windows Phone 7) muito mais acessível [Junior, 2011]. Quando se 
desenvolve um jogo, é necessário trabalhar com o raciocínio lógico, como por exemplo 
ao implementar a gravidade, é necessário que ele siga uma sequência lógica, ou seja, o 
personagem/objeto deve subir até a altura desejada e só então descer.
Com a autorização do Instituto Federal de São Paulo – Campus Araraquara foi ministrado 
um curso com a ferramenta. O curso teve 15 aulas de 4 horas cada.
O público que mais se interessaram foram os alunos de Técnico de Informática da ETEC 
Porfª Anna de Oliveira Ferraz. O curso foi iniciado com 22 alunos e finalizou com 8 alunos 
aptos para desenvolverem jogos em 2D e uma noção de 3D.

TÍTULO: As variações nos preços da cesta básica de Itacoatiara/AM
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Ellen Silva de Oliveira Marques
Autores: Hebert Lecok Freire do Nascimento, Daniele Silva de Almeida, Ellen Silva de 
Oliveira Marques.
Resumo: Tendo em vista que em nossa região não existe uma forma que se possa observar 
variação de preços, o Eixo de Gestão e Negócios do IFAM/Campus Itacoatiara, visando 
criar esse índice de preços para alimentos da CESTA BÁSICA,para a cidade de Itacoatiara/
AM, desenvolveu um método específico de pesquisa e tabulação de valores. Para que se 
torne possível a variação de preços, se faz necessário descobrir a quantidade consumida 
pelas famílias itacoatiarenses, com relação aos produtos da cesta pesquisada. Além da 
construção de um banco de dados que tem por objetivo captar as variações de preço de 
14 itens dessa lista, ocorrido entre dois intervalos de tempo, ou seja, a cada dois meses, 
gerando assim uma base histórica de preços, que reflita a realidade da cidade.

TÍTULO: Utilização de ferramentas de análise quantitativa sobre acidentes de trabalho 
em empresas de mão de obra intensiva: Insumos para a tomada de decisão
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna
Apresentador: Heidi Eliane Aires de Souza
Autores: Heidi Eliane Aires de Souza, Illyushin Zaak Saraiva, Giordana Ferreira de Oliveira 
Caramori.



Resumo: O trabalho apresenta metodologia de análise quantitativa de acidentes de trabalho 
para empresas de mão de obra intensiva, que permite a seleção de medidas preventivas 
de segurança, através de estatística descritiva sobre acidentes de trabalho ocorridos. A 
proposta metodológica baseia-se em iniciativa piloto ocorrida em empresa com 1380 
empregados de Joaçaba – SC, com informações obtidas em pesquisa documental realizada 
sobre Comunicados de Acidente de Trabalho – CAT emitidos de janeiro a dezembro de 
2013 na firma. O estudo piloto verificou que 68,4% dos acidentes ocorridos na empresa 
atingiu empregados nas funções de Ajudante de Higienização e Trabalhador de Carga e 
Descarga de Aves. Verificou-se que acidentes envolvendo Membros Inferiores, Superiores 
e Olhos, correspondem a 78,4% dos acidentes com CAT. Conclui-se preliminarmente que 
tratamento estatístico como este, utilizando os CAT de empresas deste porte, serão úteis 
para nortear ações de Prevenção de Riscos de empresas similares.

TÍTULO: Características do aluno que pretende concluir licenciatura em matemática no 
IFCE – Campus Cedro
Instituição: IFCE - Intituto Federal do Ceará 
Apresentador: Helano Leom Maia de Oliveira
Autores: Helano Leom Maia de Oliveira, Jéssica Ferreira de Alcântara.
Resumo: Muito se tem pesquisado a respeito das dificuldades que os alunos apresentam 
na aprendizagem de Matemática e várias pesquisas mostram que a evasão no curso de 
Licenciatura em Matemática é uma das mais altas entre todos os cursos de nível superior no 
Brasil. em contra partida a tudo isso, não temos muitas pesquisas a respeito do perfil dos 
alunos que se mantém em um curso de Licenciatura em Matemática, logo, objetiva-se com 
este trabalho descobrir se existe um perfil ou um conjunto de hábitos comuns a todos, ou a 
maioria dos alunos, que pretendem obter um nível superior em Matemática. Esta pesquisa 
será realizada com alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do 
Ceará (IFCE) – Campus Cedro. Os dados serão obtidos por meio de um questionário e a 
analise de resultados será feita de forma qualitativa por meio de gráficos e tabelas.

TÍTULO: Filtro gdsc para componentes harmônicas 13+24n (filtro 2/2)
Instituição: IFPE - Intituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Helber Elias Paz de Souza
Autores: Helber Elias Paz de Souza, Ygo Neto Batista, Luiz Guilherme Genu, Leonardo 
Rodrigues Limongi.
Resumo: A circulação de correntes harmônicas é um problema de qualidade de energia. 
Muitas das soluções propostas atualmente dão atenção especial às componentes 
harmônicas -5, +7, -11 e +13. O trabalho proposto no FMEPT 2015 apresenta um filtro 
rápido baseado em GDSC para a detecção das componentes harmônicas -11 e +13 neste 
banner, e para as componentes -5 e +7 em um primeiro banner.



TÍTULO: As pesquisas sobre inclusão no Brasil: Uma análise da produção nacional
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Helen Santana Mangueira de Souza
Autores: Helen Santana Mangueira de Souza, Sara Caroline Amaro Luiz, Jessé Augusto 
Fraga Vasconcelos Neves, Tatiane Eloize Furyama Mota, Weslley Alves Siqueira.
Resumo: A construção de uma sociedade inclusiva passa diretamente pela educação 
escolar, já que neste contexto educativo intencional, são reproduzidos e construídos os 
conhecimentos e representações sociais referentes às criações humanas. Desta forma, a 
presente pesquisa objetivou levantar e discutir o que tem sido produzido sobre inclusão 
na área educacional Brasileira. Assim, foi realizada uma pesquisa eletrônica na base de 
dados CAPES e SCIELO em busca das teses e dissertações e artigos. Os dados apontam 
para a uma prevalência nas temáticas “Inclusão de alunos com necessidades específicas”. 
Observou-se que a maioria das publicações advém de instituições públicas, da região 
Sudeste, do Estado de São Paulo e da Universidade de São Paulo. Deste modo percebe-
se que ainda há muito o que se produzir para subsidiar as novas práticas educacionais e 
garantir os direitos de tod@s educação, ao respeito as especificidades de cada sujeito.

TÍTULO: Programa de preservação do acervo e incentivo a leitura do IFTO, Campus 
Araguatins
Instituição: IFTO - Intituto Federal de Tocantins
Apresentador: Helena da Mata Torres Gomes
Autores: Helena da Mata Torres Gomes, Elma Vital da Silva, Ana Maria da Silva Melo, 
Raimunda Nonata dos Santos Rosal, Maristela Tavares Gonçalves.
Resumo: A Biblioteca Francisco Filho da Silva do IFTO – Campus Araguatins em 
comemoração ao Dia Nacional do Livro (29/10) realizou a I SEMANA do LIVRO e 
da BIBLIOTECA, no período de 27 a 31/10/2014. Foram realizadas várias atividades: 
minicursos, palestras, apresentação cultural, exposições e lançamento da campanha 
de Preservação do Acervo da Biblioteca cujo tema é Saber preservar para Preservar o 
Saber. O objetivo é difundir a necessidade de preservação do acervo além de ratificar a 
importância da leitura através de programas fixos de incentivo e palestras de preservação 
e manuseio do acervo, favorecendo o processo de conscientização e ensino-aprendizagem 
que contribui para a ampliação do conhecimento da comunidade em geral e integra os 
diversos segmentos do IFTO, Campus Araguatins.

TÍTULO: Produção de blocos translúcidos leves com o emprego de resíduos de 
construção e produtos reciclados.
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Apresentador: Helga Thaenia de Freitas Morais
Autores: Helga Thaenia de Freitas Morais, Maria Rafaela Vieira da Silva, Michelle da Silva 
Matias, André Luiz Santos Patriota.



Resumo: Vários ramos da construção civil vêm somando esforços no que concerne a 
ações inovadoras e sustentáveis para criação de novos produtos e redução do impacto 
ambiental provocados por desperdícios de materiais provenientes da construção civil.
Uma forma de somar inovação e sustentabilidade é desenvolver um material composto 
por resíduos e matérias reciclados que agregue características diferenciadas ao ambiente, 
como a incorporação de claridade por exemplo.
O objetivo dessa pesquisa é desenvolver um bloco translúcido leve para ser utilizado em 
alvenarias de vedação, sendo constituído por resíduos de construção e materiais recicla-
dos, como garrafas PET, com a finalidade de agregar claridade ao ambiente e ser opção 
de ornamentação em projetos. Os materiais serão coletados e caracterizados, em seguida, 
será desenvolvida uma fôrma especial para moldar o compósito.
É aguardado que o bloco translúcido possua características que viabilizem sua utilização 
na construção civil, como a resistência a intempéries e baixa densidade, possibilitando 
durabilidade e facilidade de aplicação.

TÍTULO: Proposta de desenvolvimento sustentável para o projeto de assentamento 
nossa senhora de fátima em Petrolina/PE
Instituição: UNIVASF
Apresentador: Rafael Pereira de Araújo
Autores: Hélia Maiara Nery Amorim, Rafael Pereira de Araújo.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar problemas e propor soluções 
para o desenvolvimento sustentável do Projeto de Assentamento Nossa Senhora de 
Fátima, localizado no município de Petrolina-PE. O PA foi criado pelo INCRA através da 
Superintendência Regional do Médio São Francisco – SR-29, para o assentamento de 80 
famílias de trabalhadores rurais em uma área total de 3.786,4074 ha, sendo que cada 
lote familiar ficou com 33,17 ha para produção. O assentamento passa por um processo 
de estruturação produtiva, com a necessidade de implantação de novas tecnologias 
no auxilio da sustentabilidade do projeto, considerando o campo sociocultural como 
uma das prioridades na busca pela independência dessas famílias, sendo necessária a 
realização de atividades educativas e de entretenimento que estimulem o cooperativismo 
e associativismos na busca pelo empreendedorismo na produção e comercialização dos 
produtos por eles produzidos e beneficiados.

TÍTULO: Projeto de extensão clube da leitura: Prática cultural para formação de sujeitos 
leitores
Instituição: Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Poços de Caldas
Apresentador: Heliese Fabricia Pereira
Autores: Heliese Fabricia Pereira, Berenice Maria Rocha Santoro, Sueli do Carmo Oliveira, 
Camila Pereira Santos.



Resumo: O Projeto de Extensão: Clube da Leitura visa a criação de um grupo com o 
objetivo de fomentar a leitura de textos literários pela comunidade interna e externa vinculada 
ao Campus Poços de Caldas como ferramenta para o desenvolvimento da cidadania. Para o 
desenvolvimento das ações extensionistas e considerando que o Clube da Leitura pressupõe 
várias atividades alinhadas com os seus objetivos são propostas as etapas e as metodologias 
utilizadas para realizá-las. Dentre elas, destaca-se a criação do clube, roda de leitura e 
incentivo à escrita. Todas as ações do projeto serão acompanhadas pela coordenadora 
e colaboradores do projeto. Os resultados serão analisados com base na observação da 
participação dos envolvidos nas atividades de leitura compartilhada e nas visitas ao blog. 
Encontros de avaliação acontecerão rotineiramente entre coordenador e bolsistas. Pretende-
se analisar a relação dos participantes do projeto com a leitura. Como resultados espera-se 
perceber uma mudança no hábito e na qualidade da leitura dos participantes.

TÍTULO: Despejo incorreto de resíduos sólidos e a interferência no meio ambiente
Instituição: UPE - Universidade de Pernambuco
Apresentador: Hélio Fernandes de Lima
Autores: Hélio Fernandes de Lima, Filipe Pontes de Vasconcelos.
Resumo: A problemática do uso de áreas destinadas ao acúmulo e reserva de resíduos 
sólidos é uma das questões mais preocupantes nas grandes, médias e, até, em pequenas 
cidades do Brasil. A destinação correta desse material, em sua maioria, ainda não atende 
às obrigatoriedades necessárias para resolver esse problema, resultando em lixões a céu 
aberto e poluição cada vez maior em áreas mais distantes.
No município de Timbaúba essa questão é mais contundente, o local de despejo dos re-
síduos sólidos da cidade, juntamente com os das zonas rurais, são postos em uma área 
próxima à cidade que recebe por dia uma média de 10 caminhões que transportam esse 
lixo produzido aproximadamente 10 toneladas, de lixo doméstico, resto de materiais de 
construção e uma quantidade exorbitante de materiais não bio - degradáveis que oferecem 
risco à natureza devido à incineração constante e se situarem na superfície do solo acarre-
tando em problemas não apenas ambientais, como também de saúde pública.

TÍTULO: Olhares sobre os alunos do ensino médio integrado à educação profissional no 
Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Helisabety Barros Mendes da Fonseca
Autores: Helisabety Barros Mendes da Fonseca
Resumo: O presente trabalho consiste em apresentar uma proposta de pesquisa que busca 
investigar as juventudes no contexto do Ensino Médio integrado à Educação Profissional 
no Instituto Federal de Alagoas - IFAL. A motivação para pesquisa surgiu a partir das 
inquietações, reflexões e experiências vivenciadas como pedagoga do IFAL e tem como 
objetivo conhecer quem são os alunos que chegam ao Ensino Médio integrado à Educação 



Profissional no IFAL – Campus Maceió e como esses alunos se percebem e como são 
percebidos pelos docentes do referido instituto, trazendo elementos para uma reflexão 
sobre a condição juvenil atual, sua cultura, suas demandas e necessidades próprias e 
visando contribuir com os estudos sobre as diversas juventudes e as interações ocorridas 
nesse espaço educativo.

TÍTULO: Educação ambiental: Vivências no IFSP Campus Capivari
Instituição: IFSP - Insituto Federal de São Paulo, Campus Capivari
Apresentador: Héllen Cristine Florentino Cruz
Autores: Héllen Cristine Florentino Cruz, Leticia Pedroso Ramos, Maria José Diogenes 
Vieira Marques.
Resumo: A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo. 
No IFSP Campus Capivari desenvolveu-se um projeto de Educação Ambiental, cujo 
objetivo principal foi a formação de cidadãos preocupados com as questões ambientais 
em suas práticas cotidianas e sociais, através da reflexão e de atividades participativas. 
Para alcançá-lo, realizou-se duas etapas, uma de Sensibilização e Percepção Ambiental e 
outra de Adequação da Coleta Seletiva do Campus. A primeira etapa contou com: exibição 
fotográfica sobre as questões do lixo, exibição de curtas metragens sobre sustentabilidade, 
palestras sobre arborização urbana e resíduos sólidos, dinâmicas em grupo e plantio de 
árvores. Na segunda foi realizada a instalação de coletores de materiais recicláveis e de 
pilhas e baterias, sendo esse último solicitação da comunidade. Concluiu-se que o projeto 
atingiu seus objetivos tendo despertado a comunidade escolar para debates sobre os 
diferentes temas abordados; os quais beneficiarão a curto e médio prazo não apenas o 
IFSP, mas também toda a região.

TÍTULO: Ensino da equação dos gases ideias a partir da construção de um modelo 
cinético dos gases
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiros
Apresentador: Heloisa de Fatima Silva Carvalho
Autores: Heloisa de Fatima Silva Carvalho, Adson Roque dos Santos.
Resumo: Conforme os PCNs (1999) o Ensino de Química deveria possibilitar ao alunado 
um entendimento tanto sobre os processos químicos em si, como também da construção 
de um conhecimento científico com relação direta com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. Desta maneira o conhecimento 
químico deve, portanto ser um meio que possibilite ao aluno interpretar o mundo e intervir 
na realidade, além de desenvolver capacidades como interpretação e análise de dados, 
argumentação e conclusão. em face dessa necessidade, neste trabalho apresentamos os 
resultados de uma intervenção didática que teve como foco a construção de um modelo 
cinético dos gases através do qual os alunos fossem capazes de, a partir da observação 



do funcionamento do aparelho, correlacionar as diferentes dependências de proporciona-
lidade entre as variáveis contidas na equação dos gases ideais (p, V e T). A construção do 
modelo foi realizada a partir de garrafas PET, cano de PVC (75 mm de diâmetro), materiais 
do uso doméstico, e motor de carro de brinquedo. A avaliação da aprendizagem foi realiza-
da através de questionários, onde se comparou o desempenho dos alunos de turmas do 1º 
ano que tiveram aula acompanhada da demonstração do funcionamento do aparelho com 
os que tiveram aula sem demonstração.

TÍTULO: Plataformas e softwares livres aplicados a automação industrial
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano
Apresentador: Henrique Tadashi Isikawa
Autores: Henrique Tadashi Isikawa, Vera Lucia da Silva, Osvaldo Luis Asato.
Resumo: Os softwares que são empregados na automação de processos industriais, as 
maiorias são proprietários e possuem custos elevados. Também, quando desenvolvido o 
software o cabo de comunicação são unificadas para fins de assegurar seus clientes. em 
vista disso, percebe-se que para automatização em uma fábrica acaba elevando os preços 
dos produtos finais. Desta forma, faz-se necessário desenvolver servidor em software 
gratuito como, ScadaBR contribuindo para a redução dos custos e tempo de produção e 
tornando essas tecnologias mais acessíveis a um número maior de usuários. Nesse caso, 
no projeto de pesquisa visa aplicar softwares livres e plataformas (CLP). Assim, investiga 
técnicas e ferramentas para desenvolvimento para soluções de projeto de automação 
industrial, utilizando programação em Linguagem Ladder e o sistema supervisório gratuito.

TÍTULO: Processos educativos não escolarizados – condicionantes na manutenção e 
retomada dos territórios Quilombolas de Arvinha e Mormaça, RS.
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão
Apresentador: Heron Lisboa de Oliveira
Autores: Heron Lisboa de Oliveira, Edla Eggert, Eleane Beatriz Cecconello.
Resumo: Este trabalho tem como campo empírico Comunidades de Remanescentes 
Quilombolas de Arvinha e Mormaça constituídas nos municípios de Sertão e Coxilha 
no norte gaúcho Esses/as descendentes têm numa trajetória com mais de 160 anos, 
experimentado uma série de estratégias para manter-se em seus territórios e buscar a 
incorporação de espaços anteriores. Neste sentido, lançam mão de conhecimentos 
construídos secularmente, representados por processos educativos não escolarizados, 
numa referência a Maria da Glória Gohn (2011) de que a educação não se limita apenas aos 
espaços escolares formais, atrelados somente ao processo de ensino-aprendizagem de 
seus educandos. Ela é chamada também a transpor os muros da escola, para os espaços 
da casa, do trabalho, do lazer, do associativismo e outras atividades afins. O território 
então simboliza a própria essência da identidade cultural, na medida em que é a base 
fundamental da cultura de comunidades tradicionais.



TÍTULO: Como ensinar computação sem computadores?
Instituição: IFSUL - Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Bagé
Apresentador: Marina Silva da Silva
Autores: Hiasmin Acosta Alves, Marina Silva da Silva, André Moura de Mello.
Resumo: A computação sempre foi utilizada para os mesmos objetivos: resolver problemas. 
Mas eles crescerem em tamanho e complexidade. O Pensamento Computacional (PC) é 
o processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e as suas soluções. 
e pode ser usado para resolver problemas em qualquer área, pois as informações são 
representadas de modo que nem sempre necessitem de um computador. O objetivo deste 
projeto é explorar o PC a fim de elaborar videoaulas e atividades sem a necessidade do uso 
de um computador e que serão disponibilizadas via internet. Entre os assuntos trabalhados 
estão conceitos básicos de números binários, de representação de imagens, compressão 
de texto e detecção e correção de erros nas transmissões. O estudo do PC poderia 
ser utilizado na rede de ensino fundamental através de atividades que desenvolveriam 
nos alunos habilidades como comunicação, interpretação, resolução de problemas e 
criatividade, hoje muito exigidas pelo mercado de trabalho.

TÍTULO: Melhoria da eficácia do arranjo físico funcional de uma instituição de ensino 
federal
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Higor Oliveira de Queiroz
Autores: Higor Oliveira de Queiroz, Gabryela Cristina Sales da Costa, Rafaelli Freire Costa Gentil
Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo, analisar a eficácia do arranjo 
físico adotado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do 
Amarante, que adota o layout funcional. Para realização da presente pesquisa, utilizou-se 
como método o estudo de caso, uma vez que, foi realizada uma pesquisa nos setores 
administrativos da organização em análise. Com base nos resultados obtidos, podeαse 
concluir que o arranjo físico adotado pelo Campus é eficaz, mas com a proposta do rearranjo 
de alguns departamentos, é possível aumentar a eficácia do layout. Podendo salientar que 
os objetivos necessários para a realização desta análise foram todos alcançados.

TÍTULO: Utilização de jogos didáticos para o ensino de ciências na Escola Estadual 
Maria Zenilda Gama Torres de Apodi-RN
Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Hilana Ranielli Marinho Duarte de Morais
Autores: Hilana Ranielli Marinho Duarte de Morais, Paulo Roberto Nunes Fernandes.
Resumo: O presente trabalho trata da utilização de Jogos Didáticos como um meio 
alternativo de dinamizar as aulas ministradas por professores de ciências, ao mesmo 
tempo incentivando e chamando a atenção dos alunos, já que os mesmos em algumas 



situações reclamam sobre a metodologia utilizada pelo docente em sala de aula. Diante das 
observações realizadas em várias escolas do município de Apodi/RN, observou-se o uso 
constante de aulas teóricas, poucas aulas práticas, e a ausência de dinamismo no proceder 
dessas aulas. Alguns professores para saírem um pouco da rotina usam nas suas aulas 
o data show. Tomando por base tais observações surgiu à oportunidade da confecção de 
jogos didáticos relacionados à disciplina de Ciências, para assim, facilitar e estimular o 
aprendizado dos alunos. A fabricação desses jogos será contextualizada com o conteúdo 
interdisciplinar apresentado pelo professor em sala de aula, podendo ser usados em várias 
disciplinas e com vários conteúdos.

TÍTULO: A utilização da energia eólica como fonte energética mais sustentável
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Honório Pereira da Silva Neto
Autores: Honório Pereira da Silva Neto, Yara Maria Resende da Silva.
Resumo: As implicações ambientais da produção e do uso dos recursos energéticos 
têm gerado um grande desafio para os países desenvolvidos e também para os países 
emergentes. O desafio consiste na busca e adoção de modelos de crescimento que 
garantam a sustentação do desenvolvimento dos países, bem como o da indústria de 
energia, sem que se ampliem os efeitos negativos ao meio ambiente.
Recursos energéticos são encontrados na natureza em duas formas distintas: recursos re-
nováveis e não-renováveis. Os recursos renováveis estão associados a um fluxo enquanto 
os não-renováveis, à sua existência. de forma geral, os recursos renováveis estão presen-
tes em todo o planeta, fato que permite o seu uso de forma descentralizada (hidráulica, 
solar, biomassa, eólica). Já os recursos não-renováveis apresentam-se em quantidade 
limitada (petróleo, gás, carvão, urânio).
Diante disso, para facilitar a compreensão de todo o processo de instalação e funciona-
mento de uma usina, bem como seus benefícios e suas consequências para a população e 
o meio ambiente, propõem se a construção de uma maquete eólica.

TÍTULO: As novas tecnologias da informação e comunicação na ambiência escolar no 
Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana/RJ
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Igor Gomes da Silva Sant’ana
Autores: Horacio dos Santos Ribeiro Pires, Igor Gomes da Silva Sant’ana, Rodrigo Tatagiba 
Souza.
Resumo: O presente projeto tem como proposta analisar o contexto educacional do 
Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana no que tange à inserção 
e utilização das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) pelos docentes 
nas suas práticas educacionais. Pretende-se realizar uma sondagem entre os estudantes e 



professores do Campus através de questionários semi estruturados a serem aplicados em 
ambiente digital acerca da temática proposta. Considerando os procedimentos técnicos, 
trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de levantamento por ser elaborada a partir de 
material já publicado, como livros, artigos de periódicos e material disponibilizado na 
Internet, e também por envolver a interrogação direta dos indivíduos cujo comportamento 
se deseja investigar. Por fim, pretende-se investigar os casos de necessidade de 
investimentos na formação inicial e continuada dos profissionais da educação no contexto 
da difusão das NTICs nos ambientes educacionais.

TÍTULO: Processamento de cookie e bolo enriquecidos com farinha e fécula de batata 
doce de polpa alaranjada
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Hozana Alves Chagas
Autores: Hozana Alves Chagas, Nathallya Martins Trindade, Cristiane Mendes Campos, 
José Orlando de Oliveira, Leticia Carvalho e Silva.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi utilizar a fécula e farinha de batata doce de polpa 
alaranjada como ingredientes na formulação de cookies e bolos. Para a extração dos 
produtos, as raízes foram e sanitizadas e descascadas manualmente. Foi realizada a 
desintegração e, por decantação, a fécula foi separada do líquido. Para a obtenção da 
farinha, o material foi cortado em finas fatias e realizou-se a desidratação (50ºC) por 10 
horas. Os produtos foram elaborados tendo como base a substituição parcial ou total da 
farinha de trigo, pela fécula e farinha de batata doce de polpa alaranjada. Para a elaboração 
dos cookies e dos bolos foram definidas quatro formulações. Após a elaboração dos 
produtos, os mesmos foram submetidos à análise sensorial, para um teste de aceitação. 
Os resultados foram avaliados por meio de ANOVA e Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Então concluiu-se que a fécula e farinha de batata doce de polpa alaranjada são ingredientes 
potenciais no preparo de cookies e bolos.

TÍTULO: Projeto de manutenção, ampliação, melhoria e dinamização do acervo 
documental - histórico do IFMA, Campus São Luíz - Maracanã: Desenvolvendo um 
repositório digital institucional de acesso livre
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Hugo Cesar Mendes Viegas
Autores: Hugo Cesar Mendes Viegas, Berto de Tácio Pereira Gomes, Elizabeth Verônica 
Lopes Gomes, Rafaela Braga Monteiro, Marcos Claudio Soares Nobre.
Resumo: Um repositório institucional permite a disponibilização livre na Internet de literatura 
de caráter acadêmico ou científico, permitindo a qualquer utilizador ler, fazer download, copiar, 
distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar esses conteúdos. O IFMA, Campus São Luíz – 
Maracanã sente já há algum tempo a necessidade de disponibilizar parte do conteúdo que 
produz de forma online, com o objetivo de preservar sua produção documental e intelectual 



em longo prazo, promover a interoperabilidade com outras instituições e proporcionar 
acesso fácil a aos conteúdos. O objetivo deste projeto é criar uma base dados organizada 
de conhecimento, documentos, vídeos, entre outros arquivos institucionais produzidos 
pelo referido Campus. Desse modo será possível compartilhar o conteúdo armazenado 
com a comunidade e com outras instituições.. Este trabalho apresentará as motivações, os 
objetivos, os resultados e as perspectivas de continuidade da pesquisa.

TÍTULO: Diagnóstico do acesso a informática básica nas escolas publicas no estado do 
Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Hugo dos Santos Silva
Autores: Hugo dos Santos Silva, Ivanilde dos Santos Silva.
Resumo: O presente artigo trata do uso de computadores nas salas de aula como um 
auxilio no aprendizado, tanto dos alunos, como de professores. Ainda hoje nas salas 
de aulas Brasileiras o computador não é usado ou não é bem visto como um auxilio, 
uma realidade que deve ser mudada. O Tocantins é um dos Estados Brasileiros que vem 
tentando mudar essa realidade, colocando computadores nas escolas, não só para o 
administrativo, mais também para o uso dos alunos. O artigo traz dados surpreendentes 
sobre o assunto, pesquisas com grandes informação que interessam a sociedade, uma 
realidade nas escolas Brasileiras, entre várias informações linha por linha do artigo.

TÍTULO: A robótica educacional como ambiente de interseção entre as disciplinas do 
curso técnico em informática
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros
Apresentador: Hugo Granjeiro Soares Fontes
Autores: Hugo Granjeiro Soares Fontes, Hawllysson Gardel Queiroz Almeida, Lucas Danrley 
Cajé de Souza, Álvaro Ferreira Pires de Paiva, Manoel do Bonfim Lins de Aquino.
Resumo: – O presente trabalho propõe a robótica educacional como um ambiente lúdico e 
prático de interdisciplinaridade entre os diversos campos do saber explorados nos Curso 
Técnico Integrado em Informática, através do desenvolvimento de um robô explorador 
controlado por um Arduino Mega, totalmente autônomo e com um baixo custo de 
produção. Para tanto, mostra-se o processo de construção física e lógica desse protótipo, 
explorando as diversas interfaces do conhecimento que se tangenciam e foram utilizadas 
no processo, em especial aquelas que se manIFEStam nas disciplinas técnicas do curso. 
Além disso, formula-se um grupo de estudos com alguns alunos do curso com o objetivo 
de explorar e comprovar essa dimensão pedagógica da robótica. Por esse viés, o este 
projeto oferece estratégias que tornam o processo de ensino aprendizagem mais atrativo 
e eficiente através da interdisciplinaridade, aplicação prática de conceitos teóricos e do 
potencial lúdico da robótica educacional a ser explorado.



TÍTULO: Álgebra de CLIFFORD: Uma aplicação no conceito de força magnética.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Humberto José Gama da Silva
Autores: Humberto José Gama da Silva, José Jorge Vale Rodrigues, Morgana Lígia de 
Farias Freire.
Resumo: Estudos apontam que o uso da Álgebra Vetorial (ou de Gibbs) tem gerado, como 
formalismo matemático no processo ensino-aprendizagem de Física, uma dicotomia físico-
matemática que prejudica a assimilação dos conceitos Físicos. No Eletromagnetismo, é 
possível citar a regra da mão direita na determinação das características do vetor Força 
Magnética. Essa regra além de não ser intuitiva, não é justificada em nenhum livro didático. 
O objetivo desse trabalho é apresentar um estudo exploratório em que foi avaliado o uso da 
Álgebra de ClIFFord (ou Álgebra Geométrica) como um formalismo adaptável para o estudo 
do Eletromagnetismo no Ensino Médio, especificamente na obtenção das características 
do vetor Força Magnética, pois permite uma modelagem matemática mais intuitiva sem 
a utilização de preceitos mnêmicos como a regra da mão direita. Para tanto foram feitas, 
com base na teoria ausubeliana da aprendizagem, duas intervenções, em locais e datas 
distintas onde tiveram como público – alvo (e sujeitos da pesquisa) alunos, professores e 
futuros professores de Física do Ensino Médio.

TÍTULO: Sistema web para interação entre membros da comunidade escolar
Instituição: Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, Campus Salgueiro
Apresentador: Hyan Hugo Noá Batista
Autores: Hyan Hugo Noá Batista, José Júnior de Oliveira Silva.
Resumo: A realização de qualquer serviço em uma escola ocorre com base em algum 
processo comunicacional. Na realização de uma reunião de pais e mestres, é importante 
avisar aos pais e aos professores para comparecerem ao evento; para ministrar uma 
aula de qualidade, o docente precisará se comunicar com os discentes; os alunos, em 
momentos de incerteza e/ou ceticismo, poderão precisar dialogar com o professor para 
que possam compreender o assunto e/ou criar suas próprias opiniões sobre ele; qualquer 
deficiência em processos comunicacionais poderão gerar retardos no funcionamento 
escolar. Levando essa perspectiva para o IF Sertão-PE, Campus Salgueiro, este projeto 
propõe-se descobrir quais as principais falhas comunicacionais presentes, a partir da 
futura aplicação de questionário, e investigar como elas afetam o rendimento dos serviços 
realizados. Como possível solução para os problemas que serão encontrados objetivou-
se o estudo de linguagens de programação e iniciação do layout de um novo Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), apenso a algumas funcionalidades comumente presentes 
entre redes sociais digitais e um AVA. Esse será finalizando quanto delimitado as demais 
funções, com base nos dados a serem coletados. Com a implantação do software para 
melhorar a comunicação dos membros escolares fora da instituição, será utilizando um 
novo questionário com caráter avaliativo, para verificar o novo rendimento. Logo, poderão 
ser aprimorados os processos comunicacionais viventes e expor, analiticamente, as falhas 
apontadas no primeiro questionário.



TÍTULO: Caracterização do “clorador de passagem artesanal” utilizado na desinfecção 
da água nas propriedades rurais em Medeiros-MG
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí
Apresentador: Ian Duque Paciulli
Autores: Ian Duque Paciulli, Fernanda Torres Campos, João Vitor de Oliveira Camara, 
Alberto Schwaiger Paciulli, Sônia de Oliveira Duque Paciulli.
Resumo: A necessidade do desenvolvimento de tecnologias de desinfecção da água, 
principalmente voltadas para pequenas comunidades, é de fundamental importância para 
a qualidade de vida da população rural. O objetivo deste trabalho foi o levantamento e 
caracterização do clorador de passagem artesanal utilizado no tratamento da água das 
unidade produtoras de queijo Minas Artesanal de Medeiros, fornecendo subsídios para 
outras comunidades. O procedimento metodológico utilizado foi entrevistas “in loco” em 
12 propriedades rurais do município de Medeiros. Observou-se três versões do sistema 
de cloração de passagem artesanal.Estes são constituídos de conexões de PVC, possuem 
filtro e permitem ao produtor regular a saída de cloro para tratamento contínuo da água. 
Verificou-se que o clorador artesanal apresenta redução de 93% do custo em relação aos 
encontrados no mercado. Além disso, é de fácil operação e manutenção. Conclui-se que,o 
clorador artesanal utilizado na zona rural de Medeiros, constitui um sistema de baixo 
custo, fácil montagem e com ótimo potencial para o tratamento da água em comunidades 
que não contam com serviço de abastecimento de água convencional.

TÍTULO: Implantação de um sistema para autenticação centralizada: Estudo de caso 
nos laboratórios no novo núcleo de informática do Campus Urutaí
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Iaponyra Mariana Machado Bezerra
Autores: Iaponyra Mariana Machado Bezerra, Marcos Paulo Fernandes, William Roberto da Silva.
Resumo: No Núcleo de Informática do Campus Urutaí, os laboratórios se encontram em 
crescimento constante, assim surgindo problemas aos professores e alunos que usam 
os computadores. Na maioria das vezes é necessário que se faça toda a instalação de 
softwares e download das atividades utilizadas, perdendo 50% da aula. Diante do problema, 
optamos por um projeto com custo operacional baixo utilizando como base operacional 
o sistema operacional Linux CentOS 7, e como mecanismos para politica de controle 
centralizado para os usuários da instituição, atendendo com qualidade as atividades 
acadêmicas faremos o uso da aplicação SAMBA 4 ACTIVE DIRECTORY, que traz em sua 
infraestrutura mecanismos com suporte ao ACTIVE DIRECTORY da empresa Microsoft. O 
projeto visa sanar dificuldades que os alunos encontram como, arquivos que são excluídos 
com frequência por outros alunos, assim proporcionar um ambiente de aprendizado 
organizado, padronizado e seguro para que os estudantes possam ter facilidade de acesso.



TÍTULO: Logística reversa no processamento de resíduos bovinos no município de 
Araguaína, TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Sarah Tavares Brito
Autores: Sarah Tavares Brito, Eduardo Alves da Silva, Jose Eustaquio Canguçu Leal, 
Edvaldo Vieira Pacheco Sant’ana.
Resumo: Muitos resíduos de abatedouros e frigoríficos, matérias-primas das graxarias, 
se não gerenciados adequadamente podem causar problemas ambientais graves. Com a 
comercialização da carne bovina, ocorre o acúmulo de resíduos dessa atividade, oriundos 
de estabelecimentos como açougues, supermercados e casa de carnes espalhados pelo 
município. A pesquisa realizada foi do tipo: exploratória e descritiva. A metodologia 
utilizada na coleta de dados foi entrevista aplicada no frigorífico e visitas nos açougues e 
supermercados que são os atores responsáveis pelas coletas dos subprodutos. Durante as 
visitas no período entre os meses de agosto à novembro de 2014. O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar os procedimentos no processo de logística reversa do aproveitamento 
dos resíduos no frigorífico (Frigorifico Minerva) no município de Araguaína – TO.

TÍTULO: A mise-en-scène de fausto: Um estudo sobre a relação saber/poder
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba
Apresentador: Iasmin Quirino Moura
Autores: Iasmin Quirino Moura
Resumo: O projeto aqui apresentado procura apreender processos históricos específicos 
que se amalgamam entre a história, cinema e literatura, articulando os conceitos de “saber 
e poder” a premissas críticas. Desta forma, a opção pela análise fílmica de Fausto (2011, 
Aleksandr Sokurov), enseja um olhar mais aguçado quando nos debruçamos sobre a relação 
estabelecida entre conhecimento e saber, já apontada por Goethe em seu Fausto literário .

TÍTULO: Uso do ultrassom por adolescentes gestantes
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Joyce Caroline de Oliveira Sousa
Autores: Idna de Carvalho Barros, Sônia Maria Silva Castelo Branco, Francisco Gilglaydson 
Stephen de Sousa Barboza Ibiapina, Joyce Caroline de Oliveira Sousa.
Resumo: Estudo descritivo, exploratório, de cunho qualitativo realizado com 100 
adolescentes grávidas, que possuíam até dezoito anos, onze meses e vinte e nove dias. A 
coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e abril de 2014, no turno da manhã, 
com adolescentes que estavam na sala de espera para realização de consulta ambulatorial 
em 2 maternidades (uma pública e outra privada) de Teresina – PI. Utilizou-se um formulário 
aplicado por técnica de entrevista. As respostas foram categorizadas a fim de possibilitar 
análise temática conforme os objetivos traçados. Sobre o acompanhamento pré-Natal na 



gravidez, 68% das entrevistadas não fizeram uso do exame de ultrassonografia. Ao serem 
indagadas quanto ao conhecimento do Ultrassom, 100% das entrevistadas não sabiam 
como funciona o procedimento, nem entendiam se ele emitia ou não radiação ionizante. 
Deste total 65%, não sabiam do que se trata este exame, e 35%, já receberam explicação 
sobre este procedimento. Sobre o medo ou preconceito de se submeterem ao exame de 
ultrassom, 83% disseram que tem medo. 59% acreditam que o uso do ultrassom faz mal 
ao bebê. Foi possível observar o elevado nível de desconhecimento sobre o exame de US 
e sua importância, o que o fez ser confundido com exames que usam radiação ionizante 
para obtenção de imagens, promovendo assim o medo de prejuízo ao desenvolvimento do 
feto e consequentemente renúncia na realização deste exame.

TÍTULO: Educação escolar inclusiva para pessoas com surdez
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Iêda Brito Borges
Autores: Iêda Brito Borges
Resumo: O AEE (Atendimento Educacional Especializado) é um serviço da educação es-
pecial na rede regular de ensino que organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade 
que eliminem barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas ne-
cessidades específicas. Complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à 
autonomia e independência na escola e fora dela.
Muitos alunos com surdez podem ser prejudicados pela falta de estímulos adequados ao 
seu potencial cognitivo, sócio-afetivo, linguístico e político-cultural e ter perdas considerá-
veis no desenvolvimento da aprendizagem.
Estudos realizados na última década do século XX e início do século XXI, por diversos 
autores e pesquisadores, nos oferecem contribuições à educação de alunos com surdez 
na escola comum, ressaltando a valorização das diferenças do convívio social e o reconhe-
cimento do potencial de cada ser humano. Poker (2002) afirma que as trocas simbólicas 
provocam a capacidade representativa desses alunos, favorecendo o desenvolvimento do 
pensamento e do conhecimento, em ambientes heterogêneos de aprendizagem. No entan-
to, existem posições contrárias à inclusão de alunos com surdez nas turmas comuns, em 
decorrência da compreensão das formas de representação da surdez como incapacidade 
ou até mesmo das propostas pedagógicas desenvolvidas tradicionalmente para atendê-las, 
não consideram a diversidade linguística.

TÍTULO: Educação continuada caminhos a serem percorridos
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Ignêz Brigida de Oliveira Pina
Autores: Ignêz Brigida de Oliveira Pina
Resumo: Diante de tantos avanços tecnológicos, mudanças globais que vêm ocorrendo 



em nossa sociedade e das novas e diversas demandas e fontes de construção de saberes 
e de sua reestruturação para atuação em atividades de trabalho, este trabalho tem por 
objetivo identificar o perfil de formação do corpo docente do Instituto Federal do Espírito 
Santo – IFES Campus Ibatiba e propor um programa de formação continuada, que produza 
condições de fortalecimento da identidade docente, de conhecimento aprofundado de 
didáticas, intervenções pedagógicas e de compreensão do processo ensinoaprendizagem, 
conduzindo os participantes a se perceberem como agentes de inclusão, transformação e 
formação integral do cidadão. Neste trabalho identificou-se um grupo com altas titulações, 
principalmente em áreas técnicas, entretanto, em sua maioria com pouco tempo de 
experiência em sala de aula, o que reflete uma identidade docente ainda frágil e tímidas 
compreensões sobre didática e atuações pedagógicas, mas também, um grupo com 
segura compreensão sobre a importância e a interferência da atuação didático-pedagógica 
no processo de ensioaprendizagem, trazendo melhores resultados para o educando 
e para o educador. O caminho escolhido foi a educação continuada, como instrumento 
para construção de novos olhares e práticas, pois, entendemos que é esta educação 
que nos faz manter o compasso da caminhada, nos deixando sempre em movimento, 
permanentemente num processo de transformação e consequente melhoria.

TÍTULO: Avaliação de fontes de enxofre em associação com fontes de fósforo em 
plantas de algodão
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba
Apresentador: Igor Ferraz Bernardes Vilela
Autores: Igor Ferraz Bernardes Vilela, Eduardo Bucsan Emrich.
Resumo: O Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Grande parte 
da área plantada no país encontra-se em região do cerrado. Neste bioma, os solos são, 
reconhecidamente, deficientes em diversos nutrientes essenciais às diversas culturas 
agrícolas como o algodão. Um desses nutrientes é o fósforo (P), já que grande parte dos 
solos Brasileiros caracteriza-se pela elevada capacidade de adsorção de P e por apresentar 
baixa disponibilidade desse nutriente em solução, tornando-se um grande desafio para o 
fornecimento de P nesses solos. Outro elemento essencial limitante para uma produção 
adequada é o enxofre (S), que usualmente é fornecido na forma de gesso agrícola. Entretanto, 
novas fontes de enxofre devem ser testadas de forma a reduzir a necessidade da aplicação 
de gesso em todos os ciclos. O monitoramento nutricional de áreas com plantio de algodão 
mediante análise química das folhas é de grande importância, pois permite recomendações 
de adubação mais equilibradas e economicamente mais ajustadas. Objetivou-se determinar 
a concentração de S e P em plantas de algodão cultivadas em solos de cerrado, utilizando-
se um sistema fatorial (5 X 2 + 1) sendo 4 fontes de fósforo (MAP; super fosfato simples, 
super fosfato triplo; fosfato natural reativo; super fosfato simples de bayovár) e 2 fontes 
de S (gesso agrícola; enxofre pastilhado) e um tratamento controle. Durante o período 



de florescimento, foram coletadas folhas de cada um dos tratamentos, submetendo-as à 
análise foliar. Os dados foram submetidos à análise estatística, demonstrando diferenças 
significativas entre as fontes testadas.

TÍTULO: “Conversando com as estrelas” - astronomia como ferramenta para o fomento 
à vocação pela ciência
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Valença
Apresentador: Sávio Ribeiro Gomes Negrão
Autores: Igor José Chaves de Oliveira, Giselle Reis Lopes dos Santos, Raira Maria Lima 
Bahia, Artur Lucena Vanderlei Pereira, Sávio Ribeiro Gomes Negrão.
Resumo: A Astronomia possui um grande potencial interdisciplinar o que possibilita o 
diálogo entre os diferentes campos do saber, propiciando de forma harmônica e consistente, 
a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento. Assim, ela pode ser usada como 
ferramenta didática para o ensino de ciências, tornando o processo de ensino-aprendizagem 
mais estimulante e efetivo (Brasil, 2002), uma vez que esta aborda as especificidades de 
cada área do conhecimento dentro de um contexto amplo e interconectado, despertando o 
interesse pela ciência e pela carreira científica. Diante disto, o presente trabalho propõe a 
consolidação de uma metodologia de fomento à carreira científica a partir da execução de 
um cronograma anual de observações astronômicas utilizando telescópios e tendo como 
público alvo jovens do ensino fundamental e médio. As observações serão norteadas 
por temas interdisciplinares, sendo realizadas em parceria com outros pesquisadores e 
Instituições de Ensino e Pesquisa.

TÍTULO: Espaço de inovação e tecnologia educacional na educação profissional
Instituição: SENAC - Ceará
Apresentador: Sidarta Nogueira Cabral
Autores: Igor Lima Rodrigues, Luiza Isabel Alencar Mota, Rochely Silva de Lima Saraiva, 
Sidarta Nogueira Cabral, Larissa Camila Martins de Oliveira.
Resumo: Tendo em vista a formação técnica e o déficit na formação pedagógica dos 
docentes que atuam na Educação Profissional o SENAC Ceará desenvolve a qualificação de 
seus instrutores por meio de diversas frentes de ação. A proposta de realização do Espaço 
de Inovação e Tecnologia Educacional é relatada nesse trabalho. O evento foi organizado 
considerando os segmentos dos eixos tecnológicos em que o SENAC Ceará atua. Os 
participantes submeteram seus projetos, por meio de várias categorias. Os resultados 
foram expressivos, considerando a inexistência da cultura de produção científica nessa 
modalidade educacional, no âmbito de escolas de Educação Profissional. Essa iniciativa 
contou com a aprovação de 21 trabalhos para apresentação, sendo aberta para visitação 
Essa experiência proporcionou à equipe docente inúmeras vantagens ao fazer pedagógico 
pautado no desenvolvimento de competências, bem como a oportunidade de estimular os 
professores a sistematizar as ações pedagógicas de sala de aula.



TÍTULO: Medtime - aplicativo para controle de aplicação de medicamentos
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triangulo Mineiro, Campus Ituiutaba
Apresentador: Igor Mello Pontes
Autores: Igor Mello Pontes, Herick Evangelista Silva, Nadir Soares da Silva Filho, Dora 
Gomyde Felipe, Ricardo Oliveira Muniz Junior.
Resumo: Iniciamos esse projeto com o intuito de resolver um problema que é presente em 
todas as faixas etárias. Ao longo de nossa vida é comum utilizarmos medicamentos como 
forma de tratamento para diversas patologias. Alguns desses medicamentos exigem um 
cuidado especial quanto à dosagem diária e o horário de aplicação dos mesmos, da mesma 
forma, é muito comum esquecermos de tomar os medicamentos nos horários corretos, 
pensando nisso desenvolvemos um aplicativo para smartphones que funciona como um 
alarme de fácil acesso, utilizando a tecnologia de NFC (Near Field Comunication) presente 
em muitos smartphones e também utilizando adesivos programáveis (TAGs). Construímos 
um aplicativo que faz a comunicação entre esses dois dispositivos, e quando o aplicativo é 
ativado ele aciona um alarme que desperta no horário estipulado pela TAG. Com a base do 
aplicativo completa foi possível a realização de testes com vários voluntários e após algumas 
semanas foi comprovado a eficiência do aplicativo e a importância dele no dia a dia.

TÍTULO: Caixa coletora de resíduos sólidos para bocas de lobo.
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Igor Moura de Souza
Autores: Igor Moura de Souza, Stephanie Lauren de Sousa Oliveira, Renatiana Rezende de 
Souza, Margarte Correia de Araújo, Adriano Pelusio Melgaço.
Resumo: Os resíduos sólidos que são jogados nas vias públicas são transportados por 
meio da chuva para aos canais de escoações dificultando a passagem da água pluvial. 
Uma parte do lixo fica retida nas bocas de lobo, pois a limpeza desses equipamentos não 
é realizada periodicamente.O presente projeto destina-se criar protótipos de caixa coletora 
para ser inserido no interior de bueiros com o intuito de reter o lixo. A Prefeitura de Ilhéus 
cedeu informações sobre o sistema de drenagem e assinou-se um acordo de parceria com 
o projeto. Construiu-se uma caixa coletora de vergalhão de construção e tela moeda inox. 
Aprimorou-se a caixa utilizando-se de sobras de canos de PVC de construção civil e fios de 
aço, que viabilizou um baixo custo com a mesma eficiência do protótipo anterior. Durante 15 
dias testou-se a caixa de PVC, onde: coletou-se, pesou-se e analisou-se os resíduos sólidos 
que entraram no protótipo.O projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores de Ilhéus.

TÍTULO: Estágio curricular supervisionado: Um retrato dos principais desafios e 
problemas
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: Igor Rafhael Simões Pitondo



Autores: Igor Rafhael Simões Pitondo, Ailton Ribeiro Mendes, Elionei Pablo de Souza Santos.
Resumo: Este trabalho busca analisar qualitativamente através de entrevistas com 
graduandos na fase final do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do 
IFMT – Campus Juína-MT, as principais dificuldades encontradas durante esse período, 
sua perspectiva pré, durante e pós estágio. Foi aplicada entrevista com 11 questões 
em 3 entrevistados, todos alunos do 8º semestre, já em fase de conclusão do Curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, durante os meses de janeiro e fevereiro de 
2015. Pontos importantes e preocupantes foram expostos durante as entrevistas, como o 
apoio e acompanhamento da Instituição durante o processo, a falta de preparação prévia 
para início das atividades por parte dos acadêmicos e a incerteza em seguir a carreira 
de educador após o término do estágio. A falta de comprometimento por parte dos 
coordenadores de estágio e acompanhamento foi muitas vezes citado pelos entrevistados, 
o que traz uma questão importante a ser discutida pela Instituição.

TÍTULO: O povo e sua cultura: um olhar sobre as comunidades dos sítios quilombo e 
tanquinhos do município de Águas Belas - PE
Instituição: Insttuto Federal de Pernambuco
Apresentador: Ildebrando Gutemberg dos Santos
Autores: Ildebrando Gutemberg dos Santos, Jailson Jorge Cardoso.
Resumo: O presente escrito busca refletir a importância de está trabalhando as diferentes 
identidades da população dentro de um mesmo território, no caso, do município de Águas 
Belas – PE, com enfoque de análise das comunidades quilombolas dos sítios Quilombo 
e povoado Tanquinhos. Neste trabalho buscou-se a reflexão a partir de alguns teóricos e, 
principalmente, sobre a visão das próprias comunidades sobre temas como educação e 
identidade sociocultural, e a importância de está se trabalhando dentro destas linhas com 
jovens e adolescentes não só das comunidades, mas também de maneira geral dentro do 
âmbito do Ensino Médio, mais especificamente nos 2º anos. Usando dos resultados para 
fortalecer a cultura local, bem como, a identidade quilombola e facilitar a discussão sobre 
a diversidade, dentro e fora da sala de aula.

TÍTULO: O moodle como ferramenta de coleta de dados: Proposta metodológica para 
avaliação local em educação a distância
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna
Apresentador: Illyushin Zaak Saraiva
Autores: Illyushin Zaak Saraiva, Wildson Justiniano Pinto, Onofre Barroca de Almeida 
Neto, Luciana Narciso de Mattos.
Resumo: Apresenta-se neste trabalho uma metodologia de obtenção de dados do 
desempenho de alunos de cursos a distância, voltada para instituições públicas de ensino, 
que permita aos gestores de cursos e de centros de EAD a adoção de medidas corretivas 
e preventivas para aperfeiçoar qualidade e eficiência de cursos e processos, através de 



estatística descritiva realizada sobre dados do curso. A proposta metodológica baseia-se em 
iniciativa piloto ocorrida em 2013 na disciplina TCC do curso de Logística do IFSudesteMG 
Campus Rio Pomba, a partir de informações extraídas da plataforma Moodle, com 66 
alunos inscritos em 04 polos na Zona da Mata Mineira. O objetivo principal da proposta 
metodológica é basear a elaboração de análise estatística do desempenho dos alunos 
EAD, baseada em relatórios gerados pelo Moodle, observando os cortes por município 
polo, por data, e por características dos alunos como gênero, renda, escolaridade, zona de 
residência, etc., permitindo a correta tomada de decisão.

TÍTULO: Questões socioambientais ligadas à ocupação do setor cimba no município de 
Araguaína-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Ilson Junior Pereira dos Santos
Autores: Ilson Junior Pereira dos Santos, Igo Fagundes Bringel, Hiury Rodrigues Borba, 
Cristina Sousa da Silva.
Resumo: Segundo maior município do Estado do Tocantins, Araguaína conta atualmente 
com 167 mil habitantes(IBGE, 2014). Localizado na porção norte do Estado e tendo vivido 
entre as décadas de 1960 e 1970 uma explosão demográfica decorrente das obras da BR 
153, o município encontra-se inserido em um modelo de desenvolvimento excludente, que 
empurra as massas em direção às periferias. Nesse contexto encontra-se o Setor Cimba, 
no qual localiza-se o IFTO Campus Araguaína. Como proposta de aplicação da Educação 
Ambiental por meio de estudos locais, esta pesquisa buscou identificar as principais 
questões socioambientais que influem na qualidade de vida dos moradores deste bairro. 
Como metodologia, utilizou-se de revisão bibliográfica, entrevistas com a liderança da 
Associação de Bairro e questionários aplicados a chefes de famílias moradoras do setor. Os 
resultados revelam uma ocupação proveniente de invasão, convertida posteriormente em 
loteamento. A dinâmica do setor constitui-se em materialização do processo descrito por 
Martins(1997), quando afirma que a sociedade capitalista desenraiza, exclui para incluir de 
outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua lógica. Embora ainda disponha 
de incipiente infraestrutura, o bairro vem sendo paulatinamente provido de equipametos 
urbanos de uso coletivo, o que poderá elevar os custos de moradia no local, “empurrando” 
mais uma vez as famílias carentes rumo a outro processo de invasão.

TÍTULO: O uso de plantas frescas e exsicatas como auxílio às aulas de botânica no 
IFPE, Belo Jardim
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Ingred Rafaela da Silva Pereira
Autores: Ingred Rafaela da Silva Pereira, Lucas Daniel da Silva Mota, Jecika Lopes Forte, 
Lucas Bispo da Silva, Lucilene Lima dos Santos Vieira.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo contextualizar e dinamizar o ensino de 



Botânica para os alunos do segundo ano do ensino médio no IFPE, Campus Belo Jardim. 
Durante as aulas práticas de Botânica morfológica, foi solicitado que os alunos coletassem 
estruturas de plantas presentes no Campus, para o entendimento dos órgãos vegetativos 
(raiz, caule, folha) e reprodutivos (flor, fruto e semente), além de “galhos” com essas 
estruturas. Posteriormente foram elaborados dois álbuns distintos, um com plantas secas 
(conhecidas como exsicatas) e outro com plantas frescas. Como resultados, observados 
que: 1. Os estudantes se integraram bastante ao conteúdo, uma vez que os mesmos 
fizeram a coleta das plantas; 2. O entendimento do conteúdo ficou mais evidente, pois 
houve uma maior facilidade em entender as estruturas plantas tanto no material seco 
quanto no material fresco, além da possibilidade de tocar e sentir tricomas, consistência 
e espinhos. Concluímos que o uso de material vegetal seco ou fresco auxilia no melhor 
aproveitamento do conteúdo pelos estudantes, uma vez que tem a possibilidade de interagir 
com o ambiente no qual as plantas estão inseridas e podem ter maior contato visual com 
as estruturais do corpo do vegetal.

TÍTULO: Política de compra numa empresa de material de construção
Instituição: UFRPE - UAST - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Ingrid Karen Morais Silva do Nascimento
Autores: Ingrid Karen Morais Silva do Nascimento, Ana Paula da Silva Farias.
Resumo: Uma política de compra adequada a organização pode maximizar os ganhos 
de uma organização e garantir o suprimento eficiente de materiais para o atendimento 
da demanda existente no mercado. Com base nisso, esse trabalho tem como objetivo 
descrever e analisar o processo de compras da Casa Cor Construções, empresa varejista 
da área de construção civil, localizada no município de Afogados da Ingazeira, interior do 
Estado de Pernambuco. Para atingir tal objetivo, utilizou-se uma pesquisa caracterizada 
como explicativa e exploratória, com abordagem qualitativa e o estudo de caso como 
método. O principal resultado da pesquisa foi a verificação de que a empresa realiza a 
compra de materiais para comercialização de forma intuitiva, tendo como parâmetro, 
essencialmente, a disponibilidade financeira.

TÍTULO: Elaboração e análise físico-química de patê de tilápia enriquecido com 
polissacarídeo
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Ingrid Vitória Sousa Lima
Autores: Ingrid Vitória Sousa Lima, Darliane Lima Muniz, Adriana de Freitas Morais, 
Roseane Saraiva de Santiago Lima, Renata Chastinet Braga.
Resumo: Este trabalho objetivou a elaboração e análise físico-química de um patê de 
tilápia enriquecido com polissacarídeo de sementes de Tamarindus indica. As sementes 
passaram por processo de cocção, seguido por descascamento manual. Submeteu-se as 
mesmas a extração com água (1:25) em liquidificador. Esta solução foi centrifugada e o 



sobrenadante precipitado com etanol (1:3), em seguida o precipitado foi imerso em acetona 
e seco em bomba a vácuo, para maceração em almofariz e pistilo. Após o cozimento dos 
filés, os mesmos foram triturados em multiprocessador. Nesta etapa foram adicionados 
os demais ingredientes. No caso do patê com polissacarídeo, a concentração foi de 2%. As 
análises físico-químicas foram realizadas em triplicata para análises de umidade, cinzas, 
proteína e fibra bruta. Pode-se concluir que o polissacarídeo de Tamarindus indica é uma 
matéria prima facilmente encontrada na natureza e uma alternativa para incrementar o 
valor nutritivo de alimentos, como no caso, o patê de tilápia, sendo este uma boa fonte de 
fibras ao mesmo tempo que rico em proteínas.

TÍTULO: Desenvolvimento de um vestido de noiva diferenciado
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Iole Piva Stürmer
Autores: Iole Piva Stürmer, Camila Nagel, Jany Colares dos Santos, Liviane Paulino, 
Viviane Roberta dos Santos.
Resumo: Este trabalho aborda o tema referente ao desenvolvimento de um vestido de 
noiva diferenciado voltado a uma idosa. O projeto foi baseado nos três eixos temáticos 
propostos: meio ambiente, ciência e criticidade. Com o olhar crítico as alunas avaliaram o 
conhecimento adquirido, e decidiram contribuir com o meio ambiente utilizando as sobras 
de rendas da indústria da confecção. No Asilo São Vicente de Paula, na cidade de Araranguá, 
SC, foi feita a pesquisa do público alvo. Dona Norma, 84 anos, solteira, foi a entrevistada. 
A partir das suas respostas foram elaborados os croquis dos vestidos, logo após foi 
escolhido o que melhor se adequasse ao seu gosto. O envolvimento e comprometimento 
de todos apesar de essencial, foi também gratificante, o vestido confeccionado foi mais 
que um projeto, foi a realização de um sonho, tanto da idosa escolhida, como do grupo.

TÍTULO: Concepções de formação nos cursos técnicos do Instituto Federal de Goiás: 
possibilidade de implementação da politecnia
Instituição: IFGO - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Irani Camilo de Souza Silva
Autores: Irani Camilo de Souza Silva, Erlando da Silva Rêses.
Resumo: Trata-se de uma pesquisa sobre as possiblidades de implementação da formação 
politécnica nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Goiás. 
A formação politécnica pressupõe o trabalho como princípio educativo, a omnilateralidade 
e o cultivo da ciência, da cultura e da arte. A simples justaposição de formação geral e 
formação específica não representa a politecnia.
Pretende-se buscar respostas para questões como a percepção e receptividade de ges-
tores e professores mediante a ideia de politecnia e as reais possibilidades de inserção 
do currículo integrado nos cursos técnicos do IFG, a fim de alcançar o seguinte objetivo: 
Conhecer e analisar o posicionamento dos gestores e professores frente à concepção de 



formação integrada nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal 
de Goiás e analisar em que medida o posicionamento destes indivíduos constitui abertura 
ou obstáculo para a formação integrada na instituição.

TÍTULO: Contribuições da educação física na formação do estilo de vida de alunos
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama
Apresentador: Iranira Geminiano de Melo
Autores: Iranira Geminiano de Melo, Maria Enísia Soares de Souza.
Resumo: O processo saúde-doença está diretamente associado às práticas corporais. 
Assim, torna-se fundamental desenvolver ações pedagógicas que sensibilizem os alunos 
na adoção de práticas saudáveis. Nessa perspectiva, durante as aulas de Educação Física, 
a professora propôs a realização de uma avaliação do perfil de estilo de vida aos alunos 
de terceiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, do Campus Porto Velho 
Calama, do IFRO. A avaliação (com questionário “Perfil do Estilo de Vida”) foi feita por 147 
alunos, com idade entre 16 e 22 anos, e, ao tomarem ciência do resultado, elaboraram 
texto individual sobre suas percepções, destacando possíveis tomadas de decisão. Os 
resultados foram analisados pela estatística descritiva e os textos estudados a partir de 
análise textual. A prática de atividade física, adotada durante a juventude, poderá contribuir 
na prevenção dos fatores de riscos à saúde e na formação esportiva. Por isso, tornam-
se fundamentais ações que permitam o conhecimento das consequências (positivas e 
negativas) de seus hábitos.

TÍTULO: Atividade física e melhoria da performance acadêmica: Um estudo com alunos 
do ensino médio integrado
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Parnamirim
Apresentador: Lucas Wanderley da Cunha Lima
Autores: Irapuan Medeiros de Lucena, Daniel Henrique Ferreira Gomes, Lucas Wanderley 
da Cunha Lima, Marcos Henrique Fernandes Marcone.
Resumo: As aulas de Educação Física ministradas no IFRN Campus Parnamirim, durante 
o 2º bimestre do ano letivo 2014, com as turmas dos 1º anos do ensino médio integrado 
de Informática e Mecatrônica, tiveram o conteúdo jogos e brincadeiras como temática. 
O objetivo principal foi oferecer vivências dos jogos e brincadeiras populares nas aulas 
de Educação Física, retirando os adolescentes do sedentarismo, promovendo saúde e 
ampliando a interação social. Como metodologia, utilizamos o resgate da cultura dos jogos e 
brincadeiras em três etapas: discussão em aula sobre o assunto, atividades realizadas pelos 
alunos abordando o tema e, por fim, a visita ao museu do brinquedo. Conclui-se, então, que o 
resgate dos jogos e brincadeiras da cultura popular nas turmas de primeiros anos do Campus 
Parnamirim foi uma experiência extremamente gratificante e transformadora, possibilitando 
a ampliação do conhecimento sobre o assunto estudado, a melhoria da qualidade de vida e 
contando com a inclusão de todos em vivência harmoniosa individual e grupal.



TÍTULO: Na trilha do sucesso – caminhando com o programa mulheres mil
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena
Apresentador: Iris Paula Gustavo Meireles
Autores: Iris Paula Gustavo Meireles, Adriana Magalhães Veiga de Broutelles, Bianca 
Monteiro Marques Alves.
Resumo: O projeto “Na trilha do sucesso – Caminhando com o Programa Mulheres Mil” 
faz parte do Programa de Extensão Mulheres Mil que tem como objetivo a elevação de 
escolaridade e profissionalização de 100 (cem) estudantes, proporcionando a inclusão 
social e possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. O programa é direcionado 
a mulheres em condições de vulnerabilidade e/ou violência doméstica e é pautado em 
princípios éticos e de elevação de autoestima, refletindo sobre a realidade econômica, 
política, social e cultural das cursistas. Dentro dessa perpectiva o projeto pretende 
aproximar e inserir os discentes de licenciatura nas atividades programa Mulheres Mil, 
além de aproximá-los de ações extensionistas, aliando o tripé ensino, pesquisa e extensão. 
O projeto procura promover atividades que articulem o processo educativo com ações 
de extensão, promovendo o desenvolvimento de uma visão solidária, democrática e 
participativa da escola e do mundo social.

TÍTULO: Grupos de pesquisa em enfermagem no If Sudeste - MG: Possibilidades de 
produção partilhada
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Apresentador: Isabel Cristina Adão Schiavon
Autores: Isabel Cristina Adão Schiavon, Ernani Coimbra de Oliveira, Isabella Cristina 
Moraes Campos.
Resumo: O objetivo geral desse estudo, foi relatar a experiência de um grupo de docentes 
enfermeiros que tiveram a iniciativa de tentar unificar suas experiências em pesquisa, 
para a conformação de um grupo de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de campo, com 
abordagem qualitativa, que utilizou-se das ferramentas da Teoria Fundamentada em Dados 
ocorrida ao longo do segundo semestre de 2014. Utilizou-se como instrumento de coleta 
de dados um roteiro de observação participativa e a análise documental. Os resultados 
apontaram que a produção partilhada mostrou-se uma excelente estratégia de construção 
de conhecimento em rede, sendo também o fio condutor da interdisciplinaridade em 
pesquisa. A experiência em tela, tem norteado novos caminhos para o fortalecimento 
do grupo de pesquisa supracitado, dentre os quais se destaca a busca por parcerias 
interinstitucionais,e também fortalecer iniciativas de conjugar conhecimentos, iniciativas e 
toda natureza de partilhas.

TÍTULO: Manipulador robótico utilizado para despertar a pesquisa nas escolas 
profissionalizantes do Ceará
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará



Apresentador: Isabel Frota Costa
Autores: Isabel Frota Costa, Lucas Costa da Silva, Tiago dos Santos Façanha, Rejane 
Cavalcante Sá.
Resumo: O projeto do manipulador robótico visa aplicar a interdisciplinaridade da grade 
curricular do ensino regular e profissionalizante trazendo para o ambiente tecnológico 
disciplinas como: língua portuguesa, matemática, física, inglês, programação(aprende as 
linguagens C/C++/C# para programação do hardware (PIC) e webcam. Para a webcam 
utilizamos os conceitos de visão computacional), automação e eletrônica, através de 
cálculos e raciocínio lógico utilizado com o intuito de possibilitar a experimentação e a 
descoberta dos princípios tecnológicos utilizando kit de montagem com diversas peças.

TÍTULO: Administração pública e responsabilidade social e sustentabilidade, 
compromisso da instituição de ensino pública
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Isabel Grigorio Freitas
Autores: Isabel Grigorio Freitas
Resumo: A escola é parte da comunidade e deve proporcionar meios para construção de uma 
sociedade mais justa, tendo a preocupação com a formação profissional e responsabilidade pela 
construção de caminhos para o desenvolvimento. Os objetivos desta pesquisa são analisar os 
projetos sociais do Instituto Federal Fluminense, implantados conforme diretrizes do governo 
federal e desenvolver propostas de melhorias na execução de ações sociais e sustentáveis 
considerando as especificidades das comunidades onde atua. Com a metodologia aplicada, 
verificou-se que a maior dificuldade para o desenvolvimento dos projetos sociais refere-se a 
falta de planejamento, ocorrendo pela deficiência na estrutura dos projetos frente a necessidade 
de cumprir metas estabelecidas. Analisando os projetos percebe-se a necessidade de alterações 
para melhor gestão considerando a construção em conjunto com a comunidade, planejamento 
e controle, maior autenticidade das ações de responsabilidade social e implementação de 
Indicadores. Quando a instituição pública de ensino assume o seu compromisso ético e social, 
sem a conotação de interesse próprio ou político, conquista-se o real comprometimento dos 
envolvidos, gerando benefícios para todos.

TÍTULO: Gestão de pessoas: novos conceitos para o alcance de novos resultados no 
SENAI PE
Instituição: SENAI PE - Santa Cruz do Capibaribe
Apresentador: José Paulo de Sousa
Autores: Isabel Mariane Rodrigues, José Paulo de Sousa, Vinício Ramos Silva.
Resumo: O objetivo desse trabalho, foi conhecer de forma sistêmica como é realizado o 
trabalho do Departamento de Gestão de Pessoas dentro da análise do plano de cargos e 
carreiras do SENAI PE. Dentro desse contexto, buscou-se analisar o conhecimento que os 



empregados têm com os projetos de capacitação e treinamento ofertados pela instituição 
ora mencionada, além de investigar a satisfação que são proporcionadas aos funcionários 
da escola Técnica SENAI Santa Cruz do Capibaribe/PE. em meios aos princípios de estudos, 
buscou-se as abordagens quantitativa e, qualitativa visando um contato direto com os 
sujeitos. Na caracterização da pesquisa buscou-se como fins: Exploratória; Explicativa; 
Descritiva. Quanto aos meios, pode-se classificar como: Bibliográfica e pesquisa de campo. 
Os sujeitos dessa investigação foram colaboradores da escola Técnica SENAI Santa Cruz 
do Capibaribe/PE atuantes no quadro efetivo. No decorrer da análise dos planos de cargos 
e carreiras, teve-se a concepção que as respostas têm levado a empresa a mudar e rever 
conceitos de gestão, com o objetivo de um crescimento e desempenho mútuo, onde as 
duas partes podem ser beneficiadas.

TÍTULO: Reprovação e evasão escolar na disciplina cálculo diferencial e integral no 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Josué Antunes de Macêdo
Autores: Isabela Cristina Soares Gregor, Josué Antunes de Macêdo.
Resumo: A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI) é ministrada em quatro dos 
sete cursos superiores do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Campus 
Januária e possui índices de reprovações muito altos. Este trabalho mostra os resultados 
de uma pesquisa, em que se buscou encontrar respostas referentes à questão da evasão 
e da reprovação escolar dos alunos na disciplina de CDI. Para a obtenção dos dados foram 
aplicados questionários aos alunos da disciplina no primeiro e no segundo semestres de 
2014 e também aos professores que ministram ou já ministraram a disciplina no Campus. 
Também foram analisados os dados referentes ao número de aprovações e reprovações 
durante o segundo semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2014 na disciplina pesquisada. 
Os resultados mostram a realidade no ensino e na aprendizagem de Cálculo Diferencial e 
Integral no Campus Januária e abre as portas para discussões acerca desta problemática que 
abrange não só o IFNMG, como também outras instituições de Ensino Superior pelo Brasil.

TÍTULO: As diferenças das brincadeiras populares de décadas passadas para as 
brincadeiras atuais
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Isabela de Araújo Pessoa
Autores: Isabela de Araújo Pessoa, Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino.
Resumo: O principal foco deste artigo será evidenciar a participação das crianças nas 
brincadeiras populares, comparando com a participação das crianças nas décadas de 30 à 
50 do século XX. Será que a inserção do brinquedo eletrônico na vida das crianças interfere 
na sua socialização? Mostraremos a importância da brincadeira coletiva na infância, para 



isso, utilizamos como metodologia a entrevista com idosos do CRAS e crianças do 4º ano 
da escola municipal de São Pedro-RN. Concluímos que as crianças da cidade de São Pedro 
ainda brincam coletivamente com brincadeiras populares parecidas com as do século XX.

TÍTULO: Influência da adição de bicarbonato de sódio (nahco3) em teste de preferência 
de doce de leite em pasta pela comunidade acadêmica do IFMA – Campus Codó.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Isabela Nogueira Fonseca Cordeiro
Autores: Isabela Nogueira Fonseca Cordeiro, Carlos Eduardo Fonseca Gomes, Cecília 
Teresa Muniz Pereira, Maxwell Lima Reis, Érika de Kássia Cantanhede.
Resumo: Segundo o Regulamento Técnico da Portaria de n° 354 (Brasil, 1997) o doce 
de leite é o produto, com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, obtido por 
concentração e ação do calor à pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, 
com ou sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme e adicionado de sacarose 
(parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros dissacarídeos). Este 
produto apresenta uma coloração marrom, sabor e aroma peculiares, que são resultantes da 
Reação de Maillard que provoca o escurecimento no alimento decorrente da descoloração 
provocada pela reação entre carbonila e os grupos amina livre, ocorrendo à formação 
do pigmento melanoidina. Portanto, esta reação deriva da complexação dos aminoácidos 
presentes no leite e dos açúcares redutores (ALBURQUERQUE et al., 2011).O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar sensorialmente o efeito da adição de bicarbonato 
de sódio (NaHCO3 na aceitação de amostras de doce de leite pastoso pela comunidade 
acadêmica do IFMA – Campus Codó. A avaliação sensorial dos produtos foi conduzida 
por meio de teste de preferência (comparaçao pareda) aplicados com 20 provadores não 
treinados que frequentam o IFMA Campus Codó, sem ligação com os pesquisadores. Os 
testes foram feitos em sessões com grupos de 4 pessoas, que degustaram uma amostra 
de cada formulação e o julgamento consistiu em circular a opção que melhor representasse 
sua preferência. A amostra (CB) com bicarbonato de sódio recebeu a maioria dos votos de 
preferência. O bicarbonato de sódio é utilizado no processamento de doce de leite pastoso, 
sobretudo, para diminuição da acidez do leite, matéria prima usada para elaboração do 
produto, além de contribuir para coloração e estabilidade do mesmo.

TÍTULO: Curso de extensão sobre libras na reitoria do IFMT: Uma experiência inovadora
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Isabela Silva Campos
Autores: Isabela Silva Campos, Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro.
Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência como aluna do curso de 
extensão desenvolvido na Reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, com apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão e da Coordenação de Políticas de Diversidade e Inclusão - 
CPDI, intitulado “Curso de formação inicial para o atendimento ao surdo com fundamentos 



na Língua Brasileira de Sinais - Módulo Básico I”, cuja finalidade foi proporcionar formação 
básica de LIBRAS para os servidores e para a comunidade externa, com o intuito de 
qualificá-los para o atendimento especializado às pessoas surdas usuárias do serviço 
público, bem como o cumprimento da Lei de Acessibilidade Nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000; da Lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002 e do Decreto Nº 5.626, de 22 dezembro 
de 2005. Ao final, examinou-se que o curso ofereceu aos participantes conhecimento 
para prestar atendimento adequado ao cidadão que necessita se comunicar por meio da 
LIBRAS, favorecendo a ampliação do uso e difusão da mesma.

TÍTULO: Práticas inclusivas em educação matemática
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Isabella Noima Alves
Autores: Isabella Noima Alves, João Pereira Neto, Ricardo Roberto Plaza Teixeira, Luis 
Américo Monteiro Junior.
Resumo: Este trabalho pretende refletir a respeito da importância de práticas de inclusão de 
alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs) na área da educação matemática. 
Para isso, é fundamental pensar sobre o que se entende por inclusão no ensino e, de 
modo mais específico, no ensino de matemática. Parte-se do princípio de que incluir, em 
termos educacionais, implica em dialogar com as diferenças existentes em sala de aula, 
reconhecendo e acolhendo as limitações e as virtudes de cada um. Incluir significa que a 
escola deve ser um ambiente de todos, e ao mesmo tempo, para cada um, com o foco na 
aprendizagem. Este estudo aponta que para isso, é preciso que o professor compreenda 
as especificidades de seus alunos, possibilitando o pleno desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem. Uma educação inclusiva procura, por princípio, entender cada 
discente, dando a ele a chance de executar com sucesso suas capacidades e inserindo-o 
na sala de aula, sem nenhum tipo de distinção.

TÍTULO: Software para dimensionamento de três modelos de treliça de macarrão
Instituição: IFSP - Instituto Federal São Paulo, Campus Votuporanga
Apresentador: Isabella Silva Menezes
Autores: Isabella Silva Menezes, Gustavo Cabrelli Nirschl.
Resumo: O intuito deste projeto é aplicar uma programação simplificada a cálculos de 
construção civil, especificamente no dimensionamento de treliças de macarrão, levando em 
consideração os concursos envolvendo essas estruturas que ocorrem em diversas instituições 
do Brasil e do mundo. O motivo para o desenvolvimento deste projeto é contribuir com um 
software simplificado, com visualização gráfica, gratuito e direcionado especificamente para a 
função mencionada. Criado por meio do software livre “Lazarus”, o aplicativo permite que o 
usuário escolha um entre três modelos de geometria de treliças, insira a força atuante e obtenha 
o desenho da treliça já com os esforços e a quantidade de fios de macarrão necessários em cada 
barra. O software permite a conferência dos cálculos por meio de relatório em pdf, estimulando 
assim os alunos a participar de concursos dessa natureza.



TÍTULO: Impacto ambiental no manguezal de Suape: Um estudo sobre a mudança no 
habitat do tubarão da espécie cabeça - chata.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Isabelle Monteiro de Souza Cesar
Autores: Isabelle Monteiro de Souza Cesar, Ytalo Bruno Brito de Farias, Ana Maria Ferreira 
Cosme.
Resumo: Saber o conceito de Impacto Ambiental é imprescindível porque o mesmo enfatiza 
como os ecossistemas colaboram para o bem – estar compassivo do ser humano, munindo 
um contraponto às causas econômicas que abonam a deterioração da natureza em primeiro 
lugar. A exploração de um elemento que se renova pode extinguir habitats, assim como, 
a pescaria com tecido de condução afeta populações de corais que vivem nos oceanos.O 
manguezal, devastado pela construção do Complexo Industrial e Portuário de Suape, servia 
de lugar de reprodução das fêmeas do tubarão da espécie cabeça-chata. Porém, com o 
extermínio do Ecossistema, os tubarões passaram a usar o Rio Jaboatão como meio de 
acesso as praias do Recife. O tubarão cabeça-chata (Carcharhinus leucas) é chamado deste 
modo por possuir um caráter agressivo e podem pesar, em média, 230Kg. Esta espécie foi 
descoberta na praia de Boa Viagem, sendo o principal responsável por ataques a banhistas. 
Isto se deve a degradação do Complexo Estuarino da região, o qual fizeram com que o 
cabeça- chata acompanhando a corrente marítima, migrasse do Sul para o Norte do estado 
de Pernambuco, mudando drasticamente de habitat em busca de alimentos.

TÍTULO: Controle de vacinação online
Instituição: EEEP Maria Dolores Alcântara e Silva
Apresentador: Isac Moura Gomes
Autores: Isac Moura Gomes, Kayo Leandro Lima, José Thyago de Souza Batista, Monck 
Charles Nunes de Albuquerque.
Resumo: As vacinas são qualquer espécie de vírus atenuado que, introduzido no 
organismo, determina certas reações e a formação de anticorpos capazes de tornar imune 
esse organismo contra o germe utilizado (Michaelis). A imunidade criada pela vacina 
se baseia na capacidade do organismo em reagir aos agentes infecciosos. Porém, esta 
imunidade muitas vezes têm um prazo determinado
Todas as informações de vacinas de um indivíduo estão contidas em um cartão de vacina, 
que é emitido e atualizado pelas Unidades de Saúde. Estes cartões de vacinação são o mé-
todo mais utilizado ainda hoje para o gerenciamento de doses que um paciente já tomou, 
futuras doses e outras vacinas que o paciente terá que receber. Porém, muitos usuários 
acabam perdendo o cartão e, com isso, seu registro de vacinas. Diante deste problema, 
surgiu o CVO, um sistema desenvolvido com o intuito de completar as áreas que o cartão 
não contempla, trabalhando em conjunto com o documento.



TÍTULO: A utilização de tic por alunos e professores nas escolas públicas: Uma análise 
da aplicação das tic no clube de geografia da Escola Ruth Rosita de Nazaré Gonsalez
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Isaias Gomes de Jesus Junior
Autores: Isaias Gomes de Jesus Junior
Resumo: Este trabalho faz uma análise da inserção e aplicação de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) nas reuniões do Clube de Geografia da Escola Ruth Rosita, escola da rede 
pública de ensino de Belém (PA). Dentre os muitos desafios encontrados pelos professores 
que trabalham, especialmente nas escolas públicas, um dos que chama mais atenção e é 
causador de grandes preocupações à maioria dos docentes é o de manter a atenção e o 
interesse dos alunos no decorrer das aulas. O Clube de Geografia objetiva proporcionar a 
educadores e estudantes, uma nova forma de contato com a realidade, dando aos mesmos 
uma possibilidade mais ampla na construção do conhecimento. Através da introdução e 
manuseio das TIC no Clube de Geografia é possível trabalhar os conteúdos das diferentes 
disciplinas de forma mais descontraída e prazerosa. Na construção deste trabalho levamos 
em consideração o conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam meios digitais ou 
não como ferramentas de apoio aplicadas ao ensino. Para o desenvolvimento deste estudo, 
usamos como metodologia a pesquisa-ação, ou seja, o estudo de uma situação social com 
vistas a melhorar a qualidade da ação dentro dela

TÍTULO: Avaliação das condições higiênico-sanitárias de uma fábrica de biscoito no 
municipio de Afrânio, semiárido Pernambucano
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Isanete de Sousa
Autores: Isanete de Sousa, Arlete de Sousa Lima, Joelandia Maria Cavalcanti, Edigar 
Mendes de Sa Junior.
Resumo: Estabelecimentos industrializadores e comercializadores de alimentos devem 
dispor das Boas Práticas de Fabricação (BPF) que abrangem um conjunto de medidas 
a serem adotadas pelas indústrias de alimentos com a finalidade de garantir produtos 
alimentícios de boa qualidade sanitária. Também é de suma importância um controle 
e uma estrutura do ambiente em que produz ou manipule alimentos para garantir a 
segurança alimentar, diminuindo o risco de saúde a população em geral, na qual consome. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar as condições higiênico-sanitárias de uma 
fabrica de biscoito do tipo peta, localizadas no município de Afrânio-PE, através de um 
check list para verificar se as instalações estão de acordo com a legislação sanitária 
vigente. Para realização deste trabalho, escolheu-se um fabrica de peta situada na cidade 
de Afrânio-PE. Através de visitas ao estabelecimento, aplicou-se um check list composto 
por questões elaboradas para a implantação de BPF em estabelecimentos produtores ou 
industrializadores de alimentos. Este instrumento de análise está anexado com número 
II na RDC 275 de 21 de outubro de 2002 do Ministério da Saúde, cuja resolução dispõe 



da lista de verificação das BPF em estabelecimentos que manipulam ou industrializam 
alimentos. Para a avaliação das condições do local de estudo, aplicou-se o check list que 
levou em consideração a estrutura física interna e externa (Bloco 1), higienização das 
instalações (Bloco 2), controle integrado de vetores e pragas (Bloco 3), abastecimento e 
potabilidade da água (Bloco 4), manejo de resíduos (Bloco 5), higiene de equipamentos, 
utensílios e móveis (Bloco 6), higiene e saúde dos manipuladores (Bloco 7), recepção e 
preparação dos gêneros (Bloco 8), preparação do alimento (Bloco 9), transporte e controle 
da temperatura (Bloco 10), controle de qualidade do produto final (Bloco 11) e manual 
de boas práticas de fabricação (Bloco 12). Após a avaliação do local visitado seguindo 
os itens descritos, os dados levantados em cada local foram avaliados de acordo com a 
porcentagem de respostas positivas. Por fim, foram classificadas segundo a RDC Nº 275 de 
21 de outubro de 2002: Grupo 1 (76 a 100% de atendimento dos itens), Grupo 2 51 a 75% 
de atendimento dos itens) ou Grupo 3 (até 50% de atendimento dos itens). A indústria de 
peta apresentou uma média geral de 88,62% de conformidade dos itens avaliados, sendo 
classificado como Grupo 1. No local visitado, não foi encontrado a presença de vetores 
e pragas urbanas ou qualquer evidencia da passagem deles pelo local, como ninhos e 
fezes, e o estabelecimento apresentou ainda um comprovante de execução de controle 
químico expedido por uma empresa especializada. Os manipuladores possuem uniforme 
de uso individual de cor clara, adequado a atividade que exerce, limpos e em bom estado 
de conservação. Ainda, apresentavam bom estado de saúde, mãos limpas, unhas curtas, 
sem esmalte e sem uso de adornos. Outro ponto positivo é a adoção de um programa 
de controle de saúde com supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores 
com registros de exames que são realizados. Apesar de ser classificado como Grupo 1, 
o estabelecimento necessita de pequenas melhorias em alguns itens como, por exemplo, 
os banheiros e vestuários para os manipuladores que, apesar de ser separados por sexo e 
exclusivo para os manipuladores, os mesmos não apresentavam torneiras com sistema de 
acionamento automático e as lixeiras estavam sem tampas automáticas e com excesso de 
lixo. Além disso, não foi verificada a existência de registro periódicos dos procedimentos 
de limpeza e manutenção dos equipamentos do estabelecimento e os exaustores estavam 
danificados, proporcionando um ambiente desconfortável para os manipuladores 
exercerem suas atividades normais. Por fim, os resultados obtidos evidenciaram condições 
higiênico-sanitárias adequadas do local visitado, porém foram detectados poucos itens a 
serem melhorados. Estes itens são solucionados de forma rápida e e

TÍTULO: Utilizando a atividade prática para despertar o interesse pela química
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Isla Marcolino da Silva
Autores: Isla Marcolino da Silva, Mayara Layra Albino Muniz Andrade, Isabella Oliveira Lima.
Resumo: O artigo em questão trata-se de trabalhar os conceitos químicos por meio de 
dinâmicas em sala de aula, usando a situação-problema como suporte, buscando diminuir 



a dificuldade que muitos alunos apresentam ao assimilar conceitos científicos em fatos 
cotidianos, tornando difícil o reconhecimento da química no mesmo. Muitas vezes, 
por se depararem com a falta de propostas mais elaboradas, acabam desencadeando 
antipatia pela disciplina, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais árduo, 
refletindo negativamente no desempenho qualitativo do aluno. A situação-problema tem 
como objetivo provocar nos alunos o desejo de aprender, motivando-os a refletir sobre 
certas situações desconhecidas, a fim de buscar soluções. Para trabalhar a respeito dos 
problemas citados no primeiro parágrafo, o professor, ao refletir sobre sua postura, passe 
a trabalhar conteúdos que tenham sentido em contextos reais e significativos. “A escola 
[...] deve dar-lhes a cultura e o gosto pela discussão, que lhes permitirão compreender 
os problemas, as políticas pretendidas e debater sobre isso” (CANIVEZ, 1991, p. 157). 
Segundo Echeverría e Pozo (1998, p. 15): “O verdadeiro objetivo final da aprendizagem da 
solução de problemas é fazer com que o aluno adquira o hábito de propor-se problemas 
e de resolvê-los como forma de aprender”. Porém, como é que, realmente, podemos 
criar situações que despertem o interesse do aluno? O professor durante esse processo 
exerce a função de orientador e facilitador do aprendizado, lançando questionamentos a 
respeito de situações apresentadas, provoca os alunos para apresentar soluções e suas 
opiniões, utilizando-se de conteúdos aprendidos para compreensão, bem como instigar 
o aluno a aprofundar sua reflexão em um contexto globalizado. Para buscar meios que 
permitam o aluno compreender e concluir questões, o professor tem como obrigação ter o 
conhecimento do conteúdo e instrumentos utilizados, pois para fazer perguntas, precisará 
de fatos desencadeadores (situações) que apresentem dificuldades, mistérios, hesitação, 
dúvidas, ou seja, problemas que necessitam de compreensão e resolução. Tendo em 
vista as dificuldades educacionais encontradas em comunidades carentes não apenas na 
cidade de João Pessoa-PB, como também em outras cidades Brasileiras, o local escolhido 
para desenvolver a proposta de trabalho foi Centro Educativo Santa Clara – Comunidade 
Santa Clara, situada no bairro Mangabeira IV. Na execução desse trabalho foram utilizados 
métodos que possibilitaram o trabalho em grupo, numa sala de 16 alunos divididos em 
duas equipes que competiram entre si. A proposta lançada aos alunos era de que os 
grupos encarassem uma competição de conhecimento, batizada pelos alunos de Perfil 
Químico, partindo do senso comum, respondendo a perguntas relacionadas a curiosidades 
do cotidiano. Compreendemos que a simples transmissão de informações não é suficiente 
para que os alunos elaborem suas ideias de forma significativa. É imprescindível que o 
processo de ensino aprendizagem decorra de atividades que contribuam para que o aluno 
possa construir e utilizar o conhecimento. A inserção do conhecimento disciplinar nos 
diferentes setores da sociedade, suas relações com os aspectos políticos, econômicos e 
sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas. Após a competição, 
diálogos, exposição de experimentos e busca de compreensão dos mesmos, foi feita uma 
pesquisa. Dentro da resposta cada aluno expressou-se de forma que ficasse muito clara a 
eficiência de aulas dinâmicas para o seu conhecimento. . Os conteúdos químicos tratados 
dentro do contexto (Métodos de extração, filtração, conceitos de química inorgânica 



e matéria.) de curiosidades presentes no cotidiano, e as atividades desenvolvidas 
foram propostas de forma a promover o desenvolvimento de competências, com suas 
características e especificidades próprias. Desse modo, as atividades foram cumpridas 
dentro do prazo estabelecido. Os resultados dessa jornada foram corresponde

TÍTULO: Uso da bicicleta pública na região metropolitana do Recife
Instituição: UFRPE - UAEDTEC - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Israel Gomes de Albuquerque
Autores: Israel Gomes de Albuquerque, Ana Paula da Silva Farias.
Resumo: A mobilidade urbana pode ser entendida como o deslocamento das pessoas e 
de bens entre si e com a própria cidade. Acontece quando o indivíduo se locomove de 
um lugar para outro através dos diferentes modais de transporte disponíveis. Um desses 
é a bicicleta, uma alternativa flexível e econômica, dentro da área urbana, competindo 
igualmente com veículos motorizados. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo 
avaliar o processo de implantação dos sistemas de aluguel de bicicleta pública como meio 
de transporte urbano na Região Metropolitana do Recife - RMR. Para isso, utilizou-se 
como metodologia uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica. Tendo-se como 
principal resultado a idéia de que o sistema de compartilhamento de bicicletas públicas 
pode ter sido uma boa alternativa para mobilidade urbana sustentável da população da 
RMR, o sistema, no entanto, ainda pode apresentar melhores resultados para fazer a 
diferença em relação ao caótico trânsito da região, com ampliação da malha cicloviária e 
reformulação tecnológica e material do sistema de compartilhamento de bicicletas.

TÍTULO: Rede de conhecimentos
Instituição: Instituto Federal Goiano
Apresentador: Fernando Barbosa Matos
Autores: Itacir Ferreira Pompeu, Fernando Barbosa Matos.
Resumo: A Rede de Conhecimento será uma rede social focada em melhorar a comunicação 
dos pesquisadores Brasilieros divididos em diferentes intituiçãoes de pesquisa. Essa 
rede visa interconectar pessoas através do conhecimento de áreas de pesquisa, projetos 
executados, artigos publicados e outros elementos que possam colaborar cooperativamente 
para a disseminação do conhecimento.
A ideia por tras da Rede de Conhecimento é a ligação de pesquisadores que tenham em 
comum artigos, projetos e pesquisa numa mesma área. O que vai permitir a interação e a 
troca de conhecimento entre todos que pulicam ou pesquisam determinado assunto. No 
caso dos estudantes, será possível observar quais outros pesquisadores e alunos trabalha-
ram ou estão trabalhando num determinado assunto em tempo real, mesmo que estejam 
em outras instituições em cantos remotos do país. e assim ter acesso rápido a pesquisa-
dores distantes, resultados, problemas e soluções relacionados à pesquisa em questão.



TÍTULO: Curso técnico em instrumento musical do IFPB: Reflexões a partir do perfil 
socioeconômico discente
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Italan Carneiro Bezerra
Autores: Italan Carneiro Bezerra, Rafaela Mabel Silva Guedes.
Resumo: Com vistas a compreender e refletir acerca do perfil dos estudantes que 
procuram a profissionalização em Instrumento Musical na modalidade técnica integrada ao 
Ensino Médio, realizamos um survey do tipo censo, a partir da aplicação de questionários, 
junto ao corpo discente do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Instrumento 
Musical do IFPB, Campus João Pessoa. Responderam ao instrumento 107 estudantes, 
o que, no período da coleta de dados, correspondeu à totalidade (100%) dos estudantes 
matriculados no curso. Neste trabalho, trataremos especificamente de questões relativas 
ao aspecto socioeconômico dos estudantes, dentro do qual destacou-se a baixa renda 
per capta, onde 75% do corpo discente apresentou um valor abaixo da média da cidade 
de João Pessoa. Destaca-se ainda, a condição de 9% dos estudantes que encontram-se 
inseridos na categoria dos “vulneráveis à pobreza”.

TÍTULO: Objetos de aprendizagem como auxilio para o ensino de análise combinatória
Instituição: EEEP Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales
Apresentador: Italândia Ferreira de Azevedo
Autores: Italândia Ferreira de Azevedo, Samara Sousa da Silva.
Resumo: O estudo mostra o uso de Objetos de Aprendizagem no ensino de Análise 
Combinatória, visando uma aprendizagem significativa através de aplicações práticas 
no cotidiano. O trabalho foi aplicado com 27 alunos do 2° ano do ensino médio da 
E.E.E.P. Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales, situada em Sobral - Ceará, em setembro 
de 2014. Os sujeitos dessa pesquisa foram selecionados por apresentarem dificuldades 
de aprendizagem do referido conteúdo, necessitando assim de um recurso auxiliar 
à aprendizagem significativa deste assunto. O trabalho foi executado por meio de aula 
experimental no laboratório de Informática, onde se apresentou o site integrado à Rede 
Interativa Virtual de Educação – RIVED – que possibilita explorar situações-problemas 
por meio de jogos e atividades virtuais interativas. Observou-se a partir dos resultados 
que o uso dessa ferramenta proporcionou maior assimilação do conteúdo, pois apresenta 
aplicações práticas que exigem o conhecimento de Análise Combinatória.

TÍTULO: Identidade e design: O couro revisitado na arte de expedito seleiro
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Ítallo Francisco Andra de Sousa
Autores: Ítallo Francisco Andra de Sousa
Resumo: Esta proposta de projeto remetida a seleção do Laboratório de Pesquisa em Arte 



Contemporânea do Ceará do Centro Cultural do Banco do Nordeste do Brasil de 2015, 
propõe discutir sobre o design de Expedito Seleiro mestre da cultura cearense, a fim de 
lançar sobre a obra deste uma pesquisa quanto expressão arte contemporânea cearense. 
Moda, Design e Identidade que são ponto que conectam-se na obra de Expedito Seleiro.

TÍTULO: Uso da proteína lisozima como prevenção da mastite em rebanhos leiteiros
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasilia
Apresentador: Italo de Almeida Cruz
Autores: Italo de Almeida Cruz, Rita dos Anjos Sousa, Edilsa Rosa da Silva, RoSENAIde 
Braga Dias Sousa, Heloisa Alves Sousa Falcao.
Resumo: O consumidor exige cada vez mais alimentos naturais e de melhor qualidade. A 
mastite bovina por sua vez se opõe aos objetivos do produtor, comprometendo a qualidade 
do leite e causando grandes prejuízos para atividade. Vários procedimentos sanitários são 
adotados durante o processo de ordenha para minimizar a transmissão desses agentes 
causadores de mastites e outros microrganismos que podem ser transferidos ao leite 
depreciando sua qualidade microbiológica. Um procedimento que tem dado grandes 
resultados é a prática do pré e pós-dipping. O pré-dipping consiste na imersão do teto 
do animal em uma solução desinfetante antes da ordenha e o pós-dipping nada mais é 
que a imersão do teto em solução desinfetante após a ordenha, que pode ser a mesma 
do pré-dipping ou diferente. Então, a utilizações de novas soluções que venha ser viável 
aos produtores e tenham baixo custo, e sejam eficientes no controle da mastite e o que 
se busca. A lisozima pode ser apresentada como uma alternativa natural e consoante com 
a demanda de um mercado consumidor cada vez mais exigente quanto à qualidade e 
inocuidade dos alimentos.
Lisozima terá o efeito de atuar contra certas bactérias destruindo a parede celular das mesmas, 
portanto a lisozima irá ser isolada da clara do ovo de galinha tendo o efeito de atuar contra certas 
bactérias destruindo a parede celular das mesmas atuando no controle da mastite.

TÍTULO: Identificação dos elementos de macrodrenagem na cidade de Corrente-PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Juliana Vogado Coelho
Autores: Italo Rômulo Mendes de Souza, Lorrane de Castro Miranda, Juliana Vogado 
Coelho, Lizandro Pereira de Abreu.
Resumo: A crescente na urbanização trás consigo problemas de ordem socioambiental. 
Junto com ela, elevam-se as taxas de impermeabilização devido à substituição da 
vegetação por elementos urbanos (pavimentos, calçadas, praças e prédios) reduzindo 
consequentemente a infiltração do solo, assim potencializando riscos de inundações. 
Partindo disso, é importante o estudo dos compartimentos de drenagem urbana a fim de 
suprir essas necessidades por meios estruturais, tendo em vista escoamento das aguas 



pluviais, dando lhes destino que não venha a gerar perturbações ao meio de convivência 
social. O presente estudo teve como objetivo identificar os elementos de macrodrenagem no 
município de Corrente-PI tendo em vista analisar sua localização e estado de conservação 
por meio de visitas in loco e registros fotográficos. Os resultados apontam a existência 
de 22 bocas de lobo e 2 galerias. A cidade não contêm sistema de coleta de esgoto, onde 
mediante o estudo pode-se atentar a necessidades de melhorias no que tange a qualidade 
do sistema de drenagem de Corrente-PI.

TÍTULO: Adsorção em leito fixo de íons de zinco dissolvidos em água com biomassa da 
mamona
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Cícero Pessoa de Moura
Autores: Italo Sampaio Rodrigues, Cícero Pessoa de Moura, Jaires Lima da Silva.
Resumo: Este estudo avaliou o uso da biomassa do caule da mamoneira como 
adsorvente de íons de Zinco (Zn2+), responsável pela inapropriação do consumo da água, 
dissolvido em solução aquosa sintética usando adsorção em batelada. Os resultados de 
caracterização mostram que a biomassa da mamoneira apresente ordem estrutural devido 
aos cristalitos de celulose e de oxalato de cálcio, cujos principais grupos funcionais de 
ligação (grupamentos hidroxílicos da celulose e carboxilatos do oxalato de cálcio) foram 
identificados pela medida de absorção na região do infravermelho. Nos testes de adsorção, 
o bioadsorvente apresentou uma capacidade de adsorção de 170 MG.g-1.

TÍTULO: CETEP – Projeto autossustentável na agricultura familiar 
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional Recôncavo Ii Alberto Tôrres
Apresentador: Kauana da Silva Wilmsen
Autores: Itamar Evodio dos Santos, Cícera Siqueira dos Santos, Bárbara Stefane Araújo do 
Nascimento, Kauana da Silva Wilmsen, Marcelo Caique Santos de Jesus.
Resumo: No Brasil, a agricultura familiar tem um papel relevante na produção dos 
alimentos e na manutenção da economia agrícola Brasileira. Por isso, este projeto surge 
como uma alternativa de melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores, por ser 
um modelo de implantação de um sistema autossustentável. Onde utilizará os próprios 
recursos naturais, aproveitando ao máximo todos os elementos ambientais e criações de 
animais, economizando meios e recursos, reutilizando a água e reciclando nutrientes a 
partir dos excrementos dos animais e da compostagem, etc. A estrutura física ocupará 
uma área média de 5 hectares, podendo ser ampliada. Diferentes culturas agrícolas e 
animais serão cultivados, organizados dentro do terreno a gosto dos agricultores. Assim 
sendo, espera-se com este projeto alcançar êxito para o sustento familiar, escoamento dos 
produtos, sem prejudicar tanto o meio ambiente.



TÍTULO: Uma leitura da acessibilidade da criança com necessidades especiais na rede 
de ensino infantil
Instituição: CEFET-RJ, Campus Maria da Graça
Apresentador: Carolina Sales Marques Adão
Autores: Ivan Gaspar, Carolina Sales Marques Adão, Darlaine da Costa Silva, Joanna 
Ferreira Roque da Silva, Mariana Santos de Almeida.
Resumo: Estamos vivendo um movimento chamado inclusão de deficientes na rede 
regular de ensino. Figueiredo (2009) afirma que a Educação Infantil é a porta de entrada 
pra inclusão escolar, sendo “este nível de ensino marcado pelo desenvolvimento das 
aquisições linguísticas, atitudinais, afetivas, sociais, psicomotoras, em que as crianças 
interagem com mais liberdade.” O aprendizado de habilidades ganha muito sentido quando 
a criança está imersa num ambiente que permite sua participação. Mas as crianças que 
necessitam de adaptações são minoria nas escolas, portanto o governo e a sociedade 
não priorizam a questão da acessibilidade e inclusão destas crianças no âmbito escolar. 
O objetivo deste trabalho é alertar a comunidade de pais, educadores e profissionais 
de saúde que os recursos e serviços apropriados a elas estão garantidos por lei, e as 
dificuldades encontradas no cotidiano escolar devem ser motivo de estímulo para que 
lutem estimulando a sociedade na cobrança de seus direitos.

TÍTULO: Taekwondo IFSP - Disciplina, Cortesia, Integridade e Educação.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Votuporanga
Apresentador: Ivan Oliveira Lopes
Autores: Ivan Oliveira Lopes, Juliana de Fátima Franciscani, José Eduardo Queiroz Simões.
Resumo: Taekwondo IFSP – Disciplina, Cortesia, Integridade e Educação é um projeto social 
que tem como objetivo oferecer aulas de Taekwondo para alunos e servidores do Instituto 
Federal de São Paulo – Campus Votuporanga, assim como para toda a comunidade.
Taekwondo é uma arte marcial milenar coreana, que teve grande destaque no mundo a 
partir de 1988, quando participou como esporte de demonstração nas Olimpíadas de Seul. 
A prática do esporte proporciona diversos benefícios tanto à saúde física, pela execução 
de exercícios físicos, quanto mental de seus praticantes. Pois durantes as aulas são tra-
balhadas características como respeito, concentração e equilíbrio, que são aplicados na 
execução de cada atividade, proporcionando uma vida mais saudável e ativa.
As aulas têm duração de 1h30m e acontecem duas vezes por semana. Essas aulas são 
diferenciadas e específicas, pois levam em consideração as limitações e peculiaridades do 
grupo de participantes do projeto.

TÍTULO: Levantamento da escolha profissional de estudantes adolescentes do ensino médio 
do Instituto Federal de São Paulo de Itapetininga/SP: Uma proposta didático-pedagógica
Instituição: UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos



Apresentador: Ivan Ricardo Rodrigues Carriel
Autores: Ivan Ricardo Rodrigues Carriel, Renata Reis dos Santos, Edmara Regina 
Rodrigues Carriel.
Resumo: Este pôster traz os resultados obtidos na entrevista realizada com estudantes 
adolescentes do ensino médio sobre a escolha profissional, do Instituto Federal de São 
Paulo, localizado no município de Itapetininga.
Constatamos que pelos sujeitos serem alunos de cursos profissionalizantes, há uma ten-
dência, da escolha profissional não ser uma dúvida. Verificou-se que a maioria dos entre-
vistados já possuía uma pré-definição de carreira profissional. Entretanto, há aqueles estu-
dantes que ainda tem dúvidas ou que não conseguiram definir o que deseja para o futuro.
Diante dessa constatação e do levantamento do perfil do público entrevistado, elaborou-se uma 
proposta didático-pedagógica em três etapas. A primeira consiste numa atividade virtual de pes-
quisa, depois propões-se a elaboração de uma apresentação para gerar uma discussão crítico
-reflexivo e, finalmente, uma atividade que entendemos ser de caráter emancipatório.

TÍTULO: Reflexões sobre a relação entre a educação profissional e o positivismo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Ivania Maria de Sousa Carvalho Rafael
Autores: Ivania Maria de Sousa Carvalho Rafael, Luis Távora Furtado Ribeiro, Teresinha 
Feitosa de Sousa, Francisete Pereira Fernandes, Alaide Régia Sena Nery de Oliveira.
Resumo: Este artigo objetiva analisar a educação profissional à luz do pensamento 
positivista de Auguste Comte. Justifica-se o interesse ao tema pela atualidade da temática 
Educação Profissional e pela possível relação entre ela e o positivismo, ocorrendo 
principalmente na década de 1960, sendo perceptível nessa modalidade educacional, 
atualmente. Questionamos sobre o que foi o positivismo, qual a importância de Auguste 
Comte para o positivismo e qual a relação entre o Positivismo e a Educação Profissional. 
A metodologia baseia-se em estudos teórico-bibliográficos e analíticos de autores tais: 
Auguste Comte (1991; 2013), Korte (2013) e Lacerda (2009). Analisando os resultados 
da relação entre educação profissional e Positivismo percebeu-se que há semelhança de 
metodologias adotadas com o intuito de contribuir exacerbadamente com a ciência e no 
caso da educação profissional ao mercado, o que não promove, na maioria das vezes, a 
integração do conteúdo.

TÍTULO: Políticas públicas de desenvolvimento territorial rural nos sertões de Canindé: 
O papel das mulheres
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Ívian Ferreira Viana
Autores: Ívian Ferreira Viana, Ana Paula Bezerra de Araújo, Nalita Oliveira Almeida, Sérgio 
Barbosa da Silva, Solonildo Almeida da Silva.



Resumo: A presente Pesquisa está incluída na Chamada Pública CNPq/MDA/SPM-PR Nº 
11/2014 que tem por objetivo contribuir para a consolidação da abordagem territorial como 
estratégia de desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural, com especial atenção à 
superação das desigualdades de renda e gênero.
Desenvolvimento de ações que buscam evidenciar a diversificação dos serviços e das ativi-
dades produtivas das organizações econômicas e coletivas das trabalhadoras rurais existen-
tes nos seis municípios partícipes, localizados nos Sertões de Canindé, no Estado do Ceará.
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM):
objetiva promover, sensibilizar e mobilizar a sociedade Brasileira para ampliar a perspecti-
va de gênero nas ações desenvolvidas pelo poder público em diversas esferas.
Desenvolvido no Território Sertões de Canindé envolvendo seis municípios: Itatira, Mada-
lena, Paramoti, Boa Viagem e Caridade.
Observação, monitoramento e avalição das atividades;
coletar informações subsidiárias à pesquisa;
avaliação sobre políticas públicas efetivadas no território com foco nas mulheres rurais;
visitas técnicas em iniciativas, projetos e programas que contemplem às agricultoras e 
trabalhadoras rurais da região;
Espera-se ao final do projeto: Aumento da participação das produtoras rurais dos Sertões 
de Canindé em ações como: Comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, 
artesanato regional, geração de emprego e renda;

TÍTULO: Estudo de demanda da educação profissional e tecnológica
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Avançado Diamantino

Apresentador: Ivo da Silva

Autores: Ivo da Silva, Miriam Ross Milani, Vânia Christina Nadaf.

Resumo: O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Avançado de Diamantino 
no Estado de Mato Grosso, integra uma ação articulada do Governo Federal destinada a 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo do estudo 
de demanda educacional foi analisar a oferta de cursos de nível médio integrado e nível 
superior a serem oferecidos IFMT, Campus Diamantino no ano letivo de 2015 ouvindo 
os alunos de escolas públicas e grupos de participantes do setor produtivo local. Os 
estudantes optaram pelo curso de Ensino Médio Integrado de Gestão de Administração. 
Os alunos investigados possuem apropriação de conhecimento acerca dos cursos que 
desejam e não desejam estudar, o que foi materializado nas frequências resultantes das 
escolhas dos cursos dispostos no instrumento de pesquisa. Os participantes presentes 
na Audiência Pública optaram por cursos relacionados ao Eixo Profissional de Recursos 



Naturais que possivelmente venham a atender as tendências e necessidades do mercado 
local. É possível afirmar a existência de uma complexidade multifatorial que se insere no 
debate mais amplo sobre políticas públicas e qualidade da educação profissional.

TÍTULO: do ensino tradicional ao comunicativo em quatro aulas: Um estudo de caso 
sobre aceitabilidade e mudança de perspectiva do ensino de língua inglesa.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Ivo Felix Gualberto de Sá
Autores: Ivo Felix Gualberto de Sá
Resumo: Como a aceitabilidade à metodologia aplicada pelo professor pode ser o primeiro 
passo para a construção de um eficiente processo de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa, esse trabalho, que consiste em um estudo de caso, teve por objetivo verificar se 
há a possibilidade de adaptar a teoria da abordagem comunicativa à estrutura falha das 
escolas regulares e se ela teria mais aceitabilidade, por parte dos alunos de uma escola do 
Recife, do que a abordagem tradicional (gramática-tradução), praticada pela professora 
da instituição. A pesquisa prática consistiu em entrevista com a professora, no início e 
no fim da pesquisa, observação de duas aulas tradicionais, usualmente praticadas pela 
professora, observação de duas aulas comunicativas, planejadas pelo pesquisador, e 
aplicação de questionário com os alunos. Foi concluído que, no campo e com os sujeitos 
pesquisados, a abordagem comunicativa pode, sim, ser adaptada à realidade da escola 
regular e é mais bem aceita do que a tradicional.

TÍTULO: Educação e cultura: A experiência do povo Kurã-Bakairi
Instituição: IFSP - Instituto Federal se São Paulo
Apresentador: Ivonete Fernandes se Souza
Autores: Ivonete Fernandes de Souza, José Maria Paiva.
Resumo: A primeira escola na aldeia indígena Bakairi foi implantada em 1922. A educação 
escolar para os índios era a mesma educação escolar pensada para os não índios e, 
portanto, os conteúdos e as técnicas, não eram diferentes das utilizadas nestas. O 
ensino era o mesmo, com ênfase para a educação cívica e incluíam castigos de todos 
os tipos, como a temida palmatória. Além disso, eram proibidos de falarem na própria 
língua e forçados ao trabalho nas hortas e nos currais dos funcionários da escola e do 
posto indígena. (TAUKANE, 1999). Para preservarem a sua cultura, os Bakairi tiveram que 
aprender a lidar e a conviver com os brancos, conforme escreveu Barros (2003, p.83): “as 
“emas” caíram nas afiadas garras das ‘onças’, com as quais tiveram que aprender a ‘lidar’ 
e conviver.” Com isso, alguns dos símbolos da cultura foram perdidos com o contato com 
os karaíwa mas, muitos deles ainda estão presentes na vida cotidiana do Povo, como por 
exemplo, a língua, os rituais que marcam a capacidade reprodutiva das mulheres e dos 
homens. O objetivo deste trabalho é analisar as ações de resistência dos índios Bakairi às 
pressões da escola para a eliminação de sua cultura.



TÍTULO: Formação e informação científica na escola
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Hailton Ferreira Pereira
Autores: Ivonice Mendes de Oliveira Guimarães, Karine Sânya Dutra Silva, Octávio Marcos 
Martins, Hailton Ferreira Pereira, Anna Gabriela Silva Oliveira.
Resumo: A utilização da divulgação científica no ensino de ciências vem sendo defendida 
por autores como Martins, Nascimento e Abreu (2004), Albagli (1996) e Silva (2006). 
Concepções estas que vão ao encontro desta proposta de trabalho, concretizada por meio de 
planejamento, elaboração e execução de uma sequência de atividades que possibilitaram ao 
docente evidenciar o conceito de divulgação científica, como também à comunidade escolar 
tomar decisões a partir das informações que lhe foram disponíveis sobre a Campanha 
Nacional de Vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV). Nessa concepção, objetivou-
se sensibilizar e esclarecer à comunidade escolar, por meio de uma sequência de atividades 
de divulgação científica, quanto à Campanha Nacional de Vacinação contra o Papiloma Vírus 
Humano (HPV). A realização dessas atividades abrangeu toda a comunidade escolar, por 
meio de parcerias com os profissionais do colégio, da Secretária de Saúde de Jataí, de uma 
ginecologista da cidade de Jataí-GO e das professoras de Ciências e de Língua Portuguesa, 
para, ao mesmo tempo, trabalhar de forma interdisciplinar conteúdos sobre a Campanha 
de Vacinação contra o vírus HPV. Essa parceria ascendeu o papel da divulgação científica 
como forma de conscientização e tomada de decisão em relação à prevenção e mortalidade 
em decorrência do câncer de colo de útero causado pelo vírus HPV, por meio das etapas de 
vacinação oferecidas por esta campanha.

TÍTULO: O moodle como facilitador no processo de ensino-aprendizagem
Instituição: Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros
Apresentador: Ivson Galdino Borges
Autores: Ivson Galdino Borges, Marcelo de Figueiredo Araújo, Marcone de Figueiredo Araújo.
Resumo: Ao passo que a tecnologia evolui, computadores, aparelhos eletrônicos e seus 
componentes tornam-se obsoletos: o que ontem era considerado “moderno” passa a 
ser ultrapassado necessitando troca, surgindo assim, o lixo eletrônico. em consequência 
disso, elencam-se alguns pontos relevantes com o projeto TI verde, dentre eles: o descarte 
consciente e o reaproveitamento quando possível.
O lixo eletrônico, se não for descartado de maneira correta, traz graves consequências para 
o meio ambiente, refletindo na qualidade de vida dos seres vivos. Os computadores e apa-
relhos em geral facilitam a vida do homem, mas, terminado a vida útil dos mesmos, devem 
ser descartados de forma consciente, evitando serem depositados em lugares inadequados.
O TI verde através da atuação direta dos estudantes, busca minimizar os efeitos negativos do 
lixo no meio ambiente alertando a comunidade escolar e população em geral, recolhendo o lixo 
eletrônico através de postos de coleta, fazendo a triagem de peças em bom estado e materiais a 
serem encaminhados para empresas especializadas na reciclagem dos equipamentos.



TÍTULO: Educação profissional: Trajetórias das mulheres do proeja na elevação da 
escolaridade
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Ivy Daniela Monteiro Matos
Autores: Ivy Daniela Monteiro Matos, Eduardo Souza Nascimento, Ane Marielle Monteiro Matos.

Resumo: O trabalho aborda as trajetórias de escolarização na educação profissional das 
mulheres fora da idade escolar, discutindo a identidade de gênero deste grupo e como a volta 
à escola, cursando a educação profissional, se interpôs no percurso da sua vida doméstica.
O corpus da nossa pesquisa encontra-se nas mulheres matriculadas no curso Técnico em 
Informática, modalidade PROEJA, oferecido pelo IFNMG. A metodologia utilizou a entre-
vista oral semiestruturada.
Pierre Bourdieu, Max Weber e a história da educação Brasileira trouxeram muitos pontos 
para a discussão.
A educação profissional se apresenta como uma inflexão na trajetória de vida dessas mu-
lheres: como retomam a sua escolaridade, como são mediados os espaços público (a es-
cola) e o privado (o lar) nas suas relações de gênero e como surge o trabalho, fortalecendo 
o espaço público nessa relação.
O modo como estas mulheres foram lidando com estas relações merecem uma análise 
particular, nos permitindo concluir que a avaliação de políticas públicas focadas nas re-
lações de gênero, incluindo a educação profissional, deve ir bem além das fronteiras da 
inserção da mulher no mercado de trabalho.

TÍTULO: Utilizando informações geográficas para otimizar a conectividade urbana em 
redes mesh
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Ivyson Lucas de Lima Silva
Autores: Ivyson Lucas de Lima Silva, Carina Teixeira de Oliveira, Reinaldo Bezerra Braga, 
Werlesson de Oliveira Vieira.

Resumo: O avanço tecnológico tem proporcionado a oferta dos mais variados serviços no 
dia-a-dia das pessoas. Um destes principais avanços tem recebido um maior destaque nas 
áreas de pesquisa relacionadas à geolocalização. Através de um Sistema de Posicionamento 
Global (GPS), trajetórias de pessoas podem ser monitoradas/registradas. Fazendo uso 
destes dados em sua forma bruta, é possível montar um mapa de mobilidade de uma 
cidade. Assim com a trajetória dos usuários, poder colocar pontos de acesso em cantos 
estratégicos, criando uma rede Mesh, e poder montar ambientes de simulação no Network 
Simulator 3 assim testar a eficiência da rede.



TÍTULO: Educação profissional integrada ao ensino médio no IFNMG-Campus Januária: 
Ações para o fortalecimento da formação profissional e da prática docente integradora.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária
Apresentador: Iza Manuella Aires Cotrim-Guimarães
Autores: Iza Manuella Aires Cotrim-Guimarães
Resumo: A Educação Profissional integrada ao Ensino Médio traz inúmeros desafios 
ao IFNMG, o que demandou uma série de estratégias para se compreender o currículo 
integrado e repensar seu projeto formativo. Esse trabalho tem como objetivo apresentar 
experiências do IFNMG/Campus Januária para o fortalecimento da Educação Profissional 
integrada, à luz da literatura.
Em síntese, as ações consistiram na reformulação do discurso direcionado aos alunos e 
professores, realização de oficinas integradoras com os docentes, a fim de se reconstruir a 
identidade docente, fortalecer o diálogo e fomentar a ação docente integradora.
Ampliou-se também a participação dos docentes na construção dos projetos dos cursos, 
considerando-se uma perspectiva relacional com vistas à compreensão de uma totalidade.
Essas experiências, dentre outras, têm auxiliado na reestruturação das ações formativas, 
o que ainda se constitui num grande desafio, em que toda perspectiva de mudança passa 
pela atitude docente e compromisso com a EP. O que se tem em vista é a superação da 
dualidade entre formação específica e geral e o deslocamento do foco no mercado para a 
formação da pessoa humana (RAMOS, 2015).

TÍTULO: A leitura como ferramenta de aprendizagem e socialização.
Instituição: SEDUCPE
Apresentador: Izabel Cristina Barbosa de Oliveira
Autores: Izabel Cristina Barbosa de Oliveira
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido em uma sala de aula do 8º Ano do Ensino 
Fundamental II, foi vivenciado um projeto de leitura onde esta é vista não só como uma 
ferramenta de aprimorar os conhecimentos, mas também é uma forma de socialização 
dos alunos, uma vez que estes devem debater a história entre si. Foi escolhido um livro de 
Érico Veríssimo e, pela falta de material, os capítulos foram xerocados e distribuídos aos 
grupos. A leitura foi feita em voz alta em cada grupo e se pediu resumos tanto orais quanto 
escritos das histórias. Utilizou-se dicionário, quando os alunos não sabiam o significado 
de algumas palavras. O projeto de leitura era feito em duas aulas semanais. Dividia-se a 
sala em oito grupos de 4 a 5 alunos e as xérox dos capítulos eram distribuídos a cada 
grupo. Observou-se que os alunos no início ficaram com vergonha e muito não queriam 
ler os textos diante dos outros, já para uns poucos, a leitura já era fluente e desinibida. 
Este entrave foi superado ao longo do projeto e percebeu-se que, em geral, os alunos 
melhoraram: na dicção das palavras, na reescrita da história e no compartilhamento da 
história de maneira oral entre o grupo e diante da sala.



TÍTULO: Kollety pró-saúde
Instituição: CETEP Bacia do Rio Corrente
Apresentador: Izaelma Pereira de Alcântara
Autores: Izaelma Pereira de Alcântara
Resumo: A pesquisa foi realizada no Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia 
do Rio Corrente – CETE, localizada na AV. Professor Roberto Santos, s\n, Bairro Sambaíba, 
município de Santa Maria da Vitória, além disso, a instituição vem se firmando com 
sucesso,e transformando o processo de ensino de todos da região.
A cidade de Santa Maria da Vitória é banhada pelo Rio Corrente, possui uma população de 
40.206 habitantes, bem como, sua área total e de 41.027.072 km², é ligada por uma ponte 
e passarela, que liga a cidade de São Félix do Coribe. A cidade atraia turistas, principalmen-
te nas férias pelos eventos realizados como festa junina e carnaval.,
As questões éticas é um aspecto muito importante no âmbito da pesquisa, portanto,, todo 
projeto, material e documentação foi elaborado dentro da ética, obedecendo às normas e 
diretrizes da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, em que foram atendidos o 
principio de autonomia, não havendo malefícios.
Os participantes da pesquisa receberam todas as informações quanto aos objetivos refe-
rente ao estudo da pesquisa, permanecendo livre para participar, bem como, a desistência 
a qualquer momento sem causar prejuízos financeiros, e danos morais.
A coleta de dados foi feita através de um questionário, que se encontra no apêndice 1, em 
que houve observação, e foi realizado por meio de conversas, buscando informações a 
respeito da participante e da sua patologia.
A entrevista sucedeu um depoimento, o mesmo encontra-se no apêndice 2, sobre os pro-
blemas encontrados com sua patologia, e as dificuldades que ela enfrenta em seu cotidiano. 

TÍTULO: Arte da filigrana como atrativo turístico em natividade-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Mayele Cristina de Andrade Ferreira
Autores: Jaci Câmara de Albuquerque, Aline Gomes Santana, Antonia Ribeiro Marinho 
Rocha, Mayele Cristina de Andrade Ferreira.
Resumo: A atratividade é um elemento crucial para motivar turistas a viajar e na cidade 
de Natividade localizada no Norte do Brasil, estado do Tocantins, com população de 10 
mil habitantes formada na maioria por negros, traço da significativa presença de escravos 
na região, tem seus atrativos turísticos representados pelo Patrimônio Cultural carregado 
de artes, ofícios, rituais, conhecimento e práticas ligadas à natureza, religiosidade, entre 
as várias formas de saberes tradicionais e culturais como a arte da filigrana “peças 
confeccionadas manualmente em fios de ouro ou prata, tão finos quanto fios de cabelo, 
que entrelaçados e soldados formam uma renda preciosa”. O objetivo da pesquisa foi 



avaliar se a arte da filigrana é considerado um atrativo turístico. Realizou-se pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo, com moradores locais. O resultado confirma que a arte 
produzida com a técnica da filigrana confeccionada e vendida pelos 3 orives, é responsável 
por motivar a visita na localidade.

TÍTULO: SISAPP: Sistema de apoio a tomada de decisão na gestão de atendimento a 
portadores de câncer infanto-juvenil
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Jaciana Barbosa da Silva
Autores: Jaciana Barbosa da Silva, Thiago Fellipe de Lima Bandeira, Reinaldo Bezerra 
Braga, Antônio Mauro Barbosa de Oliveira, Carina Teixeira de Oliveira.
Resumo: O sistema tem como objetivo principal auxiliar a gestão de organizações não-
governamentais que lutam contra o câncer infanto-juvenil. Nessas organizações, a missão 
é elevar o índice de cura e melhorar a qualidade de vida de portadores de câncer infanto-
juvenil e de suas famílias. Essa missão pode ser alcançada mais facilmente através do 
uso de um sistema de apoio à gestão, com foco nos processos de acompanhamento dos 
pacientes, desde as primeiras consultas, passando pelas diversas etapas do tratamento da
doença, até o término do tratamento. Os processos internos geram informações sobre 
o paciente e sua família, que serão utilizadas por profissionais da saúde e gestores no 
processo de tomada de decisão, que poderão identificar anomalias nos processos internos 
das organizações e tomar medidas corretivas.

TÍTULO: As contribuições da intervenção social no CETEP-Irecê
Instituição: CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê
Apresentador: Jaciara dos Santos de Souza
Autores: Jaciara dos Santos de Souza, Joane Maíra Cavalcante Braga Novais, Laís Nunes 
Silva, Priscila Naaman Conceição Martins, Carlos Ney Nascimento de Oliveira.
Resumo: O Projeto tem como objetivo apresentar as contribuições e enfoques da Intervenção 
Social na Educação Profissional a partir das experiências do CETEP – Irecê, através de 
momentos coletivos com os docentes do CETEP - Irecê. O estudo se fundamenta em uma 
abordagem qualitativa enfatizando a pesquisa – ação, onde há a participação do pesquisador 
procurando unir ação e prática na busca da produção do conhecimento e compreensão 
como parte da prática no processo de pesquisa. Nesse sentido é imprescindível repensar 
a prática docente e os elementos interdisciplinares que a Intervenção Social pode trazer no 
processo de formação na Educação Profissional. Acredita-se que a realização da oficina 
sobre as contribuições e enfoques da Intervenção Social na Educação Profissional é um 
passo para orientar o planejamento de ações interdisciplinares na construção e execução 
dos projetos de Intervenção Social com maior envolvimento por parte dos docentes e 
educandos do Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê.



TÍTULO: Caracterização físico-química da farinha da batata Yacón (Smallanthus 
Sonchifolius)
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jaciara Suerda de Medeiros
Autores: Jaciara Suerda de Medeiros, Andressa Rizzi Pacheco Pinto, Carlos Eduardo Alves 
Dantas, Jonas Luiz Almada da Silva.
Resumo: A batata yacón (Smallanthus sonchifolius), é um tubérculo pertencente à família 
Asteraceae originária da região dos Andes, sendo considerada um alimento funcional 
pela presença de frutooligossacarídeos (FOS). O objetivo deste trabalho foi caracterizar, 
sob o ponto de vista físico-químico, a farinha da batata yacón elaborada no Laboratório 
de Produtos de Origem Vegetal do IFRN – Campus Currais Novos. As análises foram 
realizadas, em triplicata, segundo os métodos analíticos do Instituto Adolfo Lutz, obtendo 
resultados para umidade em estufa a vácuo 70 ºC (0,85±0,01); cinzas (5,78±0,07%); pH 
(5,97±0,03); acidez em solução molar v/m (6,00±1,04%); protídios (4,88±0,39%); extrato 
etéreo (4,00±0,66%) e fibra bruta (15,86±0,24%). Os resultados encontrados estão de 
acordo com o que preconiza a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005/Anvisa, 
que aprova o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos.

TÍTULO: Estudos dos impactos decorrentes da urbanização no entorno do Açude do 
Gravatá na cidade de Serrinha - Bahia
Instituição: CETEPS - Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal
Apresentador: Priscila Ramos Cordeiro Silva
Autores: Jackeline Lisboa Araújo Santos, Priscila Ramos Cordeiro Silva.
Resumo: O objetivo deste trabalho corresponde à análise dos impactos da expansão urbana 
no entorno do açude do Gravatá e suas consequências para o ambiente físico e social. A 
área de atuação é o entorno do açude do Gravatá, situado na cidade de Serrinha - Bahia. 
A primeira etapa da pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica. Órgãos públicos 
vinculados a serviços de saúde e saneamento foram visitados, objetivando-se levantamento 
de dados. em seguida realizou-se o trabalho de campo, que viabilizou a realização de 
registros fotográficos, coletas de água para análise físico-química e microbiológica como 
também a coleta de pontos com GPS para realização de mapeamento. em laboratório, 
foram tratados os dados obtidos o que viabilizou o mapeamento da área em estudo. 
Percebeu-se que a cidade desenvolve-se sobre a rede hídrica, contribuíndo no lançamento 
de efluentes doméstico em variados pontos. A referida pesquisa poderá auxiliar o poder 
público no desenvolvimento de políticas voltadas para o saneamento básico com o objetivo 
de viabilizar a revitalização do açude do Gravatá.

TÍTULO: Reflexões iniciais sobre o trabalho das cpa’s no Brasil - um estudo da região norte.
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia



Apresentador: Jackson Bezerra Nunes
Autores: Jackson Bezerra Nunes, Nádia Maria Pereira de Souza.
Resumo: Este trabalho discorre sobre reflexões iniciais da Implantação das Comissões 
Próprias de Avaliação Institucional - (CPA’s) nos Institutos Federais da Região Norte do 
Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pautada no estudo bibliográfico, documental, 
entrevistas e diário de campo. A abrangência desse estudo inicia-se com a Lei nº 10. 
861/2004 – SINAES, adentrando-se ao recorte histórico sobre a criação dos IF’s e suas 
características regionais. Aborda-se sobre o mapeamento das experiências de Avaliação 
Institucional dos IF’s da área em estudo frente aos dados coletados resultando numa 
análise e diagnóstico das respectivas instituições no contexto da legislação em vigor, 
sob a ótica de vários estudiosos de avaliação institucional. Com esse estudo foi possível 
desvendar a realidade das implantações e atuação das CPA’s, concluindo-se que os IF’s 
ainda precisam se adequar a legislação em vários aspectos para que as mesmas tenham 
seu pleno funcionamento e realização de seus objetivos.

TÍTULO: Resiliência ambiental do rio negro após exposição à derivados de petróleo: 
Um estudo de caso na orla da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Jackson Pantoja-Lima
Autores: Jackson Pantoja-Lima, Erika Santos Gomes, Adriano Teixeira de Oliveira, Suelen 
Miranda dos Santos, Paulo Henrique Rocha Aride.
Resumo: Foi avaliada a resiliência ambiental do Rio Negro por meio de análise de 
parâmetros físico-químicos da água, na Orla da Cidade de Manaus, após o vazamento 
de 3000 litros de Asfalto Diluído de Petróleo (CM-30) e 500 quilos de Cimento Asfáltico 
de Petróleo (CAP-50/70), em março de 2013, cobrindo uma área de 800 m². As análises 
mostram que oito meses após o incidente, não foi detectado efeitos impactantes sobre a 
qualidade da água. Possíveis alterações na qualidade da água são resultados de outras 
atividades antrópicas, trazidos para o Rio Negro pelo igarapé São Raimundo, refletindo 
principalmente, no pH, condutividade, OD e NH4. A cheia do Rio Negro possivelmente foi o 
principal fator que contribuiu para a diluição de quaisquer compostos poluidores na região 
do sinistro. Estes dados no levam a sugerir que a teoria da resiliência operou em diversas 
escalas, temporal (período chuvoso e seco) e no espaço (volume do Rio Negro), admitindo 
múltiplos estados de equilíbrio

TÍTULO: Projeto sustentabilidade na construção - ALUMAD
Instituição: Fatec Tatuapé Victor Cívita
Apresentador: Jacqueline Fernandes Moncayo
Autores: Jacqueline Fernandes Moncayo, Carlos Ricardo Pereira dos Santos, Sasquia 
Hizuru Obata.



Resumo: A indústria da Construção Civil vem expandindo-se ao longo dos anos, trazendo 
novas tecnologias e materiais que ajudam no bom desempenho das obras como um todo. 
Entretanto, a mesma indústria consome cerca de 40% a 70% dos recursos naturais. 
Sabemos que a construção de qualquer edificação causa impacto ambiental e, para tentar 
reverter este quadro, o mercado vem abrindo espaço para novos materiais fabricados 
através de resíduos ou materiais alternativos que causam menos impacto na natureza, 
os quais são conhecidos como “materiais ecológicos”. Para um material ser classificado 
como ecológico é preciso que alguns fatores sejam considerados durante o seu processo 
de fabricação, principalmente o consumo de água virtual e energia incorporada aos 
materiais, temas centrais nas diversas certificações sustentáveis das construções.

TÍTULO: A prática docente: da previsão à ação
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Jadimilson Cordeiro Silva
Autores: Jadimilson Cordeiro Silva
Resumo: Este estudo tem por objetivo apresentar a prática docente desde a previsão à 
ação fazendo reflexões acerca da prática educativa contemporânea, suas problemáticas 
e possibilidades. A educação do século XXI sofre com o desenvolvimento acelerado 
que ocorre a sua volta, onde as informações são atualizadas em frações de segundos, 
ocasionando de certa forma, o desgaste e o comprometimento das ações voltadas para o 
aprimoramento do ensino, fazendo com que a sala de aula se torne um ambiente de pouca 
relevância para a consolidação do conhecimento. O professor nesse contexto deve ter 
em mente a necessidade de se colocar em uma postura norteadora do processo ensino-
aprendizagem, levando em consideração que sua prática pedagógica em sala de aula tem 
papel fundamental no desenvolvimento intelectual de seu aluno, podendo ele ser o foco 
de crescimento ou de introspecção do mesmo, quando da sua aplicação metodológica na 
condução da aprendizagem. Ao pensarmos a formação de educadores temos nos deparado 
com a necessidade de trabalhar práticas claras e precisas que auxiliem como fio condutor 
reflexivo no momento em que eles estejam em sala de aula.

TÍTULO: Reaproveitamento de casca de laranja na preparação de hamburgueres 
vegetarianos
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Jadson Rodrigo Pinheiro de Sá
Autores: Jadson Rodrigo Pinheiro de Sá, Ana Cristina da Silva Morais, Pedro Henrique 
Oliveira Chaves.
Resumo: A utilização e processamento de frutas cítricas geram resíduos como cascas, 
sementes e outros cortes que são desperdiçados. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a aceitação sensorial de hambúrguer com casca de laranja de forma a realizar o 
aproveitamento deste resíduo para a alimentação humana. As cascas de laranja têm 



nutrientes e fibras que também podem ser usadas de vários modos na alimentação. Daí 
criou-se uma preparação de hambúrguer de casca de laranja. Foram desenvolvidas duas 
amostras, a primeira com 50% de casca de laranja designada HCL1, a segunda com 25% 
de casca de laranja designada HCL2. Após o processo foi aplicado um teste sensorial para 
a avaliação geral, escala de atitude de compra, teste de preferência. As maiores médias de 
aceitação foram para a amostra que tinha uma menor porcentagem de casca. Entre as duas 
amostras não houve preferência. A atitude de compra foi bem aceita entre os pesquisados.

TÍTULO: Percepção dos aspectos e impactos ambientais gerados na construção da 
estação de tratamento de esgoto - Arcoverde/PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Jaíla Araujo Mendes de Lira
Autores: Jaíla Araujo Mendes de Lira, Ana Letícia Ribeiro Oliveira, Carlos André Oliveira de 
Paula, Marcos Antonio de Lima Costa, Aline Clemente de Andrade.
Resumo: O presente trabalho trata da percepção dos aspectos e impactos que a construção 
de uma Estação de Tratamento de Esgoto podem causar ao meio ambiente. Sendo assim, 
o intuito principal da pesquisa foi fazer um levantamento dos elementos que possam 
contribuir para a degradação do meio ambiente.
Sob essa visão, a avaliação foi feita através de uma visita ao Centro de Educação Sócioam-
biental da Compesa ( CESAC), localizado no Município de Arcoverde/ PE, onde obtivemos 
informações a respeito das novas obras da Companhia. A partir dessas informações jun-
tamente com um levantamento bibliográfico, foi possível gerar uma Matriz de interação. 
Essa ferramenta possibilitou apontar as causas e consequências impactantes,bem como 
classificá-las como positivas ou negativas,mediante aos atributos de: ação, criticidade,ex-
tensão,intensidade e periodicidade.
Após a avaliação foi possível perceber que os aspectos dos meios físico e biológico, apre-
sentaram como potenciais causadores de efeitos negativos ao meio ambiente.
Portanto, a análise efetuada nos revelou dados qualitativos das atividades impactantes, 
podendo ser utilizada como parâmetro para outros trabalhos acadêmicos, como também 
chamar a atenção dos órgãos competentes para minimizar os eventuais efeitos negativos 
da má construção e posterior funcionamento do empreendimento, sobretudo aos recursos 
naturais e a população local.

TÍTULO: Qualidade do combustível comercializado na região do mato
Instituição: IFRN - Instituição Federal do Rio Grande do Norte, Campus João Câmara
Apresentador: Jailson Benedito do Nascimento
Autores: Jailson Benedito do Nascimento, Jefferson Henrique Silva, Olimpio José da Silva Júnior.
Resumo: O presente trabalho foi realizado no IFRN, Campus de João Câmara, onde foi 
articulado e catalogado os municípios que compõem o Mato Grande e apresentam postos 



de combustível em funcionamento. Realizou-se o projeto “QUALIDADE do COMBUSTÍVEL 
COMERCIALIZADO NA REGIÃO do MATO”. Analisou-se, segundo procedimento na “Cartilha 
do Posto Revendedor de Combustíveis” fornecido pela ANP, amostras recolhidas nos 
postos da região do Mato Grande, averiguando-se a qualidade dos combustíveis (gasolina) 
comercializados nas cidades que a compõem. Realizou-se o levantamento de materiais que 
deveriam ser adquiridos, além de realizadas coletas mensais nas cidades selecionadas com 
postos em funcionamento. As amostras coletadas foram rotuladas e codificada referente ao 
nome do posto e seus dados contidos na nota fiscal foram anexados numa ficha. em seguida, 
realizou-se o procedimento experimental para averiguar a qualidade (percentual de etanol 
e densidade) do combustível (gasolina) coletado. Seguiu-se ao máximo os procedimentos 
laboratoriais realizados em concordância com o procedimento da ANP.

TÍTULO: A importância da prática da olericultura na conscientização socioambiental 
dos alunos de tecnologia em gastronomia
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Jailton Sousa Rodrigues da Silva
Autores: Jailton Sousa Rodrigues da Silva, Gabriela Esther Andrade de Farias, Francisco 
José Pereira da Silva, Raimundo Eudes de Souza Bandeira, Mirele da Silveira Vasconcelos
Resumo: Traçamos como objetivo mostrar que a essência da Etnografia não é algo de 
tão difícil compreensão. Para tanto, fizemos uma compilação, através de pesquisa 
bibliográfica exploratória. Magnani fala do entendimento inesperado fruto da vivência 
continua da realidade do outro, causando um rearranjo dos fragmentos dessa realidade de 
início dispersos. Hassen lista como essenciais à Etnografia: a essência não documentável 
da sociedade; os imponderáveis do cotidiano captados pela convivência; e as convicções 
apreendidas pelos depoimentos. Hansen conceitua a boa etnografia, e suas condições: o 
estudo da totalidade; a descrição densa; o envolvimento/distanciamento; e o etnocentrismo/
relativização. Ao fim, alcançamos nossos objetivos, ao percebemos a Etnografia como 
sendo um exercício de grande humanidade, no sentido de fortalecer o humano em nós, 
por estarmos, ao questionar o viver do outro, na verdade, questionando a nós mesmos, e, 
com isso, fazendo uma faxina no armário de nossos valores.

TÍTULO: Plantando hortaliças e consciência ambiental na escola
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Petrolina Campus Zona Rural
Apresentador: Jaína Laurindo de Morais
Autores: Jaína Laurindo de Morais, Maicon de Souza Cunha.
Resumo: O projeto foi aplicado em uma comunidade escolar localizada no Assentamento 
Água Viva II com a implantação de uma horta orgânica e a implantação de hortas em pequenos 
espaços feitas da reutilização de garrafas PET. O projeto contribui para segurança alimentar da 
escola, pois as hortaliças e demais produtos oriundos da horta são convertidos em merenda 
para os próprios alunos. O projeto é desenvolvido por dois alunos bolsistas e os mesmos fazem 



o manejo da horta e também explicam aos alunos a importância do consumo de alimentos 
orgânicos e, o quanto é benéfico à saúde. Além de explicarem como preservar o meio ambiente, 
concientizando os alunos. A implantação da horta ocorre da seguinte maneira: Preparo do solo 
(adubação e nivelamento); e estruturação dos canteiros; plantio; manejo; e colheita. Tais práticas 
são demostradas e realizadas com a participação dos alunos.

TÍTULO: Dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de produção animal oferecidas 
no IFAM-CMZL
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Jair Crisóstomo de Souza
Autores: Jair Crisóstomo de Souza
Resumo: O objetivo desse trabalho foi identificar as causas de Dificuldades de Aprendizagem 
- da dos estudantes, das 2ª e 3ª séries, nas disciplinas de Produção Animal, do IFAM, 
Campus Manaus Zona Leste. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário para 
149 estudantes. A maioria dos entrevistados (53,69%) apresentou da independente de 
sexo, raça, classe social e idade. As principais da relatadas foram: escrever e interpretar 
o conteúdo ministrado (61,07%); interpretar o conteúdo ministrado (58,38%); com as 
disciplinas do Ensino Médio e em escrever (16,10%). Entre os fatores existentes para 
essas dificuldades estão: vir estudar deixando a família no interior; morar fora da Escola, 
com amigos ou parentes e não ter espaço e livros para estudar no fim de semana. 
Logo, a equipe pedagógica e os professores das disciplinas devem aplicar estratégias e 
metodologias que contribuam para diminuição das DA, melhorando o rendimento escolar 
e, consequentemente, o índice de aprovação dos estudantes.

TÍTULO: Método de recuperação de áreas degradadas por sistemas de nucleação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Jaíres Lima da Silva
Autores: Jaíres Lima da Silva, Maria Amanda Menezes Silva, Italo Sampaio Rodrigues.
Resumo: O presente trabalho visa apresentar método alternativo de recuperação de áreas 
degradadas a baixos custos que fundamentam-se em processos naturais, tendo como 
objetivo proporcionar uma melhoria ao ecossistema do local degradado utilizando o 
sistema de nucleação.
Menciona como técnicas nucleadoras de restauração: formação de coberturas de solo 
através de semeadura direta de espécies herbáceo-arbustivas, formação de abrigos arti-
ficiais, através da galharia, transposição mensal de chuva de sementes, transposição de 
solo, poleiro artificial, plantio de mudas (Núcleos de Anderson).
O método de recuperação através da nucleação possibilita a diminuição dos custos de im-
plantação, favorecendo um aumento a ocupação deste ambiente por outras espécies. Além 



disso, esse método é considerado um processo rápido e eficiente para o estabelecimento 
de espécies arbóreas em áreas com banco de sementes nativas, comprometido pelo histó-
rico de uso e inseridas em uma matriz predominantemente agropecuária

TÍTULO: Pró-financial - desenvolvimento de um aplicativo mobile de apoio aos 
investimentos e finanças pessoais
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos
Apresentador: Jairo Filho Sousa de Almeida
Autores: Jairo Filho Sousa de Almeida, Vinicius Marcolino Figueredo, Gabriela Agnes 
Custódio, Dra. Claudia Fonseca Rosès.
Resumo: Com os avanços sociais, políticos e econômicos, surgiu a necessidade de criar-se 
novas formas de gerenciar a economia, surgiram recursos como bolsas de valores, inflação 
entre outros. A intervenção econômica na vida dos cidadãos, demanda técnicas para gerir 
os recursos financeiros pessoais, evitando o desequilíbrio econômico pessoal. O uso de 
um gestor financeiro prevê uma diminuição na inadimplência financeira que atualmente é 
comum entre 53,6 milhões de Brasileiros, segundo o (SPC – Brasil). Os maiores devedores 
estão entres os Brasileiros com faixa etária de 31 a 35 anos representando 29,3% e os 
jovens somam 28,1% dos devedores totais.
Com o desenvolvimento do aplicativo espera-se auxiliar o usuário de forma mais clara e 
controlada, minimizando, assim, os problemas comuns no planejamento da vida financei-
ra. Com projeções ajustadas dos gastos, investimentos e receita do mês, o usuário tem no-
ção maior do destino do dinheiro e de como aplicar e maximizar os rendimentos no futuro.

TÍTULO: O trabalho docente de licenciandos: Experiência de alunos do IFCE Campus de Cedro
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Jairo Herytton Pereira de Souza
Autores: Jairo Herytton Pereira de Souza, Raimundo Leandro Neto, Roberta da Silva.
Resumo: O objetivo desta pesquisa é promover uma reflexão sobre a experiência de 
alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro, que exercem a 
docência, acumulando, dessa forma, atividades profissionais e acadêmicas. Pretende-se, 
neste estudo, destacar a influência dessas atividades na vida e no desempenho acadêmico 
dos licenciandos, tendo em vista que o curso de Licenciatura em Matemática promove uma 
formação qualitativa do indivíduo, postulando como objetivo principal a sua inserção no 
mercado de trabalho, em especial, na docência. Os pressupostos do trabalho consideram 
que essa experiência profissional pode acarretar vantagens e desvantagens no processo 
de formação. Os dados que constituem a base de análise da pesquisa foram coletados 
mediante questionário aplicado aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática que 
já atuam como professores, a partir de um mapeamento que identificou a quantidade de 
alunos que se encontram nessa condição.



TÍTULO: A aplicação do Triple Botton Line (TBL) na indústria petrolífera: Um estudo de 
caso na bacia Potiguar
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jakeline Rayane Barros Felix
Autores: Jakeline Rayane Barros Felix, Evelyn Yasmim de Melo Maia, Marcus Vinícius 
Dantas de Assunção, Jozilene de Souza.
Resumo: O presente trabalho consiste em um estudo de caso que tem como objetivo 
analisar se os conceitos e propostas do Green Supply Chain Management (GSCM), com 
ênfase no seu tripé, o Triple Bottom Line (TBL), estão se fazendo presente no âmbito 
do Canto do Amaro. A metodologia utilizada se deu por meio de visitas técnicas e de 
um levantamento bibliográfico e exploratório sobre tais temáticas, o que caracteriza a 
pesquisa como qualitativa. Obteve-se como principal resultado a presença e implantação 
dos conceitos do GSCM no ambiente de estudo, assim como a constatação de que o 
eixo sustentabilidade, do TBL, é o que apresenta maior participação no processo de 
“enverdamento” das cadeias do campo da Petrobras.

TÍTULO: Síntese de nanofluido magnético de ferro
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jaks Anchieta de Sena
Autores: Jaks Anchieta de Sena, Kely Cristina Fonsêca, Maída Aysla Costa de Oliveira, Nara 
Poliana Meneses de Oliveira.
Resumo: Um nanomaterial é qualquer material que possua uma dimensão crítica na escala 
de 1 a 100 nm. em uma definição mais específica, um nanomaterial é uma substância 
que apresenta propriedades ausentes tanto em nível molecular quanto na substância 
em estado sólido. Nesse trabalho, que reuniu revisão bibliográfica e experimentação, 
realizamos a síntese de um nanofluido de partículas de ferromagnéticas para discussão 
das propriedades dessa classe de materiais e suas aplicações tecnológicas em uma feira 
de ciências realizada no IFRN Campus Ipanguaçu.

TÍTULO: A tecnologia a favor do deficiente visual por meio do software dosvox.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: James da Luz Dias
Autores: James da Luz Dias, Maria da Luz Oliveira Dias, Claudete de Jesus Ferreira da Silva.
Resumo: O presente projeto se propôs a incentivar o uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICS) por alunos com Deficiência Visual – DV, por meio do sistemaDosVox. 
O projeto foi realizado em conjunto com a Ação Social Arquidiocesana (ASA), unidade 
licenciada da Associação para Valorização da Pessoa com Deficiência (AVAPE. As aulas 
aconteceram de segunda a sexta no horário de 13 as 17 horas no laboratório de informática 
da referida instituição. Foram contemplados 10º DVs, com uma carga horária total de 52 



horas. A partir da metodologia aplicada é possível diagnosticar as contribuições que o 
projeto “A tecnologia ao alcance de todos por meio do software DosVox” possibilitou aos 
DVs fazer uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, como o conhecimento do 
teclado, uso da digitação corretamente, autonomia ao ligar e desligar o computador, fazer 
pesquisas na internet dentre outras atividades sem o auxilio de videntes.

TÍTULO: Comunicação e história: Possibilidades educacionais interdisciplinares
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Jamile Castro Teixeira
Autores: Jamile Castro Teixeira, Homero Gomes de Andrade.
Resumo: Com a premissa de que o jornalismo executa o papel fundamental de fornecedor 
de informações, ele também pode atuar como importante ferramenta na construção do 
conhecimento.
Baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História e nos temas transversais que 
são de essencial importância para a formação cidadã, o projeto “Comunicação e história: 
possibilidades educacionais interdisciplinares” objetiva a utilização de matérias jornalísti-
cas, disponibilizadas em revistas impressas ou eletrônicas, que trazem temas sobre po-
lítica, economia, comportamento e outros, para trabalhar os temas transversais e, desta 
forma, transformar a informação em conhecimento.

TÍTULO: Identificação de compostos fenólicos por triagem fitoquímica em extrato da 
folha de Myrciaria SP.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária
Apresentador: Janaína Baldez Gomes
Autores: Janaína Baldez Gomes, Raquel Cordeiro de Melo, Maria Rosilene Alves 
Damasceno, Vitor Hugo Henriques de Almeida.
Resumo: As plantas produzem compostos secundários em resposta ao ataque de 
pragas e doenças, ao estresse provocado tanto pelas relações bióticas quanto abióticas. 
Entre os compostos fenólicos com uma reconhecida aplicação terapêutica, destacam-
se os flavonoides, taninos, chalconas, cumarinas carotenóides, alcalóides e os ácidos 
fenólicos (MARTÍNEZ-VALVERDE et al., 2000). As plantas da família Myrtaceae já foram 
utilizadas em muitos trabalhos, nos quais foram avaliados, a ação inseticida, larvicida, 
antidiarréico, adstringente, cicatrizante e repelente, sendo gerado um resultado positivo 
para essas atividades (MACIEL, 2002). A família Myrtaceae é considerada uma das 
mais importantes da flora Brasileira, com 23 gêneros e cerca de 820 espécies nativas 
ou subespontâneas (BARROSO et al., 1984). Dessa forma, o presente trabalho objetivou 
identificar os compostos fenólicos em extratos da folha de Myrciaria sp. Foram coletadas 
folhas da espécie botânica Myrciaria sp. na Fazenda Curral Novo distrito de Januária - MG. 
O material vegetal coletado foi colocado para secagem ao ar durante 10 dias e em seguida, 
pulverizadas em moinho de facas e acondicionados em sacos de papel tipo kraft, isentos 



de umidade e luz, à temperatura de -18ºC no Laboratório de Citologia e Histologia do 
IFNMGCampus Januária até a utilização. A triagem fitoquímica foi realizada submetendo-
se o extrato a diversos testes qualitativos de precipitação e coloração específicos para 
as principais classes de metabólitos secundários, conforme Molco et al. (2003). Foram 
utilizadas reações específicas para a pesquisa de taninos e saponinas. Para identificação de 
taninos, pesou-se 1 g do material vegetal ao qual foi adicionado 40 ml de água destilada, 
sendo levada em ebulição em mesa aquecedora por 2 minutos. A solução obtida foi filtrada 
foi distribuída em seis tubos de ensaio devidamente numerados. Foram adicionados as 
soluções dos tubos diferentes reagentes, a saber: tubo 1 cloreto férrico a 2%, tubo 2 
acido clorídrico a 5% e cafeína a 1%, tubo 3 acetato de chumbo a 10%, tubo 4 acetato de 
cobre a 5%, tubo 5 ácido acético a 10% e acetato de chumbo a 10%, o tubo 6 foi utilizado 
como controle adicionando somente a solução extrativa. Para observação da presença 
de saponinas, Pesou-se 1 grama do material vegetal em seguida adicionou 100 ml de 
água destilada, deixando em ebulição por 1 minuto sendo em seguida filtrado. O teste de 
saponina foi realizado com a agitação da solução extrativa distribuída em 9 tubos de ensaio 
e diluída em diferentes frações com água destilada. O teste para a presença do composto 
é considerada positiva quando observado a formação persistente de espuma após 30 
minutos da agitação. A triagem fitoquímica tem como característica principal, identificar 
os compostos químicos presentes na matéria–prima vegetal (SILVA et al.). Dessa maneira, 
através da triagem fitoquímica realizada no extrato aquoso da folha, foi possível identificar a 
presença de alguns compostos fenólicos. Para avaliação qualitativa da presença de taninos 
foram realizadas cinco reações com a solução extrativa adicionada a diferentes reagentes. 
Foi observada reação positiva pela alteração de cor ou formação de precipitados. No tubo 1 
o resultado foi considerado positivo havendo a formação do precipitado negro, no tubo 2 a 
reação foi considerada negativa devido a ausência na formação de precipitado e coloração, 
o tubo 3 e o 5 o resultado foi parcialmente positivo sendo pouco marcante, já que houve 
a formação do precipitado porém pouca alteração de cor. No tubo 4 a reação foi positiva 
com formação de precipitado castanho avermelhado. Esses compostos auxiliam no 
processo de cura de feridas, diarreia, reumatismo, queimaduras e inflamações (SIMÕES 
et al., 2001). Para saponinas, os testes foram considerados positivos devido à formação 
permanente de espuma 30 minutos após a solução ser agitada constantemente. Dentre as 
várias propriedades farmacológicas das saponinas, é possível citar ação antiinflamatória,

TÍTULO: O ensino do desenho técnico e suas relações com a arquitetura e a matemática
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Janaína Carneiro Marques
Autores: Janaína Carneiro Marques, Priscila de Souza Chisté, Antônio Henrique Pinto.
Resumo: A pesquisa pretende apresentar uma proposta interdisciplinar para o Ensino do 
Desenho Técnico. Para tanto, visa a estudar algumas relações e diálogos possíveis entre essa 
disciplina, a Matemática e a Arquitetura. Buscará também suprir as dificuldades Matemáticas 



que interferem no aprendizado do Desenho Técnico. Diante dessa problemática a pesquisa 
terá como objetivo geral elaborar colaborativamente uma proposta de Ensino de Desenho 
Técnico que busque aproximações com a Matemática e a Arquitetura e, as materialize através 
de recursos didáticos, como a animação em três dimensões e maquetes eletrônicas. Para 
aprofundar o objetivo geral pretendemos atingir os seguintes objetivos específicos: Criar 
uma proposta de Ensino de Desenho Técnico com ênfase na sua contextualização da História 
da Arquitetura e da Matemática; Investigar como suprir as dificuldades Matemáticas dos 
discentes de forma atrativa, sistematizada e eficaz para facilitar a aprendizagem de Desenho 
Técnico; Desenvolver, por meio de programas de modelagem em três dimensões, animações 
e maquetes eletrônicas a fim de ilustrar os conceitos de Desenho Técnico, associando-os à 
história da Matemática e da Arquitetura. A pesquisa-ação foi escolhida como metodologia 
porque tem como fundamento a participação de todos os integrantes da pesquisa. Sendo 
assim, eles definirão juntos os tipos de exigências e a utilização do conhecimento, a fim de 
contribuir na transformação da situação que se configurou objeto de estudo. Buscar-se-á 
uma interação constante entre os participantes, sob a forma de grupos de estudo, rodas de 
conversa, oficinas, etc. Espera-se que tais dinâmicas promovam uma troca de conhecimento 
recíproca, na qual será possível diagnosticar os anseios e propostas dos integrantes da 
pesquisa, o que é muito importante para se atingir os objetivos do trabalho, que serão 
reavaliados de acordo com os interesses de todo o grupo. Nessa perspectiva, teremos como 
locus o Instituto Federal de Educação e Tecnologia (IFES) Campus Vitória e, por conseguinte, 
os participantes serão os alunos do curso técnico em Eletrotécnica, nas modalidades 
concomitante e subsequente. Também propomos a participação de professores que compõe 
o corpo docente desse curso. Além da aproximação com os referenciais teóricos relacionados 
à pesquisa-ação, pretende-se buscar diálogos com Vigotski, no campo da Psicologia 
Histórico-Cultural; Saviani e Gasparin como aporte relacionado a Pedagogia Histórico-Crítica; 
Ching, Barki e Mitchell na área de Arquitetura e Desenho Técnico, Skovsmose no campo da 
Educação Matemática; Livio na história da Matemática.

TÍTULO: Desenvolvimento e avaliação da qualidade de bebida láctea adicionada de 
polpa de seriguela (Spondias Purpúrea I)
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Janaina Gomes dos Santos
Autores: Janaina Gomes dos Santos, Rafael Gomes Batista, Milenne Pinheiro Alves.
Resumo: A seriguela é um fruto típico da região nordeste, rica em carboidratos e 
vitaminas, ainda pouco explorada na tecnologia de alimentos. O presente trabalho teve 
como objetivo elaborar uma bebida láctea de seriguela avaliando parâmetros físicos e 
sensoriais de qualidade. Foram desenvolvidas três formulações de acordo com o tipo de 
polpa de seriguela adicionada: 20% de polpa concentrada (T1), 10% de polpa concentrada 
+ 10% de polpa natural (T2) e 20% de polpa natural (T3). Foram analisados parâmetros de 
umidade e acidez do produto, bem como foi realizado análise sensorial do produto, para 



os seguintes atributos: aroma, aparência, textura, sabor, intenção de compra e aceitação 
global. Foi observado que a formulação T1 que obteve melhores resultados, sendo um 
produto novo a ser lançado no mercado.

TÍTULO: Sarau na beira do Rio Beberibe, sou fã.
Instituição: ITEP - Instituto de Tecnologia de Pernambuco, CTCD - Centro Tecnológico da 
Cultura Digital
Apresentador: Janaina Luna
Autores: Janaina Luna, Giselle Araújo.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o resultado de um projeto 
desenvolvido com os estudantes do Curso de Comunicação Visual do Centro Tecnológico 
de Cultura Digital - CTCD ITEP/OS e a comunidade Beira Rio situada no bairro de Peixinhos.
No dia 14 de setembro de 2013, a comunidade ofereceu aos seus moradores o encontro: 
“Na Beira do Rio, arte, cultura e prestações de serviços” e, neste contexto, os estudantes 
do CTCD contribuiram com a apresentação de um sarau com tema “Sou fã”. de acordo 
com o dicionário online:
“Sarau é o conjunto de pessoas que se reúnempara fazer atividades recreativas como: 
ouvirmúsicas, recitar poesias, conversar.” (http://www.dicio.com.br/sarau)
O sarau foi desenvolvido para uma comunidade que circunda o CTCD, formada por pes-
soas que vivem de auxílio moradia e que permanecem em constante alerta por causa da 
possibilidade de invasão das águas do rio Beberibe entre outras ameaças. Dessa forma o 
sarau funcionou como um mediador entre a comunidade carente de atividades culturais e 
socialização e os estudantes comprometidos com a inclusão e o papel social do profissio-
nal de Comunicação Visual.

TÍTULO: Projeto integrador social “abraçados por nós”
Instituição: Instituto Federal Sul Rio-Grandense, Campus Sapucaia
Apresentador: Janaina Marques Silva
Autores: Janaina Marques Silva, Daniele Gervazoni Viana, Paulo Sérgio Kehdi.
Resumo: No intuito de praticar conhecidas técnicas utilizadas no âmbito da Administração 
como 5W2H e Brainstorming, desenvolver habilidades nas áreas de Relações Humanas 
como trabalho em equipe, resolução de conflitos e também capacitar os discentes na área de 
elaboração de projetos, a disciplina de Iniciação à Formação profissional I, numa proposta 
interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Biologia e Qualidade de Vida I, imbuída 
numa proposta de relevância social para comunidade, desenvolveu no primeiro semestre 
do curso Técnico em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos do 
Instituto Federal Sul Rio-Grandense Campus Sapucaia do Sul, o Projeto Integrador social 
denominado “Abraçados por Nós”. A Instituição parceira foi a Fundação de Assistência 
à Criança e ao Adolescente de São Leopoldo – RS “Casa Aberta”, uma organização não 



governamental, sem fins lucrativos, dependente financeiramente de repasse de entidades 
governamentais, de promoções e doações da comunidade, tendo como público alvo o 
acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, decorrentes 
de abandono, negligência, maus tratos e abuso sexual.

TÍTULO: Boas práticas em gestão ambiental integrada: As experiências do nugai do 
IFSUL, Campus Sapucaia do Sul
Instituição: IFSUL - Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
Apresentador: Janaina Pacheco Jaeger
Autores: Janaina Pacheco Jaeger, Janaina Marques Silva, Daniele Gervazoni Viana das 
Neves, Angelica Lorini Najar, Gislaine Gabriele Saueressig.
Resumo: Esse trabalho tem por objetivo a apresentação de ações que o Núcleo de Gestão 
Ambiental Integrada (NUGAI) do Campus Sapucaia do Sul vem desenvolvendo ao longo 
dos últimos anos, no intuito de sensibilizar a adoção de práticas de racionalização no uso 
de recursos naturais e de bens públicos. Uma parceria firmada com uma cooperativa de 
coleta seletiva de materiais recicláveis promoveu o destino adequado desse material no 
Campus. Foi criado o Clube do Paisagismo, o qual tem por objetivo a captação de mudas 
de espécies nativas para o plantio e arborização das áreas comuns. em relação às práticas 
de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, o Campus adota a 
utilização de papel reciclado, bem como substituiu as descargas comuns dos banheiros 
pela econômica com válvula dupla. Apresenta estrutura de recaptação da água da chuva. 
O descarte adequado de lâmpadas fluorescentes e de resíduos eletrônicos é praticado. O 
NUGAI do Campus Sapucaia do Sul tem suas práticas de ações voltadas para a utilização 
do espaço institucional como meio de disseminação de conhecimento, desenvolvendo a 
consciência ecológica e se adequando à legislação vigente.

TÍTULO: Extração de substâncias aromáticas a partir da infusão de folhas de eucalipto 
(Eucalyptus Sideroxylon) em álcool para a produção de licor
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Janayna Monroe Araújo Nunes
Autores: Janayna Monroe Araújo Nunes, Sílvio Carlos Coêlho, Jakelyny Sousa de Araújo.
Resumo: O gênero Eucalyptus, pertencente à família Myrtaceae, é um dos mais disseminados, 
em termos de plantação florestal, no mundo inteiro, agrupando mais de 700 espécies 
diferentes. Seu uso mais expressivo é a fabricação de papel e celulose, mas também vem 
sendo utilizada como aromatizante em fármacos e alimentos. Tendo em vista as características 
odoríferas conferidas pelo eucalipto objetivou-se a elaboração de licor com a finalidade de 
obtenção desses aromas para produção de uma bebida sensorialmente agradável. As folhas 
foram higienizadas e colocadas em infusão em álcool de cereais por 30 dias. Após esse 
período acrescentou-se o xarope simples e logo em seguida realizou-se a filtração do licor. 
Decorridos 30 dias foram realizadas análises físico-químicas a fim de verificar a qualidade 



do produto, dentre elas avaliou-se o grau alcoólico (15ºGL a 20ºC), ºbrix (35,7), índice de 
refração (1,3918), acidez volátil (0,06 meq/L) e acidez titulável (0,06 meq/L). A legislação 
Brasileira não dispõe de muitos parâmetros para a avaliação da qualidade de licores, contudo 
de acordo com os resultados obtidos a produção do licor se mostrou favorável.

TÍTULO: A importância dos sistemas de informação para eficiência e competitividade 
nas atividades logística
Instituição: IFRN - Insituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Jâncy Wdson Coriolano de Aragão
Autores: Jâncy Wdson Coriolano de Aragão, Luana Pereira da Cunha, Fernanda Heloah dos 
Santos Silva, Emily Nayara de Santana, Michelle Luise.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo principal, analisar a relevância do sistema de 
informação na eficiência e competitividade nas atividades logística. Esta pesquisa está 
classificada como qualitativa com natureza exploratória, para alcançar o objetivo foi utilizado 
a pesquisa bibliográfica. Diante dos resultados obtidos, foi constatado que os sistemas de 
informações desempenham um papel estratégico, auxiliando na decisão e planejamento dos 
processos das organizações, uma vez que ajudam as empresas na obtenção de vantagem 
competitiva, por meio da contribuição em seus objetivos estratégicos. Influenciando 
diretamente no processo decisório de todas as atividades logísticas da empresa, desde a 
função produção, da macro e das micro operações possibilitando uma melhor visão destas 
informações. É importante ressaltar, que um sistema integrado de informações estuda os 
dados e os transforma em informações relevantes na tomada de decisão.

TÍTULO: Programa nacional mulheres mil, Campus Arraial do Cabo - desenvolvimento 
e resultados.
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Jane Francisco da Silva Valpassos
Autores: Jane Francisco da Silva Valpassos
Resumo: Apresentamos o desenvolvimento e os resultados da primeira turma do Programa 
Nacional Mulheres Mil, com inicio em 2013 e término em 2014 no município de Arraial 
do Cabo, localizado na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Observou-se no 
decorrer do curso a elevação da auto estima das alunas. Muitas dessas mulheres passaram 
a confiar em si mesmas, identificadas nas tomadas de decisões importantes da sua vida 
conjugal, familiar e profissional. Várias mulheres após orientação, já não se submetem aos 
tratamentos de violência e conseguem se impor, exigindo o respeito de direito. A Formatura 
de 80 mulheres em 13 de agosto de 2014 revelou a satisfação de alunas, professores e 
colaboradores. A primeira experiência do Programa Mulheres Mil, no município de Arraial 
do Cabo, mostrou-nos a urgência de implementar políticas educacionais de gênero e a 
importância de estratégias conjuntas. Estratégias que venham oferecer subsídios no 
melhor atendimento às mulheres, como por exemplo: psicológico, jurídico, médico, 



dentário e outros. Várias ações já vêm sendo executadas com a perspectiva de avaliar o 
acesso, implantação e impactos do Programa Mulheres Mil. No entanto, proeminente será 
uma avaliação a nível nacional, visando auxiliar nos ajustes que o Programa merece em se 
tratando de sua magnitude e indiscutível importância.

TÍTULO: Projeto: Horta orgânica familiar
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Tarita Régia Neves Beserra
Autores: Jane Miranda Ventura, André Luiz Nunes Ferreira, Maria Clara Mavia de Mendonça, 
Matheus Fructuoso Moniz, Tarita Régia Neves Beserra.
Resumo: O Projeto proposto visa atender as seguintes áreas temáticas previstas no Plano 
Nacional de Extensão: Saúde da família e Meio Ambiente e caracteriza-se como uma 
iniciativa para implementar modelos de hortas orgânicas familiares.
A cidade do Cabo de Santo Agostinho está em franca expansão graças a instalação do por-
to de Suape. No entanto, nem todos podem usufruir diretamente desse desenvolvimento, 
por isso é essencial para o desenvolvimento sustentável a criação de meio de subsistência 
e melhoria de qualidade de vida.

TÍTULO: Percussão corporal como alternativa para trabalhar educação musical com surdos.
Instituição: IFCE, Insituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Jane Paulino Pereira
Autores: Jane Paulino Pereira
Resumo: Este trabalho aponta uma sugestão para o estudo da música com pessoas surdas, 
tendo propósito de ampliar seus conhecimentos com a natural sensibilidade que a música 
proporciona. Baseando-se no ritmo, que é um dos elementos musicais e obedecendo ao 
ambiente cultural que estão inseridos, essas atividades devem guiar-se por movimentos 
e criação de sons extraídos do próprio corpo, que possam ser reconhecidos por eles nos 
diversos ambientes musicais que freqüentem, promovendo assim, a inclusão.
Por estarmos circundados por ações rítmicas, a experiência musical que usa atividades 
percussivas, possibilitam ao surdo uma maior compreensão dessas ações. Propõe-se 
aqui, uma experiência de educação musical que além de obedecer à legislação que estabe-
lece a inclusão, possibilita aspectos importantes como motivação, criatividade, capacidade 
de concentração, interação, raciocínio lógico, aumento da autoestima e expressão corpo-
ral, o que faz da música, nesse contexto, um verdadeiro agente socializador.
Na Constituição de 1988, considerada de grande importância para a concretização dos direi-
tos mínimos de todos os cidadãos, que se deu mais atenção aos/às “deficientes”. O Art. 5º 
assegura a igualdade de todos perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, garantindo 
aos Brasileiros e estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Outrossim, se destaca que a valorização da 



pluralidade cultural no convívio social fez surgir a necessidade de reconhecer o potencial de 
cada ser humano, a fim de que possamos ter relações sociais mais justas e humanitárias. 
(Ministério da Educação, 2006). e nessa perspectiva, este texto fortalece o conceito de que 
o profissional empenhado no sucesso da proposta da inclusão, não pode se negar a crer no 
potencial dos surdos e na sua capacidade de cumprir atividades musicais, pois a música é 
um componente constante e presente na nossa história. Ela é um instrumento social e cultu-
ral relevante, e sua presença é importante também na formação do ser humano.
Este trabalho se baseia em levantamento de informações acerca de pessoas com deficiência 
auditiva e sobre percussão corporal, fundamentado em buscas e pesquisas bibliográficas 
como projetos, artigos, dissertações, e relato da experiência de pessoas que trabalham di-
retamente com a linguagem de sinais, promovendo e apoiando atividades inovadoras que 
melhorem a aprendizagem dos alunos.
A educação musical com pessoas surdas é uma área ainda pouco explorada no nosso país, 
dificultando assim, a realização de projetos e de ações práticas propriamente ditas. As téc-
nicas segregativas que quase sempre caracterizam os atendimentos as pessoas surdas, não 
podem se perpetuar com sua face estigmatizadora, pois é inaceitável que após tantas mudan-
ças ocorridas no que concerne a direitos de cidadania, ainda se pratique a exclusão desses 
indivíduos. (Souza, 2002). Há um preconceito exacerbado em relação à música para os não 
ouvintes, contudo, não se pode esquecer que se a música é significativa para “todos”, então 
é importante também para os surdos. A Escola Inclusiva respeita e valoriza todos os alunos, 
cada um com a sua característica individual e é a base da Sociedade para Todos, que acolhe 
os cidadãos e se modifica, para garantir que seus direitos sejam respeitados. (Crespo, 2005). 
Neste sentido, oportunizar a experiência musical aos surdos os distancia da desigualdade, e 
esta deve ser empregada como mais uma forma de inclusão social.
A música está presente na maioria das situações na nossa vida, nas batidas do coração, 
nos passos, pulsação e etc. Por meio da música podemos propagar o que sente a nossa 
alma. Ela lembra momentos, expressa emoções e tem capacidade de alterar nosso humor, 
entre outras. Cada música tem seu significado e seu modo de mexer com as pessoas. Ela 
faz parte da cultura dos países, identifica e molda pessoas e os pensamentos, revoluciona 
marca fatos históricos, enfim, par

TÍTULO: A relação público-privada no ensino médio profissionalizante no PRONATEC
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Janete Godoi
Autores: Janete Godoi, Rosânia Campos.
Resumo: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de Mestrado, que procura 
discutir a relação público-privado no ensino médio profissionalizante sob a luz da lei 
12.513/2011 que institui o PRONATEC.



TÍTULO: Jogos pedagógicos: Uma proposta desafiadora para o ensino aprendizagem 
de matemática
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins
Apresentador: Janeth Dayany Martins Alves Castro
Autores: Janeth Dayany Martins Alves Castro, Adriana Brito Aguiar Marques, Adriana 
Morena Soares Pires.
Resumo: O objetivo desse trabalho é contribuir com a discussão a respeito da utilização de 
jogos como ferramentas de ensino aprendizagem de matemática, refletindo sobre aspectos 
que dificultam a transposição da teoria para a prática pedagógica nessa perspectiva. 
Tradicionalmente, a matemática é tida como uma ciência rigorosa, formal e abstrata e tais 
concepções levam a uma prática pedagógica impessoal e, por vezes, dissociada da realidade. 
A matemática como disciplina escolar é abordada metodologicamente com a apresentação 
de uma definição, de exercícios resolvidos pelo professor como exemplo e de exercícios de 
fixação, literalmente. O aluno, por sua vez, deve demonstrar sua aprendizagem através da 
reprodução, ainda que mecânica e desprovida de significado, no interior da própria escola. 
Porém, este modelo de ensino tem sido cada vez mais questionado, pois o mesmo não 
garante à escola cumprir com a sua função. Há a necessidade de que a escola proporcione 
novas experiências educativas que tenham por base socializar, desenvolver o pensamento 
lógico matemático, resolver problemas, investigar contextos, analisar conjeCTURas e 
tomar decisões. Frente a essa realidade, o ensino aprendizagem de matemática ganha 
interesse e passa a ser foco de debates educacionais e o trabalho pedagógico com jogos 
como ferramenta metodológica para a construção de conhecimentos matemáticos tornam-
se alvo de interesse. Os jogos são utilizados como recurso educativo desde a Antiguidade, 
porém somente na metade do século XX despertou o interesse pela possibilidade de 
introduzi-los no ambiente escolar. e desde então, não se deixou de discutir e estudar o 
planejamento mais apropriado para sua utilização pedagógica é o que afirma Murcia et 
al. (2005 apud MANGILI, 2007, p. 11. A utilização dos jogos como metodologia para o 
ensino e aprendizagem tem sido discutida do ponto de vista teórico, porém são poucos 
e pontuais os relatos de experiências pedagógicas práticas. O trabalho educativo com 
jogos pedagógicos é desafiador e gera a necessidade de se rever paradigmas da educação 
relacionados a planejamento, avaliação e papel do professor. A necessidade que o professor 
seja um mediador, de fato, da construção da aprendizagem é imperativa, pois deve ser 
criado um ambiente onde os alunos devem criar, ousar,desafiar e comprovar. Qualquer 
mudança a ser realizada no processo ensino aprendizagem estará sempre vinculada à ação 
transformadora do professor. O PIBID de matemática do Campus Paraíso desenvolveu uma 
proposta com jogos pedagógicos voltados para o ensino de matemática e essa proposta 
gerou avanços das discussões sobre formação docente, mediação pedagógica, práticas 
inovadoras e aprendizagem significativa.



TÍTULO: Portal de educação a distância baseado em software livre
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Ricardo José Fernandes Anchieta
Autores: Jangly Dyousaffa Ximenes Rodrigues, Ricardo José Fernandes Anchieta.
Resumo: Este trabalho teve o propósito de analisar a implantação da educação a distância. 
O projeto tem como premissas o uso de software livre na sua construção e a aplicação da 
teoria pedagógica construtivista. Foram analisados a agilidade, flexibilidade e praticidade 
na Ead, atributos que a educação presencial formal não consegue fornecer. Hipótese é 
confirmada a partir do estudo do caso de implementação do portal de Ead, conjugada com 
a análise bibliográfica e de discussões atuais sobre o tema. Inicialmente, são discutidas a 
evolução provocada pela Ead, e a revolução proporcionada pela tecnologia com a chegada 
da internet. Na sequência são analisadas as escolas pedagógicas aplicáveis à educação a 
distância, especialmente o construtivismo, e sua aplicação na prática nos softwares livres 
de gerenciamento, os Learning Management Systems – LMS. Por último, são estudadas 
as possibilidades e vantagens da aplicação do Moodle, e a justificativa pela sua escolha.

TÍTULO: Ações de extensão em pesca e aquicultura IFSP
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Janice Peixer
Autores: Janice Peixer, Wallacce Luan de Azevedo Rolim, Marta Senghi Soares
Resumo: O NUPA Sudeste V está executando este projeto de extensão que foi selecionado 
no edital 81/2013 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq. Ele consiste de cursos de extensão e algumas atividades. Os cursos são: curtimento 
de pele de pescado, confecção de utensílios e de tratamento de efluentes; produção de 
surimi e derivados; mecânica de motores de embarcações; cultivo de algas e extração de 
carragena: a - introdução ao cultivo de algas e extração de carragena e b - avançado em 
cultivo e aproveitamento de macroalga marinha; cultivo de moluscos bivalves marinhos; 
introdução ao monitoramento de algas nocivas e ficotoxinas; introdução à aquicultura; 
piscicultura marinha e horta orgânica para familiares dos pescadores artesanais.

TÍTULO: Determinação espectrofotométrica de nitrato e nitrito em produtos cárneos 
comercializados na região do Seridó/RN
Instituição: IFRN - nstituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Janiele Silva de Azevedo
Autores: Janiele Silva de Azevedo, Gesianny Crispim de Azevedo, Judson César Alves de 
Oliveira, Luana Blandynne Medeiros e Silva, Maria Elenir Nobre Pinho Ribeiro.
Resumo: O consumo de embutidos aumentou consideravelmente nos últimos anos. Nestes 
produtos estão presentes sais de nitrito e nitrato de sódio, responsáveis pela conservação 
e aspectos sensoriais. Todavia, a ingestão em excesso desses sais podem causar câncer e 



metahemoglobinemia. Diante desse contexto, buscou-se verificar se tais produtos atendem 
a legislação vigente por meio da quantificação desses sais em um lote de marcas distintas de 
salsichas mistas comercializadas na região do Seridó/RN. Os valores obtidos no lote analisado 
da marca “A” foram 59,59mg/Kg para NaNO2, 61,72mg/Kg para NaNO3 e 121,31mg/Kg para 
NaNO2+NaNO3 (expresso em NaNO2). No lote da marca “B” foi encontrado 22,38mg/Kg 
de NaNO2, 38,49mg/Kg de NaNO3 e 60,87mg/Kg de NaNO2+NaNO3. No lote da marca “C”, 
obteve-se 21,96mg/Kg, 111,94mg/Kg e 112,90mg/Kg de NaNO2, NaNO3 e NaNO2+NaNO3. 
Notou-se que há variação na quantificação entre marcas, porém, todas encontram-se dentro 
dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.

TÍTULO: Análise qualitativa da importância da inclusão da educação ambiental no 
âmbito escolar
Instituição: Centec
Apresentador: Lucivania Gomes da Silva
Autores: Janinny Nobre Duarte, Lucivania Gomes da Silva, Luciana Gomes Monteiro, 
Jardel Costa Silva, Evecris Keylla Pajeú Saraiva.
Resumo: Implementar a Educação Ambiental (EA) na escola e reconhecer que esta, é uma 
unidade impactante, ou seja, uma instituição que contribui para os problemas ambientais, 
pois gera lixo, consume energia e água, etc. Permite perceber que ela é capaz de formar 
novos cidadãos mais comprometidos com o futuro do nosso planeta. O objetivo do presente 
trabalho foi realizar uma análise qualitativa sobre a importância de inserir a Educação 
Ambiental (EA) no âmbito escolar. Analisou-se dois grupos de alunos, por meio do convívio 
direto com eles em sala de aula. Foram escolhidas séries distintas da Escola de Ensino Infantil 
e Fundamental Global localizada no bairro Romeirão na cidade de Juazeiro do Norte Ceará. 
Aplicou-se um questionário com o intuito de avaliar o grau de conhecimento dos alunos em 
relação à Educação Ambiental. Após essa aplicação, iniciou-se o processo de pesquisa de 
campo e ministraram-se 20 horas aulas em cada grupo para que posterior a essa experiência 
o questionário fosse reaplicado. Observou-se diferença do pensamento das crianças antes, 
durante e após assistirem as aulas de Educação Ambiente; elas possuem um grande desejo 
de cuidar do meio ambiente, o que falta é fomentação da parte de outrem para a consolidação 
desses anseios. Apesar da Educação Ambiental está muito além de sala de aula, as crianças 
se interessam em cuidar do ambiente em que vivem desde que sejam motivadas.

TÍTULO: B-LEARNING: Um estudo baseado no portal clickideia
Instituição: Centro Paula Souza
Apresentador: Andreza Silva Areão
Autores: Jaquelien Ferreira Domenciano, Guilherme Henrique de Souza, Maicon Pires, 
José Aparecido Domenciano Filho, Andreza Silva Areão.
Resumo: A integração da utilização de recursos disponíveis na Internet com as metodologias 
educacionais possibilitou a criação de ambientes virtuais de aprendizagem voltados para o 



ensino presencial, transformando a educação presencial em educação híbrida – b-learnig. 
Neste trabalho são apresentadas as potencialidades do uso dos ambientes virtuais de 
ensino e aprendizagem na educação presencial através de um modelo utilizado desde 
2010 pelo Centro Paula Souza - o Portal Clickideia. Este estudo abordou a utilização dos 
principais recursos do Portal Clickideia por parte de professores e alunos da Instituição 
entre 2010 e 2013. Buscou-se identificar através dos acessos, quais recursos eram mais 
utilizados entre os usuários do Centro Paulo Souza.

TÍTULO: A importância das aulas práticas para a formação dos alunos de uma escola 
profissional do estado do Ceará.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Layse Hayalla de Sousa Oliveira
Autores: Jardel Arlen da Silva, Adriana Pinto de Sousa, Cicera Shiela de Oliveira Viana, 
Layse Hayalla de Sousa Oliveira, Maria Meire Lucio Matos.
Resumo: Com o avanço da educação no estado do Ceará no âmbito profissional, cada vez 
mais se formam jovens profissionalmente preparados, sendo esses participantes de cursos 
de aperfeiçoamento que os qualificam para o mercado de trabalho. A inclusão das aulas 
práticas de laboratório fortalece esse conhecimento adicional aplicado na sala de aula, 
preparando-os para lidar melhor com situações profissionais reais, enriquecendo assim 
a sua formação. As aulas práticas ajudam no desenvolvimento dos conceitos científicos, 
permitindo que os educandos possam abordar problemas e desenvolver soluções para 
determinadas situações. Com o uso do laboratório, o educando pode aprimorar seus 
conhecimentos, relacionando a teoria com a prática. Vale ressaltar que com o uso do 
laboratório, o educador pode desenvolver práticas importantes para a formação do 
educando, despertando nele, um interesse especial, ampliando sua visão sobre o mundo 
cientifico diferente da rotina do método tradicional de ensino.

TÍTULO: Aplicativo móvel para controle da alimentação
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Currais Novos
Apresentador: João Batista da Silva Dantas
Autores: Jardel Ricardo Pereira de Franca, Marcílio de Oliveira Meira, João Batista da Silva 
Dantas, Júlio Mike Medeiros de Oliveira.
Resumo: Hoje em dia, vivemos em uma sociedade considerada sedentária e com 
péssimos hábitos alimentares. em 2009, segundo dados do Ministério da Saúde, metade 
da população adulta já tinha excesso de peso e uma em cada três crianças de 5 a 9 anos 
estava acima do peso recomendado pela OMS.
Em contrapartida, muitas pessoas aderem a dietas na tentativa de fugir da triste realidade 
de estarem acima do peso. São diversos os fatores que levam as pessoas à obesidade, 
como a falta de acompanhamento nutricional e o modo de vida corrido e agitado.



 A partir desse cenário, surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo móvel que, através de 
notificações sonoras, evitasse que o usuário esqueça de se alimentar nas horas corretas, 
de acordo com a orientação do nutricionista.
Assim, utilizando uma tecnologia bastante acessível a grande parte da população, como 
os populares smartphones, pretendemos assegurar que as pessoas se alimentem em in-
tervalos de tempo adequados, para que possamos proporcionar uma melhor qualidade de 
vida a nossa sociedade.
O que se espera através do desenvolvimento deste projeto é que o aplicativo atenda as necessi-
dades do dia a dia da população no que diz respeito a organização do tempo das suas refeições

TÍTULO: Investigação e avaliação de softwares livres do setor agrário para serem 
aplicados como ferramentas pedagógicas no curso técnico em agropecuária do IFMA – 
Campus São Luíz – Maracanã
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Jardeny dos Santos Araújo
Autores: Jardeny dos Santos Araújo, Flaézio Vieira Barbosa, Raynara Froes Castro, 
Leonardo Célio Alves Dias dos Santos, Berto de Tácio Pereira Gomes.
Resumo: O Software Livre pode ser um recurso valioso na educação. Não só por ser 
técnica ou pedagogicamente superior às alternativas proprietárias, mas também porque 
seus princípios básicos, que envolvem a liberdade e a cooperação são os mesmos que os 
da educação em um ambiente democrático. O crescimento da utilização do software livre 
no setor agropecuário Brasileiro é uma realidade, e sendo assim não pode ser ignorado 
pelos cursos técnicos e superiores do nosso país ligados a esse setor. No entanto, a 
utilização de softwares livres no processo de aprendizagem desses cursos é praticamente 
inexistente. Este projeto de pesquisa consiste em investigar e avaliar repositórios softwares 
livres do setor agrário. O objetivo dessa avaliação é permitir a seleção de um subconjunto 
de softwares livres que tenham potencial para serem utilizados como ferramentas 
pedagógicas em disciplinas do Curso Técnico em Agropecuária do IFMA – Campus São 
Luíz – Maracanã. Este trabalho apresentará as motivações, os objetivos, os resultados, as 
conclusões e as perspectivas desta pesquisa.

TÍTULO: Mulheres mil no IFCE/Campus Aracati-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Francisco Jeferson Sousa da Costa
Autores: Jarina Mara Pereira Marinho, Katharinne de Sousa Marques Magalhães, Francisco 
Jeferson Sousa da Costa, Leonardo Bezerra da Silva.
Resumo: O trabalho se destina a mostrar como o PRONATEC se destacou no Campus 
Aracati com o Programa Mulheres Mil. A importância do curso para as mulheres de uma 
associação de Marisqueiras que se dedicaram a aprender mais sobre sua profissão e quais 
os benefícios para suas vidas.



TÍTULO: Utilização do extrato de moringa oleifera lam como agente clareador e 
desinfetante da água consumida em Itaitu-BA
Instituição: Centro Estadual de Educação, Profissionale em Gestão e Negócios do Centro 
Baiano Professora Felicidade de Jesus Magalhães
Apresentador: Urias Costa Valois
Autores: Jean Carlos da Silva Rodrigues, Camila Sena Santos, Urias Costa Valois, Hanna 
Juciele Gomes Santos.
Resumo: m Itaitu, pequeno povoado localizado a 324 km da capital baiana, distrito de 
Jacobina, a situação não é diferente da realidade vivida por tantos outros povoados 
nordestinos, a água consumida pelos moradores não passa por tratamento algum, são cerca 
de 800 pessoas que utilizam as águas que banham as serras para o consumo diário. Dessa 
forma os moradores estão expostos às chamadas doenças de veiculação hídrica, ou seja, 
as doenças que podem ser causadas devido ao consumo de água contaminada. Portanto 
através desta pesquisa objetivamos a aplicação de um método alternativo, para a desinfecção 
e clareamento da água utilizada pelos Itaituenses, a fim de p revenir doenças tais como 
diarréia e desnutrição neoNatal. Para tanto foram necessárias pesquisa bibliográfica e a 
elaboração de experimentos, visando testar a eficácia do método escolhido, sendo também 
importante para a definição das doses e dos métodos de aplicação mais eficientes.

TÍTULO: Uma análise do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) no 
ensino de língua inglesa
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Jean Custódio de Lima
Autores: Jean Custódio de Lima, Dagoberto Buim Arena.
Resumo: Este trabalho trata do uso das novas tecnologias – Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs) no ensino de língua inglesa. Portanto, o objetivo desta pesquisa é 
analisar essa nova prática escolar e investigar qual a possível mudança na aprendizagem 
de LE (Língua Estrangeira), causada pela inserção de todos esses gadgets na sala de aula. 
Pelo que propomos a seguinte questão: Indaga-se se esse formato de escola, com suas 
novas características pedagógicas e tecnológicas, traz algum ganho acadêmico real para a 
aprendizagem e, se o mesmo, atende às diretrizes dos PCNs quanto à metodologia sócio-
interativa de ensino de inglês e quanto às necessidades pedagógicas de professores e 
alunos, acostumados até então somente com o ensino presencial? Embora a pesquisa 
ainda esteja em andamento, percebem-se várias mudanças em sala de aula tais quais: os 
alunos estão mais engajados; há pouco absenteísmo; eles fazem uso, sem a interferência 
do professor, de todos os gadgets como computadores, laptops, celulares e tablets e o 
ensino está mais customizado. Enfim, podemos deduzir até o momento, que os alunos 
estão vivendo em um mundo cercado pela tecnologia enquanto que a escola fecha seus 
muros para essas inovações.



TÍTULO: Fanzine IFMA Maracanã: Uma experiência em educomunicação
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Débora Pinheiro Lopes
Autores: Jean Magno Moura de Sá, Rômulo Fernando Lemos Gomes, Andressa de Almeida 
Chaves, Danniel Cristie Matos da Silva, Débora Pinheiro Lopes.
Resumo: O projeto consistiu na produção coletiva de fanzines e distribuição nas escolas do 
público-alvo. O fanzine é uma publicação impressa, artesanal e independente. Na relação dos 
fanzines e educação, um dos principais aspectos a serem ressaltados é o uso consciente da 
linguagem nas suas variadas formas. Foram ofertadas duas oficinas para as comunidades 
escolares do IFMA Campus Maracanã, “UEB Haydée Chaves” e “CE Lúcia Chaves”. As 
oficinas foram precedidas de sessões de vídeos e debates sobre temáticas de interesse 
da juventude, como forma de mobilizar para as oficinas. As temáticas foram escolhidas 
em diálogo as instituições envolvidas e versaram sobre violência e intolerância religiosa. 
Nos debates foram trabalhados conceitos como cidadania, política, poder, desigualdade e 
diversidade. O projeto foi executado primando pelos seguintes pressupostos: a educação 
para e pelos meios de comunicação, o estímulo ao protagonismo infanto-juvenil e a 
promoção do direito à liberdade de expressão.

TÍTULO: Uma aplicação de ambientes virtuais de aprendizagem como apoio à gestão 
da informação: Estudo de caso em organizações filantrópicas
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Araçuaí
Apresentador: Jeancarlo Campos Leão
Autores: Jeancarlo Campos Leão, Iaurea Maria Pereira Marques, Ana Rita da Cruz dos 
Santos, Wdislaine Pinheiro de Andrade.
Resumo: Promover ações sociais com uso de recursos limitados pode ser uma missão 
complexa. Inseridas neste contexto, são muitas as organizações filantrópicas localizadas 
no Vale do Jequitinhonha. em se tratando do conteúdo informacional gerado por estas 
organizações, o uso inadequado pode levar à ineficiência dos serviços e a gastos extras. 
Assim surgem dois grandes dilemas para os gestores destas organizações em relação à 
informação: como lidar com o excesso e como fazê-la de forma estratégica. A gestão da 
informação propõe a utilização da informação, de modo a permitir que seu fluxo tenha o 
potencial maximizado para racionalizar a tomada de decisão.
Esta pesquisa pretende analisar as ferramentas e processos e sugerir as contribuições da im-
plantação da gestão da informação em um cenário de uso de ambientes virtuais de aprendizagem 
em organizações como associações e sindicatos comunitários localizados nas proximidades.

TÍTULO: Análise ambiental do empreendimento do posto de combustível no município 
de Parnaguá-PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente



Apresentador: Jeandra Pereira dos Santos
Autores: Jeandra Pereira dos Santos, Bequiane Pereira de Araújo, Elisângela Pereira de 
Sousa, Tainá Damasceno Melo, Antônio Celso de Sousa Leite.
Resumo: Com base na Resolução do CONAMA 273/2000, o referido trabalho visa mostrar 
a realidade dos postos de combustíveis no município de Parnaguá – PI, através das 
ferramentas de Geoprocessamento, verificando a sua localização de acordo com o raio de 
abrangência, conforme a legislação vigente.Para a análise do empreendimento do posto 
de combustível, foi utilizado o uso do geoprocessamento, utilizando SIG, onde através 
desse, foi feito a análise espacial com a buffer, técnica de análise espacial que visa calcular 
a área de abrangência de um determinado objeto geográfico. Para realização do estudo 
foi utilizado à revisão de literatura, visita in loco, coleta de pontos via GPS e a utilização 
do Sistema de Informação Geográfica – SIG Quantum GIS 2.0.1, onde esse último foi 
favorável para a realização das análises e geração do mapa que compreende o estudo.

TÍTULO: Simulação de um processo de controle de nível utilizando controle pid e lógica fuzzy
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Robério Paredes Moreira Filho
Autores: Jeane Silva de Souza, Francisco Jaime Pereira Martins, Fábio Araújo de Lima, 
Robério Paredes Moreira Filho, Max Victor Gomes Lima.
Resumo: A evolução da Engenharia de Controle tem trazido, ao longo das últimas décadas, 
muitos avanços aos mais diversos setores da sociedade, principalmente ao setor industrial, 
onde as técnicas de controle desenvolvidas neste período vêm sendo implementadas a 
fim de aprimorar as especificações técnicas de desempenho de um determinado sistema 
e, consequentemente, aperfeiçoar processos de produção. O controle de nível é muito 
importante principalmente em processos industriais, onde se necessita de um eficaz grau de 
confiabilidade na produção. Os controladores industriais são responsáveis por controlar as 
variáveis do sistema, garantindo otimização do processo de produção. A escolha adequada 
do controlador é um fator determinante quando se deseja automatizar processos. O objetivo 
deste trabalho é apresentar o desenvolvimento através da ferramenta simulink e Sisotool 
do Matlab® de um sistema de tanques com perturbação natural constante, controlados 
utilizando controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID) e lógica fuzzy. O controlador PID 
continua sendo utilizado nas malhas de controle industriais por ser um controlador eficaz 
e de fácil implementação. Já o controlador fuzzy surgiu como uma estratégia viável para os 
mais diversos tipos de processos industriais, pelo fato da não necessidade de modelagem 
matemática de um sistema ao utilizá-lo. Assim apresenta-se a aplicação de dois métodos 
de controle, o PID e o controlador fuzzy, realizando uma comparação entre eles. Para 
auxiliar na coleta dos dados foi projetado um protótipo de reservatório. A estratégia de 
controle desenvolvida com os controladores acima citados se deu através da plataforma 
de programação Arduíno, tornando possíveis os testes práticos e simulados.



TÍTULO: Contribuições do uso do jogo raciocode no ensino de lógica de programação
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Jedson Yuri Campos Melo
Autores: Jedson Yuri Campos Melo, Albertina Marília Alves Guedes, Matheus Bezerra 
Remígio de Queiroz, João Pedro Costa de Almeida.
Resumo: Esse trabalho diz respeito de uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa 
e objetivou descrever quais podem ser as contribuições do uso do Jogo RacioCode na 
aprendizagem da disciplina de Lógica de Programação. Teve a participação de 10 estudantes 
do 1º período do curso de Licenciatura em Computação mediante os quais responderam 
a um questionário semiestruturado sobre o tema da pesquisa. Os dados coletados foram 
analisados a partir da perspectiva da Análise de Conteúdo de Bardin (2009). Os resultados 
indicaram que a utilização do jogo todos os estudantes se sentiram mais motivados em 
aprender a disciplina de Lógica de Programação, bem como passaram a compreender e 
apreender melhor os conteúdos ministrados pelo professor. Assim, podemos concluir que 
uma das principais contribuições do uso do jogo RacioCode refere-se ao fato deste jogo 
facilitar o processo de aprendizagem dos estudantes na referida.

TÍTULO: Sustentabilidade: Produção de Biofertilizante
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Jeferson Silva e Silva
Autores: Jeferson Silva e Silva, Werbson Sousa Silva e Silva, Davi Belchior Chaves.
Resumo: Há muito tempo o ser humano, em decorrência da demanda mundial por 
alimentos, causado notavelmente pelo aumento populacional, para subir o nível de 
produção de alimentos, teve que aumentar a aplicação de insumos agrícolas, o uso desses 
produtos sem a devida observação, orientação, controle e racionalização, ocasionam uma 
complexidade de fatores que interagem com o ecossistema negativamente, causando 
assim o seu desequilíbrio, um dos maiores desafios para a agricultura nesta década é 
a de desenvolver um sistema agrícola sustentável que possam produzir alimentos em 
quantidade e qualidade suficiente, sem afetar os recursos do solo e do meio ambiente.
 Este trabalho tem como objetivo mostra materiais com potencial para uso como os biofer-
tilizantes, que figuram entre os principais insumos utilizados em sistema agroecológicos, 
o biofertilizante é um adubo orgânico liquido, produzido em meio aeróbico ou anaeróbico 
a partir da mistura de materiais orgânicos (esterco, urina, frutas, leite), minerais (macro 
e micronutrientes) e água, que funciona como complementação da adubação orgânica 
do solo, aplicando via pulverização foliar ou junto com a irrigação, fornece os nutrientes 
fundamentais para a planta, auxiliando também no controle de pragas e doenças, podendo 
ainda melhorar as propriedades físicas do solo, tornando-os mais soltos, estimulando as 
atividades biológicas, enriquece o solo quimicamente.



TÍTULO: A influência de atividades lúdicas na motivação e aprendizagem de funções 
inorgânicas e nox em alunos do ensino médio
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Jefferson Cristiano Sousa da Silva
Autores: Jefferson Cristiano Sousa da Silva, Thayana Maria Lopes de Lima, Geovana 
Camargo Vargas.
Resumo: A Química tem sido uma das disciplinas do ensino médio que apresentam um 
grande índice de fracasso escolar. O uso de atividades lúdicas tem sido uma das ferramentas 
defendidas como um recurso capaz de tornar as aulas mais dinâmicas, propiciando um 
maior interesse nos discentes em estudar a Química. Sendo assim, este trabalho teve a 
finalidade de verificar se aplicação de jogos didáticos na disciplina Química gera/aumenta a 
motivação dos discentes e ocasiona um processo de aprendizagem mais eficaz. A pesquisa 
foi realizada em uma turma do 1º ano do ensino médio do IFPB – Campus João Pessoa, 
com aplicação de jogos didáticos abordando o conteúdo de Funções Inorgânicas e Nox. Foi 
aplicado um questionário pré-jogo para analisar a aprendizagem dos alunos, na semana 
seguinte foram aplicados os três jogos didáticos, bem como um teste motivacional anterior 
a aplicação dos jogos e um teste motivacional após aplicação dos jogos. Passados quatro 
dias foi aplicado um questionário pós-jogo. Os resultados mostraram que a aplicação de 
jogos didáticos influenciou positivamente no nível motivacional dos discentes, além de 
contribuir significativamente para aprendizagem deles.

TÍTULO: Desenvolvimento de atividades de sensibilização no ensino de ciências sobre 
os problemas gerados pelos agrotóxicos.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Jefferson da Silva Santos
Autores: Jefferson da Silva Santos, Marconi dos Santos Ribeiro Júnior, Joab Barbosa da 
Silva, Bruno Enedino de Oliveira Silva, Carlos Alberto Fernandes de Oliveira.

Resumo: Ultimamente vem crescendo e se intensificando o uso de agrotóxicos no 
Brasil e no mundo, concomitantemente aumentam-se os impactos provocados ao meio 
ambiente e a saúde humana. É indispensável, portanto, discutir sobre o tema e necessário 
o esclarecimento sobre os problemas ambientais e de saúde pública gerados por esses 
produtos. Entendendo os riscos e males que os agrotóxicos podem provocar, foi realizado 
este trabalho com alunos do 6º ano do Colégio e Curso Evolução na cidade de João Pessoa 
– PB, com o objetivo de sensibilizar e alertar os mesmos sobre os riscos provocados pelo 
uso dos agrotóxicos. Sendo possível gerar uma adequada discussão sobre o tema entre 
os alunos, que demonstraram ter um conhecimento prévio do assunto e grande interesse 
pela temática preservação do meio ambiente e saúde.



TÍTULO: Encontros e desencontros de culturas nas trajetórias de docentes e alunos da 
educação profissional
Instituição: UNICID - Universidade da Cidade de São Paulo
Apresentador: Jefferson Riule
Autores: Jefferson Riule
Resumo: O objetivo desta pesquisa é investigar as narrativas de alunos e docentes do 
Programa Aprendizagem Comercial do SENAC SP, no sentido de identificar as percepções 
e tensões existentes entre a cultura escolar e juvenil. Nesse processo de socialização 
e aprendizagem no espaço escolar, serão compreendidas a visão desses sujeitos, o que 
pensam a respeito das relações entre escola e o mercado de trabalho. Com abordagem 
qualitativa, as narrativas serão produzidas por dois grupos focais, um com cinco alunos e 
outro com cinco docentes. Ouvir essas experiências contribuirá com uma reflexão acerca da 
escola, dos seus espaços, da interface entre culturas e sobretudo da atividade educacional.

TÍTULO: A linguagem de programação basic como ferramenta de aprendizagem em 
matemática
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Monte Castelo
Apresentador: Jefferson Rodrigues Teixeira
Autores: Jefferson Rodrigues Teixeira, Everton Soares Cangussú, José Antonio Silva Ferreira.
Resumo: O pôster apresenta estudos em andamento sobre a importância da linguagem 
de programação BASIC como instrumento de aprendizagem em Matemática, parte 
integrante de uma pesquisa financiada pelo IFMA através do PIBIC. Para isso, o BASIC tem 
o auxílio matemático das sequências de recorrências que, por sua vez, serão aplicadas na 
linguagem de programação. A verificação de aprendizagem sobre o tema abordado neste 
será realizada por meio de uma pesquisa de campo a ser efetuada posterioremente.

TÍTULO: Produção e captação de energia elétrica limpa atráves da adaptação de 
bicicletas ergométicas
Instituição: ASCES - Associação Caruaruense de Ensino Superior e Tecnico
Apresentador: Ramon Borges Cordeiro
Autores: Jeisiane Isabella da Silva Alexandre, João Pedro Ferreira Silva, Augusto Wagner 
Viana Reis, Ramon Borges Cordeiro, Deivson Cesar Silva Sales.
Resumo: o crescimento da sociedade e o desenvolvimento de novas tecnologias implicou 
no aumento da produção de equipamentos eletrônicos associado ao consumo de energia. 
Esses equipamentos, como no caso de smartphones, estão presentes durante as atividades 
do dia-a-dia, devido à necessidade de constante comunicação para troca de informações, 
principalmente através de redes sociais, e-mails, entre outros. Mesmo durante a etapa de 
promoção da qualidade de vida através das atividades físicas nas academias, o uso desses 
equipamentos é constante. Devido ao uso intensivo, o carregamento dos smartphones se 



torna necessário de forma corriqueira, associado assim um maior consumo de energia. O 
presente trabalho apresentou a construção e operação de um protótipo de equipamento para 
produzir e armazenar energia a partir de materiais recicláveis, pela adaptação das bicicletas 
ergométricas presentes em academias, para fins não comerciais. Foi utilizado um alternador 
automotivo ligado por uma corrente à roda da bicicleta ergométrica, cuja energia gerada 
foi armazenada em uma bateria do tipo ácido-chumbo. A montagem do equipamento foi 
realizada, onde foi observada a produção de energia em velocidades acima de 15 km/h, 
medida na própria bicicleta. Essa velocidade esteve relacionada com o número de giros no 
eixo do alternador. Nessas condições, o carregamento completo de um smartphone padrão 
foi realizado em 6 h. Não foi necessária geração constante de energia para alimentar o 
sistema, apenas em intervalos de 40 min durante todo o processo. O carregamento completo 
do mesmo aparelho smartphone em na rede elétrica residencial de 220 V durou 4 h.

TÍTULO: Tijolo ecológico nas construções civis
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Jeofton Meira Trindade
Autores: Jeofton Meira Trindade, Luciano Oliveira Ribeiro, Natália Fernanda Melo Alves, 
Zilderlan Viera Dutra.
Resumo: Vivemos um período de ascensão da construção civil, todavia, crescem na 
mesma proporção, as agressões ao meio ambiente. O tijolo ecológico é composto por 
solo, água e um pouco de cimento, sua fabricação se dá através de prensas mecânicas. 
Tijolos ecológicos não necessitam de queima para sua cura, passam por um processo 
de hidrocura, em geral não requerem massa de assentamento, são quatro vezes mais 
resistentes que tijolos convencionais, possuem isolamento termoacústico, consomem 
menos ferro e concreto nas vergas, cintas e grautes e dispensam o uso de madeira, estribos 
e arame para construção de vigas e pilares para apoio da laje. Dessa forma, a tecnologia 
de confecção de tijolos ecológicos comporta-se como um instrumento capaz de promover 
vantagens econômicas e ambientais, exigindo apenas o domínio do conhecimento inerente 
à confecção e utilização do tijolo ecológico e seu manuseio nas construções de alvenaria.

TÍTULO: Educação e reintegração social: Projeto de letramento, profissionalização e 
inclusão social de dependentes químicos.
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Jércia Trindade de Oliveira
Autores: Jércia Trindade de Oliveira, Ana Cabral Sá de Paiva, Nelma Vilaça Paes Barreto, 
Rafael de Oliveira Costa, Gabriella Carvalho Guedes.
Resumo: Este trabalho compreende que a dependência química além de causar ao usuário, 
diversos danos orgânicos e psíquicos, pode comprometer a vida social do indivíduo, 
acarretando além de sua exclusão social, o prejuízo no desempenho de atividades que 
envolvam principalmente as relações interpessoais, como no trabalho e na escola Diante 



dessa realidade o projeto destina-se a trabalhar sujeitos dependentes químicos, atendidos 
pelo CAPS ad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) que estejam em processo 
de reabilitação, com atividades em grupo, cursos FIC - Formação Inicial e Continuada 
da Educação de Jovens e Adultos e Letramento do IFF. Acredita-se que este trabalho 
promova ações de autocuidado, espaço potencial de escuta e um ambiente facilitador 
de desenvolvimento de potencialidades, trocas sociais, construção de perspectivas de 
mudança, visando à autonomia do indivíduo e sua reintegração social e profissional 
possibilitando sua qualificação e maiores possibilidades de retorno ao mercado de trabalho.

TÍTULO: Teoria do capital humano como alicerce da formação profissional no Brasil
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Erika Martins Araujo
Autores: Jerciano Pinheiro Feijo, Adriana Alves da Silva, Erika Martins Araujo, Jessica 
Batista Abreu, Anderson Nayan Soares de Freitas.
Resumo: Este artigo é parte de um estudo maior, aqui objetivamos demonstrar que a 
Teoria do Capital Humano foi/é o pano de fundo para o desenvolvimento das políticas de 
formação da mão de obra no país. Alicerçamos o conceito de Capital Humano em Arapiraca 
(1977), como sendo a construção de condições para aumentar a produtividade através 
do aperfeiçoamento do trabalhador, que pode ocorrer por educação formal ou por mero 
treinamento/adestramento. Desenvolvemos uma análise teórica da temática, debruçando-
nos sobre o conjunto de leis, decretos e regulamentações, estudos sobre a história e 
os modelos adotados pelo país quanto a Educação Profissional. Verificamos que as 
transformações do mundo capitalista nos últimos 40 anos estão impactando diretamente 
a consolidação do modelo de Educação no mundo e no Brasil, construindo e fortalecendo o 
discurso do capital humano. O sistema se modifica, se reinventa, mas a sua essência ainda 
é a mesma: relação de exploração entre quem possui os meios de produção em detrimento 
de quem possui a força de trabalho.

TÍTULO: Matemática financeira contextualizada:os idosos e os empréstimos consignados
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Negócios do Centro 
Baiano Professora Felicidade de Jesus Magalhães
Apresentador: Hanna Juciele Gomes Santos
Autores: Jesiane Silva Rodrigues, Hanna Juciele Gomes Santos, Jean Carlos da Silva Rodrigues.
Resumo: Tendo inicio no governo Lula, no ano de 2003 o empréstimo consignado autoriza o 
desconto da parcela diretamente na folha de pagamento dos aposentados, o que o torna em 
parte um vilão se não for usado de forma coerente. Desta forma,entendemos que é necessário 
o controle por parte dos requerentes, para que as parcelas mensalmente descontadas do 
seu beneficio, muitas vezes a única fonte de renda familiar, não extrapole o permitido (no 
máximo 30% do benefício), gerando assim endividamento do favorecido.Neste sentido 
visamos voltar o olhar destes, para a matemática financeira usando-a para conscientizá-los 



a fim de prevenir possíveis dificuldades financeiras. Para tanto fez se necessário à utilização 
de material bibliográfico tais como artigos e textos da internet, além de levantamento de 
informações junto a funcionários das financiadoras e idosos jacobinenses.

TÍTULO: Diagnóstico do perfil socioeconômico do consumidor de frutas e hortaliças da 
feira livre na cidade de Palmas-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Jessé Costa Campelo
Autores: Jessé Costa Campelo, Grécia da Conceição Reis, Jonathan Lira Aranha, Vanessa 
Domingos David.
Resumo: As feiras livres do Brasil são caracterizadas como mercado de varejo ao ar livre, 
de periodicidade semanal. Esta pesquisa teve como objetivo principal descrever o perfil dos 
consumidores nas feiras livres do município de Palmas – TO. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo descritiva de caráter quantitativo. Através dos dados pessoais dos entrevistados, 
observou-se um predomínio maior de mulheres (60,5%) do que de homens (39,85%). 
em relação à idade, 24,1% possuem de 21 a 30 anos, 24,6% de 31 a 40, 17,5% estão 
entre 41 e 50 anos, 15,0% têm de 41 a 50, 10,0% possuem de 51 a 60 anos e 8,8% dos 
entrevistados tinham entre 20 e 25 anos. Quanto à escolaridade dos feirantes, percebeu-
se que a maioria dos entrevistados (40%) possui ensino médio, 15% concluiu ensino 
superior, 3,25% são técnicos, 8,33% e 41,75% concluíram o ensino fundamental. Apesar 
de comprar com frequência na mesma feira, tem cada vez mais buscado outras opções de 
varejo, em busca de conveniência e comodidade. Conclui-se que outro fator importante é 
estado civil dos consumidores muitas vezes indica diferentes fases do ciclo de vida de uma 
família, podendo, portanto, influenciar o comportamento de compra dos consumidores, no 
que diz respeito aos produtos consumidores.

TÍTULO: Fotocolorímetro alternativo: Estratégia pedagógica para a aprendizagem de 
química no ensino médio
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Jéssica Aguiar de Freitas
Autores: Jéssica Aguiar de Freitas, Doryedson Luiz Almeida Felício, Rafael de Carvalho 
Araújo, Josiely Simões da Silva, Sergio Ricardo Bezerra dos Santos.
Resumo: Este trabalho se trata de um equipamento( Fotocolorímetro alternativo) onde foi 
criado para abordagem do ensino de química e contextualização com a física explicando o 
funcionamento do equipamento para a experimentação pratica. Além do conteúdo soluções 
químicas, foi dado ênfase ao estudo das cores nos quais os alunos ficaram responsáveis 
de pesquisar e discutir o tema em sala de aula com exemplos cotidianos, a ótica e as leis 
de absorbância e transmitância foram discutidas na temática e apresentadas aos alunos 
realizando o experimento no equipamento



TÍTULO: Educação ambiental na feira livre de peixe do poti velho: Relato de experiência 
de um projeto de extensão do Instituto Federal do Piauí.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Eryc Jefferson Alves de Oliveira
Autores: Jéssica Camilla da Silva Vieira de Araujo, Carla Beatriz Silva Coelho, Eryc Jefferson 
Alves de Oliveira, Francisco Alexandre Araujo Pereira, Fabiula Ribeiro Sousa.
Resumo: Definir extensão universitária não é uma tarefa fácil. Conforme Ronzelli Júnior 
(2003), extensão, se apresenta como parte integrante de ações de competência das 
Universidades, no qual ensino e pesquisa são elementos componentes deste tripé. 
Extensão, Ensino e Pesquisa vem sendo reconhecida no âmbito acadêmico, como práticas 
potencializadas, onde a Universidade expõe para a sociedade em geral os conhecimentos 
adquiridos com a ensino e a ciência, promovendo assim o diálogo do conhecimento 
cientifico com o conhecimento popular.
Conforme Silva (1994) a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão inte-
grada do social.
O Projeto de extensão universitária com eixo tecnológico em ambiente e saúde intitulado “Educa-
ção Ambiental na Feira Livre de Peixe do Poty Velho” foi idealizado por 5 (cinco) alunos de Ges-
tão Ambiental do Instituto Federal do Piauí, orientados pela professora Maria Genilda Marques 
Cardoso, que contribuíram com o conhecimento e promoveram a socialização das experiências 
do ensino acadêmico, beneficiando a comunidade de feirantes e clientes do bairro Poty velho, 
buscando a melhoria das condições higiênico-sanitárias dessa comunidade, através da capaci-
tação de multiplicadores.
O projeto de extensão teve como premissa maior sensibilizar os feirantes através da educação 
ambiental focando práticas de higienização em seu ambiente de trabalho, visando melhorias na 
limpeza e qualidade do produto consumido na feira livre do Poty Velho.
Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo do projeto de extensão universitária 
“Educação Ambiental na Feira Livre de Peixe do Poty Velho”, desenvolvido entre outubro de 
2014 a dezembro de 2014. O estudo foi composto por etapa diagnóstica, na qual o ambiente 
informal onde a feira está localizada foram inspecionados e fotografados e realizado a aplicação 
de questionário socioambiental aos feirantes. em um segundo momento foi realizado uma cam-
panha com a entrega folders e conversas com os feirantes visando contribuir com informações 
e sensibilizá-los pra que participassem da capacitação. Na etapa de intervenção, selecionou-se 
2 (dois) pontos principais no qual promovemos palestras de capacitação, sendo educação am-
biental e educação sanitária/ Higienização, respectivamente, ambas desenvolvidas na Associa-
ção de Pescadores do Bairro Poty Velho. Após a intervenção realizou-se a avaliação das ações 
por meio de aplicação de fichas avaliativas propostas pela Pró reitoria de extensão Comunitária 
–PROIC no âmbito do Instituto Federal do Piauí.
Durante a realização do projeto foram feitas visitas periódicas a comunidade de feirantes do 
Poty velho, resultando em discussões relevantes acerca do desenvolvimento do projeto e dos 



assuntos que seriam abordados nas palestras de capacitação.
Realizou-se 2(duas) palestras de capacitação de 8h, exclusivamente para os feirantes desenvol-
vidas na Associação de Pescadores do bairro Poty velho. As palestras de capacitação divididas 
pelo eixo temático ambiente e saúde. Onde na temática de Educação ambiental constituiu em 
mostrar diversos conceitos de “meio ambiente” e estabelecido a relação educação ambiental 
com a problemática local, abordando tópicos sobre preservação do meio ambiente. Já na de 
temática saúde e práticas de higiene mostrou-se procedimentos e técnicas empregadas no ma-
nuseio do produto a ser vendido, assim como também sua disposição adequada dos peixes. e 
ao final das palestras foram entregues kits com luvas e toucas plásticas para uso pessoal como 
incentivo de mudança das postura e higiene.
A avaliação do projeto se deu em duas modalidades:
üPelo público alvo: mediante ficha avaliativa proposta pela Pro Reitoria de Extensão- PROEX, 
preenchidas por 4 componentes (atores sociais) da associação de feirantes do bairro Poty.
üPelos discentes integrantes do projeto: realizaram a avaliação do projeto, em reunião com a 
professora supervisora, mediante retomada do

TÍTULO: Educação a distância: A tecnologia a favor do saber.
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Jéssica Cláudia dos Santos
Autores: Jéssica Cláudia dos Santos, Mariana Bezerra de Lima.
Resumo: Com o advento tecnológico, na chamada “Era da Internet”, o aprimoramento 
dos recursos envolvidos na Educação, vem atingindo patamares cada vez maiores. A 
difusão da EAD foi ocupando cada vez maiores espaços, em 1996 a Lei de Diretrizes e 
Bases reconheceu a Educação a Distância, posteriormente, a Universidade Aberta do Brasil 
criada em 2005, marcou a oferta de todos os níveis de ensino, resultando numa especial 
integração de ensino e pesquisa.
A Educação a Distância consiste no ensino por meio de mídia impressa ou eletrônica para pes-
soas engajadas em um processo de aprendizado em tempo e local diferentes do(s) instrutor(es) 
e dos outros aprendizes.

TÍTULO: Leite orgânico
Instituição: FAZU - Faculdades Associadas de Uberaba
Apresentador: Jéssica Crístian Cardoso Nobre
Autores: Jéssica Crístian Cardoso Nobre, Dionísia Soares Campos, Luiz Carlos Miranda 
Pereira Júnior.
Resumo: A produção de leite orgânico implica em um manejo diferente da produção 
convencional, visando, não só a viabilidade econômica, mas, principalmente, ambiental 
da cultura. Nos métodos de higienização são utilizados somente produtos biodegradáveis, 
reduzindo possíveis impactos ao meio ambiente. A profilaxia dos endo e ectoparasitas e 



tratamentos de doenças, são realizados através de produtos naturais, pois, é um cultivo 
livre de substâncias sintéticas. Na alimentação, os bovinos são submetidos, por exemplo, 
a rações sem hormônios e com a introdução de leguminosos e feno. e no pasto além de 
não se utilizar fertilizantes químicos, trabalha-se com manejo rotacionado, com intuito de 
evitar a compactação do solo, controlar a fertilização e melhorar a colheita pelo gado. Até 
na parte de ordenha existem diferenças entre os processos, visto que, a cultura orgânica, 
visa uma produção em menor escala, para uma melhora na qualidade de vida do animal e, 
como consequência, do produto final.

TÍTULO: O processo de avaliação na proposta da escola organizada por ciclos
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: Jessica da Silva Vieira
Autores: Jessica da Silva Vieira, Kátia dos Prazeres Teixeira, Jaqueline Vilela Trevisanutto.
Resumo: O presente trabalho visa compreender os métodos avaliativos na escola 
organizada em ciclos e a relação teoria- prática de acordo com a realidade educacional do 
município Juína, Mato Grosso. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica 
e entrevista semiestruturadas com professores da área de ciências biológicas. A avaliação 
é uma das tarefas mais difíceis do professor, principalmente nesse modelo de ciclos, no 
qual observou-se uma deficiência em relação a qualidade do ensino.

TÍTULO: Linux educacional como ferramenta de ensino pedagógico nas escolas 
municipais de Canindé-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Jessica Mara da Cruz Lobo
Autores: Jessica Mara da Cruz Lobo, José Anderson Ferreira Marques, Álisson Gomes 
Linhares, Francisco Adaias Gomes da Silva1, Ana Welyca de Freitas Brito.
Resumo: O crescente cenário da tecnologia e a utilização de recursos tecnológicos dentro 
da escola proporcionam, hoje, a possibilidade de gerar novas metodologias que antes não 
eram possíveis de serem trabalhadas, transformando uma aula tradicional, em uma aula 
moderna, inovadora e dinâmica. Porém, a falta de conhecimento e de capacitação dos 
professores impede esse processo de inovação. O presente trabalho tem como objetivo 
mostrar os resultados do Projeto Social Aprendendo para Ensinar que teve como finalidade 
capacitar professores do ensino fundamental I das escolas públicas municipais de Canindé-
CE na utilização do Linux Educacional.

TÍTULO: Debatendo sobre a biopirataria com alunos do ensino fundamental II
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Jéssika Priscila Costa da Silva
Autores: Jéssika Priscila Costa da Silva, Stefane de Lyra Pinto, Elane Cabral da Luz, 



Alessandra Maria Pereira Martins da Silva.
Resumo: As zonas intertropicais abrigam uma grande riqueza em termos de biodiversidade, 
por isso é considerada por muitos, uma grande fonte de renda, e dependendo da desta 
variedade os ganhos podem ser altos. A biodiversidade Brasileira ainda não foi totalmente 
catalogada, principalmente a região Amazônica, devido à falta de recursos e de incentivo 
para pesquisa e também sua grande extensão de área. Por não possuir uma fiscalização que 
garanta a proteção dos nossos recursos naturais a nossa fauna e flora estão ameaçados, 
sendo constantemente explorada de forma comercial. A biopirataria é a exploração, 
manipulação e transferência entre países com diferentes formas e espécies de seres vivos 
com a finalidade comercial. O objetivo do estudo foi debater sobre a biopirataria e atitudes 
relacionadas à conservação do meio ambiente. O trabalho foi realizado com estudantes do 
6º ano do Ensino Fundamental II, com idades entre 10 e 13 anos, em uma escola estadual do 
município de Camaragibe-PE. Foram aplicados questionários, com perguntas discursivas, 
a fim de analisar o conhecimento prévio dos alunos. Durante a atividade foi realizada uma 
abordagem expositiva dialogada discutindo sobre a biopirataria, e propusemos em seguida, 
uma oficina didático-pedagógicas com apresentações de vídeos e produção de gibis (de 
acordo com os filos estudados pelos estudantes, o que poderia acontecer com a fauna e 
flora), através do uso dos conceitos de referência sobre os animais, cidadania e educação 
ambiental. A análise dos questionários revelou que os estudantes não apresentavam uma 
noção sobre a biopirataria, pois, a maioria destacou a prática de algumas pessoas em 
criarem aves silvestres e outros animais em casa como sendo biopirataria, citaram também 
roupas e sapatos que são feitos com pele de alguns animais. Posteriormente, foi debatido 
o questionário com os alunos e sobre a exploração da biodiversidade Brasileira por 
outros países, e seus impactos na nossa fauna e flora. As atividades foram consideradas 
satisfatórias, pois através delas os estudantes puderam expor suas ideias e tirarem suas 
dúvidas, assumindo assim uma postura ativa, frente à questão da biopirataria.

TÍTULO: Sistema especialista para auxílio na reeducação alimentar: No veganismo
Instituição: IFSP - Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos
Apresentador: Ísis França Silva
Autores: Jhonatan Juvino Ramos, Ísis França Silva.
Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver um protótipo que ofereça suporte para uma 
reeducação alimentar para uma dieta estritamente vegetal, fomentada pelo veganismo cujo 
modo de vida é pautado pelo consumo exclusivo de vegetais na alimentação. O processo 
de substituição de carnes, leite, ovos e mel gera uma necessária reeducação alimentar. 
Tal mudança geralmente demanda grande esforço de reajuste e busca por informação 
que satisfaçam as necessidades nutricionais diárias dos veganos. Essa dificuldade em 
readequar a dieta consiste na motivação para o desenvolvimento desse protótipo, que 
oferecerá suporte à geração de dietas estritamente vegetais. O domínio da aplicação do 
protótipo envolve conhecimentos específicos de uma área de aplicação, a área de nutrição 



vegetariana. Portanto, pelo fato deste protótipo utilizar conhecimentos específicos da área 
de nutrição, ele se caracteriza como um sistema especialista (SE) da área de Inteligência 
Artificial(IA), que será desenvolvido na linguagem Scala.

TÍTULO: Gestão de estoque: Um estudo de caso num hotel localizado no sertão de 
Pernambuco
Instituição: UFRPE - UAST - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Ana Paula da Silva Farias
Autores: Jiceli de Souza Silva, Ana Paula da Silva Farias.
Resumo: Os investimentos em estoque representam boa parte dos ativos totais de diversas 
organizações. Portanto, é essencial a gestão eficiente do mesmo, a fim de balancear os 
dispêndios financeiros de sua aquisição e manutenção, com a oferta de maior nível de 
serviço aos clientes. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar como é feito o 
gerenciamento do estoque no Hotel de Brotas, localizado em Afogados da Ingazeira, interior 
do Estado de Pernambuco. Para atingir tal objetivo, utilizou-se uma pesquisa caracterizada 
como explicativa e exploratória, com abordagem qualitativa e o estudo de caso como 
método. Como principal resultado da pesquisa, obteve-se a necessidade de se adotar 
medidas necessárias ao gerenciamento do estoque como, por exemplo, a definição de um 
estoque mínimo, de um espaço adequado para os materiais e um sistema de informação 
que apoie no controle das atividades.

TÍTULO: Sistema hidropônico sustentável: Movido à energia limpa e renovável
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Valença
Apresentador: Joab Brito de Oliveira
Autores: Joab Brito de Oliveira, Carla da Silva Sousa.
Resumo: A proposta do projeto se baseia num processo de extensão rural, que será desenvolvido 
no baixo sul da Bahia. Inicialmente serão feitas levantamentos bibliográficos em periódicos com 
menos de 10 anos de publicação nacional e internacional, a fim de busca melhor conhecimento 
e obter maiores informações necessárias sobre a cultura do dendezeiro e dos seus subprodutos. 
Comunidades que fazem parte da região do Baixo Sul serão analisadas para que possam fazer 
parte da pesquisa. Será feito uma reunião com essas famílias buscando mostrar o projeto, falar 
das mudanças, das melhorias e dos ganhos sociais e financeiros. Serão feitos registros das 
famílias que mostrarem desejo de adoção do projeto para a propriedade e daí então iniciar os 
trabalhos de capacitação e orientação técnico-científico com as mesmas. A parte prática nas 
propriedades produtoras do dendezeiro, buscando investigar as dificuldades no sistema de 
escoamento da produção e analisar as famílias.

TÍTULO: Escrevendo histórias em quadrinhos na linguagem matemática
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó
Apresentador: João Victor Dutra Souza



Autores: Joaildo Maia, Jeanderson Medeiros da Silva, João Victor Dutra Souza, Lucas de 
Medeiros Nunes Fernandes, Moisés Oliveira Catônio de Araújo.
Resumo: O projeto de Iniciação Científica intitulado “Escrevendo histórias em quadrinhos 
na linguagem Matemática” teve a duração de nove meses, sendo desenvolvido pelo 
professor orientador Joaildo Maia e pelos alunos do 2º ano do Curso Técnico em 
Informática integrado ao ensino médio. Com a popularidade dos computadores em sala de 
aula e com base na sugestão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) em trabalhar 
com histórias em quadrinhos pensou-se em fazer uso da tecnologia, especificamente dos 
softwares gratuitos e abertos HQ, o GIMP, um editor de imagens nos padrões do Adobe 
Photoshop e o Inkscape, um editor de imagens vetoriais que embasaram a elaboração e 
a produção dos gibis. Os gibis produzidos contam a história da matemática e trabalham 
alguns conceitos básicos de aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. O enredo 
das histórias produzidas motiva e incentiva a curiosidade para conhecer a história da 
Matemática de forma atrativa e prazerosa. Assim, o projeto foi finalizado com a produção 
e divulgação dos gibis em escolas públicas de ensino fundamental, oportunizando maior 
interação dos alunos dessas escolas com o ensino da matemática.

TÍTULO: Desenvolvimento do plano de marketing como estratégia de aprendizagem na 
educação profissional
Instituição: SENAI Santa Cruz Pernambuco
Apresentador: Joana Mirian de Souza
Autores: Joana Mirian de Souza
Resumo: O projeto da unidade curricular Administração Mercadológica teve como objetivo 
o desenvolvimento do Plano de Marketing construído para duas lojas de calçados desta 
cidade, através de um desfile com uma estrutura montada e organizada pelos alunos do 
curso Técnico em Administração turma 55, do SENAI Santa Cruz, as empresas tiveram 
a oportunidade de apresentar para o público local seus produtos. O plano de marketing 
estuda os mercados e o ambiente em que a empresa está situada, formulando estratégias 
para agarrar as oportunidades, com o intuito de coloca-las em prática (LIMA et al., 2006).
Os alunos apresentaram o projeto escrito a algumas lojas da cidade, convidando-as para 
participarem do evento, sem nenhum custo para empresa. Contrataram uma equipe de 
modelos para desfilarem as marcas, cuidaram da ornamentação do espaço e do convite ao 
público. O evento foi realizado no dia 29 de Maio de 2014 com a colaboração de 22 discen-
tes e um público de em média 100 pessoas, no auditório do SENAI Santa Cruz.

TÍTULO: A andragogia como modelo de ensino e aprendizagem da língua inglesa para adultos
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Belo Jardim
Apresentador: Joanne Cybelle Macedo Lira Paraiso
Autores: Joanne Cybelle Macedo Lira Paraiso, Aline da Silva Sales Borba.



Resumo: A Andragogia Como Modelo de Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa Para 
Adultos Resumo: Aprender um novo idioma na fase adulta não é uma tarefa fácil. São 
inegáveis, em alguns casos, as dificuldades que os adultos enfrentam para aprender uma 
nova língua. Os adultos, diferentemente das crianças, trazem com seus anos de vida, 
experiências e crenças pessoais que são muito influentes no processo de aprendizagem e 
proporcionam aos mesmos o papel ativo e autônomo do seu próprio aprendizado.
Embora algumas escolas já estejam mudando sua forma de ensino ou aprimorando um 
método adotado e o mesclando com outros métodos, ainda prevalece, o chamado “méto-
do palestra” (aquele em que o professor é o detentor do saber e só ele fala, os alunos só 
ouvem), sem que as experiências de vida e o conhecimento empírico desses alunos sejam 
levados em consideração.
Trazemos através desse trabalho, A Andragogia, como o modelo de ensino mais adequado 
a ser trabalhado com adultos em sala de aula. Segundo Malcolm Knowles (1980), conhe-
cido como o pai da teoria do aprendiz adulto, a Pedagogia é a arte e a ciência de educar 
crianças e tem características diversas da Andragogia, definida como a proposta de educa-
ção para adultos. KNOWLES (1980) defende também que pode ser utilizada com qualquer 
faixa etária, ao contrário da Pedagogia, que é direcionada para crianças. Muitos docentes 
utilizam a Pedagogia como modelo de ensino/aprendizagem tanto para crianças quanto 
para estudantes adultos.
O objetivo desse trabalho é mostrar como essa metodologia de ensino pode ser eficaz no 
processo de aprendizagem de uma nova língua com adultos. Ao aprender uma nova língua, 
nesse caso a Língua Inglesa, os estudantes adultos enfrentam obstáculos decorrentes de 
fatores biológicos (por terem um ritmo mais lento de aprendizagem do que as crianças), in-
terpessoais (as experiências de vida) e intrapessoais (medos, inseguranças, motivação, auto-
estima, autoconfiança, etc). Ambas, pedagogia e andragogia, têm como objeto o aprendizado. 
No entanto, o que as diferencia são as metodologias(meios) e os desígnios(fins). No modelo 
pedagógico de ensino, os professores assumem a responsabilidade pela tomada de decisões 
sobre o que vai ser aprendido, como será aprendido, e quando será aprendido, ou seja, os 
professores direcionam o aprendizado.No que diz respeito aos processos pedagógicos, a 
aprendizagem está centrada nos conteúdos, e não nos problemas. Já nos andragógicos, os 
conteúdos são desfocados e a aprendizagem enfatiza a resolução de problemas e tarefas 
que se confrontam na vida cotidiana. No plano pedagógico, são OS fatores externos, como 
notas, que motivam a aprendizagem. Já no plano andragógico, são estímulos internos como 
a autoestima e a qualidade de vida que motivam o adulto para a aprendizagem. Porém, essa 
distinção ainda é ignorada, a mesma pedagogia é usada para crianças e adultos.
No contexto da andragogia, a aprendizagem adquire uma característica mais centrada no 
aluno, na independência e na autogestão da aprendizagem. Pessoas aprendem o que real-
mente precisam saber (aprendizagem para aplicação prática na vida diária), sendo a expe-
riência uma rica fonte derecursos para aprendizagem, através da discussão e da solução 
de problemas em grupo, quando o conhecimento da vida real traduz o ato de aprender, 



onde situações do cotidiano são expostas à discussões em sala, debates, trabalhos em 
grupo, facilitando e concretizando o processo ensino/aprendizagem através da construção 
do sentido em um contexto social e cultural. Os alunos adultos são conscientes de suas ha-
bilidades e experiências, e exigem seu maior envolvimento no processo de aprendizagem. 
O professor deve transformar-se em facilitador, em agente de transformação.
Este é o grande desafio da educação de adultos, pois a prática atual tem se mostrado in-
suficiente para atingir os objetivos propostos. O professor tem como desafio identificar os 
diferentes estilos de aprendizagem de seus alunos, a fim de alcançar os diferentes

TÍTULO: Música e sofware livre: Estudo de caso do software livre solfege e a contribuição 
do IFPE.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Allan Carlos da Silva Ferreira
Autores: João Almeida e Silva, Marcílio Bezerra Duarte, Allan Carlos da Silva Ferreira.
Resumo: Este trabalho é oriundo do projeto de pesquisa, A UTILIZAÇÃO de SOFTWARE 
LIVRE NA FORMAÇÃO SUPERIOR de MÚSICA, desenvolvido no IFPE, Campus Belo Jardim. 
Foi realizada a catalogação de alguns software livres que pudessem ser utilizados na disciplina 
de música e tecnologia e ou que pudessem auxiliar os alunos no processo de aprendizagem. 
Neste sentido, o Software Livre Solfege, destinado ao treino da percepção auditiva, disciplina 
que existe em todos os períodos do curso de música, foi um dos escolhidos. O objetivo sobre 
este software é melhorar sua interface e criar novas funcionalidades auxiliem o processo de 
treino auditivo, baseando-se no concorrente de mercado que é pago. Assim, a conclusão 
desse trabalho dará aos estudantes, hobbystas e ou profissionais, a opção de uma ferramenta 
com as mesmas qualidade dos concorrentes de mercado, mas sem os custos que nem todos 
podem arcar o que leva-os, quase sempre, à pratica da pirataria.

TÍTULO: Atividades artísticas e culturais através de danças tradicionais gauchescas: 
CTG – Tropeiros da Cultura
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Compús Sertão
Apresentador: João Anselmo Meira
Autores: João Anselmo Meira, Dagmar Tamanho, Gabriele Albuquerque Silva, Marcos 
Antonio de Oliveira.
Resumo: O Grupo de Danças denominado - Centro deTradições Gaúchas (CTG) Tropeiros 
da Cultura do IFRS, Campus Sertão, foi fundado há mais de 30 anos, com o objetivo de 
cultuar as tradições do Rio Grande do Sul e resgatar nos alunos a cultura gaúcha através da 
dança, poesia, ações culturais, estudos da história do povo gaúcho.O projeto se caracteriza 
por encontroas semanais no Campus Sertão do IFRS O CTG se apresenta em festividades 
do IFRS, em eventos municipais, regionais, estaduais e nacionais.Todos os dissentes 
recebem orientação sobre: o uso adequado da indumentária e considerações sobre a 
trajetória da dança; o movimento tradicionalista como fomento da construção social do 



povo gaúcho; estratégias de trabalho com danças.Observou-se a criação de um espaço 
de expressão cultural e desenvolvimento social da comunidade escolar, possibilitando aos 
participantes além de cultuar a história e o folclore do povo gaúcho, poder manIFEStar sua 
criatividade e potencial artístico. Este contexto favorece o desenvolvimento psicossocial 
dos adolescentes e jovens participantes do projeto.

TÍTULO: Boas práticas de segurança da informação no desenvolvimento de softwares
Instituição: Escola Técnica Estadual Miguel Batista
Apresentador: João Carlos Dias de Almeida
Autores: João Carlos Dias de Almeida, Vinícius Mendes Farah, Nelkisa Gabriela Sotero 
Matias, Jaziel Inácio da Silva Júnior, Matheus Leon Almeida do Nascimento.
Resumo: Este trabalho visa abordar os aspectos do desenvolvimento de software, sistemas 
e ferramentas de tecnologia da informação e comunicação sob a ótica dos princípios e 
procedimentos de segurança da informação. Neste sentido, se propõe que projetos de 
desenvolvimento de softwares sejam avaliados em relação a tais princípios. Diante disto, este 
projeto abordará temas que envolvam softwares, que manipulam os ativos de informação 
das empresas, referente às estratégias e às práticas que levem a um bom nível de segurança. 
Por esta razão, definições e averiguações para os desenvolvedores programarem pensando 
em segurança serão coletadas, realizadas, organizadas e documentadas.

TÍTULO: Influência da precipitação média anual na captação de água de chuva na cidade 
de Aiuaba-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Maria Eliani Holanda Coelho
Autores: João Coelho Lima Verde Neto, Maria Eliani Holanda Coelho, Jorge Luiz Xavier Lins 
Cunha, Ramon Firmino Bezerra, José Nilson Oliveira Filho.
Resumo: Nas áreas semiáridas do nordeste Brasileiro, onde a precipitação ocorre somente 
durante alguns meses, a captação de água de chuva dos telhados e armazenamento em 
cisternas para consumo humano têm se mostrado eficiente e são implementadas por meio 
de programas públicos. Este estudo tem como objetivo estimar a área de captação de água 
de chuva para as cidades de Aiuaba, de acordo com a Precipitação Média Anual (PMA), 
cuja a variabilidade da precipitação é decisiva para determinar a área de captação ideal 
para o abastecimento das cisternas. A cisterna construída pelo governo tem capacidade 
para armazenar 16m³, para isso, é necessária uma área média de 64,08 m² para garantir a 
disponibilidade de água para as famílias beneficiadas pelas cisternas.

TÍTULO: Educação técnica na construção civil: Aulas práticas e questões ambientais
Instituição: Centro Universitário Univates
Apresentador: João Francisco Fernandes Pouey



Autores: João Francisco Fernandes Pouey, Luis Fernando da Silva Laroque.
Resumo: As aulas práticas da educação técnica, corroborando com a acadêmica, firmam os 
ensinamentos teóricos, mas geram impactos de matéria prima que geralmente voltam para 
a natureza em forma de resíduos. A construção civil, indispensável ao homem, impacta no 
ambiente e gera resíduos tanto em empreendimentos, quanto em cursos da área em suas 
práticas. O problema proposto a questão é quais as representações sociais de professores 
e alunos de uma turma do Curso Técnico em Edificações do IFSUL, Campus Pelotas? 
O objetivo do trabalho consiste em identificar representações sociais dos entrevistados 
sobre a interação entre homem e meio ambiente de forma sustentável, com propostas 
que racionalizam o consumo do material e diminuem a produção de resíduos. Concluímos 
o estudo constatando que é possível interagir com a natureza a fim de tornar o Planeta 
sustentável para as futuras gerações.

TÍTULO: Fitorremediação e gessagem em solo salino-sódico
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: João Jones da Silva
Autores: João Jones da Silva, Luciana Rocha de Lima, Hermano Oliveira Rolim.
Resumo: A Região Nordeste do Brasil é uma região de clima semiárido, com chuvas 
intensificando o uso de irrigação formandos vários perímetros irrigados, muitas vezes 
com manejo inadequado às condições locais, com isso, os processos de salinização e 
sodificação de solos têm se intensificado, promovendo a degradação e abandono de 
extensas áreas anteriormente produtivas. Assim, observou-se que na existência áreas no 
Perímetro Irrigado de São Gonçalo - PB em situação de degradação de solos com problemas 
de sais e isso ensejou a propositura de aplicar métodos e técnicas de melhoramento 
das características físicas e químicas do solo com a finalidade de melhorar e recuperar 
uma dessas áreas. Então, realizamos a montagem do experimento em área previamente 
identificada como solo salino-sódico no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, para a 
recuperação através da aplicação dos métodos e da técnica da fitorremediação com Erva-
Sal (Atriplex nummularia), Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), Salsa - Brava (Ipomoea 
asarifolia) e Gesso. O experimento consta de oito tratamentos, com quatro repetições, os 
tratamentos serão submetidos a um Delineamento em blocos Casualizados: i) cultivo de 
atriplex; ii) cultivo de capim-pé- galinha, iii) cultivo de salsa, iv) aplicação de gesso; v) 
gesso mais cultivo de atriplex; vi) gesso mais cultivo de capim pé-de-galinha; vii) gesso 
mais cultivo de salsa e viii) testemunha (controle), o experimento é formado com quatro 
repetições numa área total de sessenta e dois metros quadrados e foi instalado em campo, 
em parcelas de 1,40 x 1,40 m. Os dados serão submetidos à análise de variância e as 
médias submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. O gesso será aplicado a lanço 
e incorporado ao solo, quarenta dias antes do plantio, período no qual o solo será mantido 
úmido para a reação química desejada do gesso. Antecedendo a instalação do experimento 
foi aberta trincheiras com a devida declividade para a instalação dos drenos. Ao final do 



período de 40 dias foram aplicados em todas as parcelas duas lâminas de água para realizar 
a lixiviação dos sais, logo em seguida foram feito o transplantio das plantas. As plantas 
serão irrigadas com a água do poço amazonas, cuja análise físico-química foi realizada 
antes do início do experimento. As plantas serão cortadas à altura de 15 cm do solo a 
cada 70 dias, em três coletas num período 210 dias, ocasião em que será determinada a 
produção da fitomassa verde e seca da parte aérea e analisada as folhas para determinar 
o Sódio, Nitrogênio, Potássio e Fósforo. Na ocasião serão coletadas amostras de solo das 
parcelas para a análise de pH, CE, Na, Ca, MG, cálculo da PST, cálculo da RAS, densidade 
aparente, densidade de partícula, porosidade e grau de floculação.

TÍTULO: Protótipo para captura de contexto em ambiente domiciliar
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: João José Paiva Bento Filho
Autores: João José Paiva Bento Filho, Nicodemos Freitas, Antônio Mauro Barbosa de Oliveira.
Resumo: Esse trabalho apresenta um protótipo de software baseado no DADO (Diga-Saúde 
em Assistência Domiciliar), uma continuação do projeto Diga Saúde [?], em execução no 
Grupo de Redes de Computadores e Sistemas Multimídia (grupo de pesquisa cadastrado 
no CNPq). Ele propõe um sistema de baixo custo para plataformas sensíveis ao contexto 
(contexto-aware concept) que disponibiliza serviços de Assistência Domiciliar, tendo 
como interfaces com o Cuidador do Paciente e com o Agente de Saúde o protótipo em 
desenvolvimento, e os populares dispositivos móveis. Todas as informações capturadas 
pelo protótipo servem de contexto para o LARIISA [?], uma plataforma inteligente para 
tomada de decisão em apoio à atividade do Cuidador do Paciente.

TÍTULO: A contribuição da telerradiologia na expansão do diagnóstico por imagem em 
regiões remotas
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: João Klausen Ramos da Silva
Autores: João Klausen Ramos da Silva, Geovani Brito da Costa, Joyce Caroline de Oliveira 
Sousa, Luiz da Costa Neto Filho, Idna de Carvalho Barros.
Resumo: A telerradiologia permite a interação entre os vários profissionais para interpretar 
os diagnósticos mostrando ser uma solução para expansão do acesso a saúde em regiões 
remotas do país, uma vez que permite uma cobertura em várias regiões ao menor custo em 
relação ao deslocamento da paciente até os grandes centros. O presente trabalho tem por 
objetivo descrever através dos benefícios da expansão do diagnóstico por imagem para regiões 
remotas através da telerradiologia. A abordagem metodológica usada foi revisão integrativa 
da literatura.O levantamento bibliográfico foi realizado através da análise de periódicos em 
português nos bancos de dados CAPES e Google acadêmico entre 2003 e 2013 através 
dos descritores em Ciências da Saúde:Telerradiologia, Telemedicina e Tele-saúde. Através 
da telerradiologia unidades de saúde podem se ajustarem a picos de volume de trabalho, a 



garantir serviços permanentes, a reduzir as listas de espera para determinados exames, ainda 
com redução de custos, otimizando a sua aplicação no aumento da produtividade do serviço. 
Por este trabalho observou – se que a telerradiologia mostra-se como uma possibilidade para 
levar atendimento especializado e de qualidade para regiões mais remotas

TÍTULO: Quantificação da produção de lixo na cidade de Macau/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: João Marcos Barros Bezzera
Autores: João Marcos Barros Bezzera, Rayane Lourenço de Oliveira, Videanny Videnov 
Alves dos Santos.
Resumo: A industrialização de produtos, após o consumo se tornam resíduos, chamados 
de lixo. Esse problema não foge da realidade da cidade de Macau/RN, a cerca de 180 
km da capital Natal. O trabalho constituiu-se de um levantamento bibliográfico sobre a 
problemática do lixo, por observações que foram realizadas através de visitas ao local 
de destinação final do lixo da cidade, pela coleta e análise de dados da produção de lixo 
na cidade. O problema maior em Macau é a destinação final do lixo por não ter uma 
política para o tratamento do resíduo produzido pela população. Nas observações in loco, 
constatamos que se caracteriza um lixão a céu aberto. Quantificamos a produção de lixo 
anual em 2013: 53,2 milhões de toneladas. Percebemos que conseguimos alcançar todos 
os objetivos deste trabalho. Verificamos a existência da coleta seletiva na cidade, porém, 
percebemos que esta não é divulgada para a população e que é imprescindível que a cidade 
trabalhe num manuseio eficaz dos resíduos.

TÍTULO: BIOAPP: Desenvolvimento de interfaces gráficas de dispositivos móveis para 
monitoramento de pacientes
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos
Apresentador: João Marcos Teixeira Lacerda
Autores: João Marcos Teixeira Lacerda, Daniel Bezerra Galvão Mitre, Gabriela Bezerra da Silva.
Resumo: O acesso a dispositivos biomédicos na atualidade é quase sempre feito com 
soluções embarcadas. Esse modelo causa mais problemas do que soluções, pois o 
desenvolvimento de sistemas que precisam acessar esses equipamentos é restrito à 
vontade das empresas que os lançam, atrasando a evolução dos softwares na área. Este 
projeto se baseou na arquitetura SOA-DB, proposta por Lacerda (2010), que abstrai 
os mecanismos individuais de escrita e leitura, fazendo uso do padrão XML, adotado 
universalmente. Aproveitando essa abstração, tem-se como foco explorar ferramentas 
consagradas (principalmente o HTML5) para o desenvolvimento de aplicativos robustos 
e intuitivos, com interfaces ricas e de fácil leitura. Com isso tem-se o objetivo de não só 
melhorar a visualização das informações, como facilitar a compreensão de certos tipos 
de dados e aumentar sua acessibilidade, permitindo que possam ser vistos a partir de 
aparelhos populares com acesso à internet a qualquer momento, em qualquer lugar.



TÍTULO: Utilização de aplicativo do windows® para desenvolvimento de jogos digitais
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: João Mateus Santos da Silva
Autores: João Mateus Santos da Silva, Pedro Victor Felix Pinto da Silva, Maria das Graças 
Costa Nery da Silva.
Resumo: Hoje, vive-se numa realidade em que muitas vezes o ensino de informática no nível 
médio apresenta um contexto muito pragmático, principalmente quando relacionado ao ensino 
das ferramentas básicas para escritório do Windows, a saber: Word, Excel e PowerPoint. Por 
meio de um conteúdo programático pré-determinado, o programa da disciplina é apresentado 
ao estudante do nível médio e trabalhado utilizando-se apenas as funções e aplicações 
basilares desses programas. Isso acontece devido a maioria desses estudantes apresentar 
pouco conhecimento do uso adequado dessas ferramentas. No entanto, numa turma o nível 
de conhecimento é heterogêneo e o nivelamento do conteúdo pode tornar o aprendizado 
desinteressante. Esse projeto teve por finalidade buscar aplicações variadas das ferramentas 
básicas, para que o estudante utilize mais sua criatividade e interaja melhor com o programa, 
melhorando e ampliando a aprendizagem. Utilizando o PowerPoint, que na sua essência é um 
editor de slides e apresentações, foi possível a criação de jogos digitais interativos, usando as 
ferramentas disponíveis no programa. O projeto, iniciado no primeiro semestre letivo de 2014 no 
IFPE, com a turma de eletrônica do 6º período, adotou a seguinte metodologia: A sala foi dividida 
em grupos, e cada grupo foi responsável por desenvolver um jogo digital usando o PowerPoint, 
com total liberdade para que cada grupo escolhesse a temática que aplicaria. Concluído ainda no 
primeiro semestre, o projeto mostrou que, com os mesmos recursos, um programa que antes 
era destinado apenas a criação de apresentações, também pode ser utilizado em um contexto 
mais atrativo para o estudante, que é a criação de jogos digitais completamente personalizados, 
permitindo que ele se aproprie do conhecimento de maneira mais proveitosa, mostrando que é 
possível ensinar informática básica saindo da linearidade que seu ensino atualmente apresenta.

TÍTULO: Análise das ferramentas de interação em EAD
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espirito Santo
Apresentador: Elizangela Tonelli
Autores: João Paulo de Brito Gonçalves, Elizangela Tonelli, Raiza Teixeira GrIFFo 
Vasconcelos, Rafael Vargas Mesquita dos Santos.
Resumo: A educação a distância é considerada uma forma de aprendizagem que possibilita 
o autoconhecimento, fazendo uso de uma mediação sistemática com recursos de ensino, 
apresentados em diferentes mídias. Este estudo visa analisar a efetividade dos recursos 
interativos do Moodle através da percepção de alunos do curso de Licenciatura em 
Informática a Distância acerca das ferramentas síncronas e assíncronas usadas. Para 
atingir o objetivo proposto, foi conduzida uma pesquisa descritiva e exploratória com uma 
abordagem de análise qualitativa com 16 estudantes e 22 professores e pesquisa nas fontes 



de literatura existentes sobre o assunto. A vídeo-aula foi vista como uma ferramenta muito 
efetiva para entender o conteúdo, considerando que está disponível no AVA, o estudante 
pode assisti-la quantas vezes ele quiser.

TÍTULO: Contextualização do conhecimento empírico às técnicas de ensino e 
aprendizagem voltadas ao ensino de ácidos e bases de forma significativa.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Ederson Wilker Figueiredo Leite
Autores: João Paulo Leão de Souza, Abda Moreira Ferreira, Quelem Suelem Pinheiro da 
Silva, Ederson Wilker Figueiredo Leite, Carlos Roberto França de Almeida.
Resumo: A utilização de meios que possibilitem o aluno a aprender de forma prazerosa 
e significativa, é um dos principais desafios enfrentados pelos professores, o ensino do 
conteúdo ácidos e bases é um desses desafios, pois o aluno não tem instrumentos que 
possibilitem medir o pH de uma solução, já que a maioria das escolas não oferece um 
laboratório ou quando oferece, não tem equipamentos para realizar as experiências, com 
isso o professor deve utilizar-se de outros meios para que possa desempenhar o seu 
trabalho, um desses métodos é englobar o cotidiano do aluno ao ambiente escolar, de modo 
que o aluno possa identificar onde está presente cada conteúdo que o professor ministra 
em sala de aula. Para realizar essa contextualização do ensino com o cotidiano do aluno, o 
professor pode realizar pequenos experimentos em sala para verificar o pH de substâncias, 
utilizando frutas, legumes ou outras substâncias que possibilitem a medição do seu pH e 
que seja comum no dia-a-dia desses alunos. Na prática descrita neste artigo foram utilizados 
o extrato de limão, de laranja e pedaços de banana verde para que os alunos verifiquem 
tais conceitos de ácido e base no cotidiano. A prática se desenvolveu da seguinte maneira: 
inicialmente os alunos responderam um questionário com nove questões, posteriormente 
foram escolhidos três voluntários para que provassem as substâncias mencionadas e a 
partir do paladar indicarem se trata-se de um ácido ou base. Como era de se esperar os 
alunos acertaram quanto ao caráter ácido do suco do limão e da laranja, devido a sensação 
azeda que os mesmos apresentam, já com a banana verde os alunos erraram, como era 
esperado, pois apesar de apresentar a sensação adstringente, a banana verde tem pH 
entre 5 e 6, caracterizando um ácido, para provar ao mesmos qual a característica de cada 
substância, foi realizada a verificação do pH com o indicador ácido-base feito de Açaí, fruto 
muito utilizado para na alimentação das populações locais, posteriormente a verificação 
os alunos perceberam que o paladar não é um bom método para verificar o pH e que 
meios mais adequados podem estar presentes no lar de cada um, basta conhecer e ter 
um olhar diferente para o mundo ao seu redor. Ao final da prática os alunos responderam 
o mesmo questionário que lhes foi entregue antes que a aula começa-se e os resultados 
foram positivos, apresentando um melhor desempenho por parte dos alunos em assimilar 
o conteúdo. Com a realização de práticas onde o educando tem a chance de participar de 
forma ativa do processo de ensino-aprendizagem e com a utilização desses materiais, que 



são do cotidiano desse aluno, o professor estará dando a chance para que esses educandos 
possam interagir, pois não estão trabalhando com algo desconhecido e sim com coisas que 
estão ao seu alcance. Realizando a contextualização do ensino, poderemos oferecer à para 
esse aluno um novo olhar sobre os mais corriqueiros objetos do seu dia-a-dia, desde uma 
simples lâmpada de LED à uma tigela de açaí.

TÍTULO: Relação conflituosa entre sociedade e natureza
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa
Apresentador: João Paulo Ramalho Leite
Autores: João Paulo Ramalho Leite, Daisy Lee Sales de Araújo, Arilde Franco Alves.
Resumo: O poder de dominação que o homem exerceu sobre a natureza foi um evento que trouxe 
péssimas consequências, bem como foi ignorado problemas ambientais resultantes do uso e 
apropriação desorganizada do meio. em terras litorâneas, por exemplo, essa forma inadequada 
de utilização traz implicações tanto ambientais como sociais, uma vez que a zona litorânea possui 
uma especulação imobiliária alta, gerando bairros de alto padrão tendo como espelho o cenário 
de uma paisagem de elevada qualidade. Sendo assim, a ocupação da faixa litorânea na cidade de 
João Pessoa-PB vem ocorrendo desde a década de 1970, evento denominado de espraiamento 
urbano, onde, volta-se para a exploração dos recursos paisagísticos, ligados frequentemente 
à praia e ao mar. Para a elaboração do trabalho foi utilizado material já publicado de diversos 
autores, caracterizando esse artigo como bibliográfico e qualitativo já que são discutidos os 
conflitos do uso e apropriação desorganizados de terras litorâneas.

TÍTULO: O arquivo da escola e o laboratório de história
Instituição: Secretaria de Educação
Apresentador: João Paulo Rodrigues Costa
Autores: João Paulo Rodrigues Costa, Emília Tereza de Sousa Pereira.
Resumo: Fazer com que cada escola possua um laboratório para a disciplina de história 
é a maior intenção deste projeto que propõe isto através da transformação do espaço 
do arquivo escolar num ambiente de aprendizagem. Este trabalho é fruto da monografia 
O Uso do Arquivo da Escola nas Aulas de História, apresentada pelo autor, no curso de 
Especialização em Ensino de História, ocorrida em 2010 na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco; e funciona atualmente na Escola de Referência em Ensino Médio de Beberibe.

TÍTULO: Redução de impactos ambientais e econômicos na produção de biodiesel 
metílico de misturas binárias de óleos de soja e residual.
Instituição: ASCES - Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico
Apresentador: Ramon Borges Cordeiro
Autores: João Pedro Ferreira Silva, Jeisiane Isabella da Silva Alexandre, Ramon Borges 
Cordeiro, Deivson César Silva Sales, Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti.



Resumo: A diminuição das reservas de combustíveis fósseis, aliado ao aumento da 
quantidade de emissões de gases tóxicos na atmosfera devido ao aumento da frota de 
veículos nos grandes centros urbanos tem contribuído para a valorização dos combustíveis 
de origem renovável. O presente trabalho visou estrategicamente abordar a problemática 
de produzir-se um biodiesel (B100) usando rota metílica de melhor qualidade e de forma 
mais econômica abordando o processo de transesterificação de misturas binárias de óleos 
de soja e rejeitos de frituras em diferentes proporções objetivando a redução do custo de 
processo, além da redução de poluentes que são descartados no meio ambiente (óleos 
residuais). O índice de acidez das amostras de óleos de soja grau alimentício e óleo residual 
foi avaliado visando à preparação de misturas dos óleos acima citados de modo que sua 
acidez resultante não ultrapassasse 0,5%. Para que a condição anterior fosse atendida 
foram realizadas misturas gravimétricas de óleo de soja puro (OR0) e óleo residual (OR100), 
nas proporções de 3,5, 5,0, 10,0 e 16,0%. As amostras de biodiesel foram produzidas 
através de reação de transesterificação alcalina (catalisador: KOH). O reator químico foi de 
marca Marconi, modelo MA502/5/C (volume útil máximo: 1L) com controle de temperatura 
e agitação mecânica (impelidor do tipo pás). As condições operacionais dessas etapas 
foram: 50º C, 1 atm, 300 rpm, razão molar álcool 6:1, tempo reacional de 1h. O índice de 
acidez do OR100 foi de 2,5%, para valores acima 0,5% a literatura especializada indica um 
pré-tratamento de esterificação visando à diminuição dos ácidos graxos livres presentes no 
óleo, seguida de transesterificação alcalina, necessitando com isso duas etapas reacionais 
para produção do biodiesel, aumentando assim o custo do processo. Nas proporções 
de mistura avaliadas pelo presente trabalho verificamos que até o valor de 16,0% (v/v), 
de R100 adicionado ao OR0 de modo que o índice de acidez não ultrapassasse o valor 
de 0,5%. Todos os B100 produzidos atendem a Resolução ANP n° 14, garantindo uma 
economia de óleo grau alimentício, diminuindo o custo total do processo e evitando que 
esta mesma quantidade de óleo fosse descartado no meio ambiente.

TÍTULO: O exercício da cidadania.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: João Pedro Silva Rodrigues
Autores: João Pedro Silva Rodrigues.
Resumo: Realização de uma eleição na escola. Nesse dia foi elaborado um debate televisivo 
na própria escola. No contexto, a ideia surgiu logo após as eleições presidenciais de 2014 
e das eleições dentro do Campus.
Os candidatos foram todos aqueles que quiseram se candidatar a presidência fictícia do 
Brasil. Deste modo o candidato desenvolveu um grupo partidário, criando o nome do parti-
do e o seu brasão. Foi criado também por eles as diretrizes de investimentos (caso eleito), 
o tipo de modelo econômico defendido pelo partido e, desenvolveram opiniões sobre os 
principais atuais assuntos nacionais. O grupo partidário foi composto por um candidato a 
“presidência” e um a “vice-presidência”, para ajudar no dia.



No debate todos aqueles que se escreveram a concorrer a presidência apresentaram seu 
plano de governo, suas ideias para o Brasil, formularam perguntas para seus adversários, 
de forma que ocorresse um confronto direto entre eles e, tiveram que responder perguntas 
dos eleitores do Campus. logo após do debate fizemos uma eleição tendo assim um can-
didato eleito!
Além disso houve uma discussão ampla entre os concorrentes sobre os assuntos:
Educação; Investimento social; Politicas voltada ao combate da discriminação racial; Legali-
zação das drogas; Redução da maioridade penal; Ecologia em geral; Desmilitarização da PM.
Também foi realizado alguns levantamentos para pesquisas com as seguintes perguntas:
Quantos anos você tem? Você votou nas eleições passadas? Você tirou seu titulo de eleitor 
logo que completou 18 anos? Qual é a maior dificuldade em escolher um candidato em seu 
parecer no nosso pais?

TÍTULO: Análise dos artefatos metafóricos discursivos na elaboração da mística do MST
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas
Apresentador: João Rodrigues Pinto
Autores: João Rodrigues Pinto
Resumo: Partindo do pressuposto que a “essência da metáfora é compreender e experienciar 
uma coisa em termos de outra” (LAKOFF & JOHNSON, 1980, p. 48), o trabalho descreve as 
práticas e representações da Mística desenvolvida pelos estudantes do curso de Letras da 
Terra da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus X), em parceria com o Pronera. 
O objetivo é compreender a mística como o espaço simbólico em que várias vozes estão 
inscritas, marcando o movimento dos sujeitos, dos sentidos, enfim, dos discursos, levando 
em consideração, a presença de metáforas, mas, sobretudo, como estratégia persuasiva e 
sua eficácia retórica, uma vez que a mística e suas nuances narrativas se fazem presentes 
em todas as esferas do agir coletivo do MST, como ferramenta eficaz no aprofundamento 
dos seus objetivos. Busca entender a mística enquanto celebração memoralística permeada 
por uma intencionalidade consciente, caracterizada como um processo que mobiliza, educa 
e politiza o sujeito Sem Terra.

TÍTULO: Controle por aprendizagem para aplicação em robótica e máquinas de produção.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Thiago Coutinho Bueno
Autores: João Sinohara da Silva Sousa, Thiago Coutinho Bueno.
Resumo: As montadoras de automóveis têm tradição em automatizar seus processos 
buscando maior produtividade, qualidade, flexibilidade e melhorias das condições ergonômicas 
de operação. Dentre as várias etapas produtivas em uma fábrica desse ramo de atividade 
estão as atividades de vedação e de proteção contra batidas de pedras nas carrocerias de 
veículos e que são responsáveis pela exposição dos operadores a posturas inadequadas por 



tempo prolongado. Este trabalho analisa a renovação da automação de três células deste tipo 
de processo resultando em aumento de capacidade de produção, adição de novos modelos, 
implementação de melhorias ergonômicas e redução de consumo de material.

TÍTULO: Escola x hospital: Uma integração necessária a criança com doença crônica
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: João Victor da Silva Rodrigues
Autores: João Victor da Silva Rodrigues, Fabiana Laranjeira da Silva, Jaqueline Cordeiro 
Lopes, Pedro Henrique Melo Alves, Silvana dos Santos Cavalcanti.
Resumo: Todos sabemos da importância das instituições de ensino para a inserção dos 
seres na sociedade, porém quando há um desequilíbrio, algo que foge do nosso controle, 
como ocorre no caso de crianças/adolescentes que acabam tendo que se afastar da 
sociedade por motivo de doença crônica, se faz necessária a adoção de ferramentas que os 
reintegrem no meio social através de estratégias pedagógico-educacionais. Neste sentindo 
buscou-se reunir informações sobre a necessidade da implantação de políticas que apoiem 
a concretização das classes de saúde em todo ambiente hospitalar onde se encontram 
crianças/adolescentes com doença crônica impossibilitados de irem a escola. Trata-se de 
uma revisão de literatura onde buscou-se encontrar ferramentas para melhorar a relação 
Escola x Hospital, uma união tão necessária a criança com doença crônica.

TÍTULO: Desenvolvimento de um produto injetado e monitoramento de um molde de 
injeção modular
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: João Vithor Driessen
Autores: João Vithor Driessen, Leonidas Cayo Mamani Gilapa, Kelly Patrícia Dias, Emerson 
Luis de Oliveira.
Resumo: Esse projeto de pesquisa tem por objetivo apresentar o processo de 
desenvolvimento de uma peça a ser injetada em um molde de injeção modular e monitorar 
a temperatura das cavidades a fim de avaliar os parâmetros do processo de moldagem por 
injeção. A metodologia que foi adotada para a realização do projeto, seguiu as seguintes 
etapas: (I) definição da forma geométrica, dimensões e material da peça; (II) simulação da 
peça com software CAE; (III) prototipagem da peça; (IV) projeto e usinagem dos insertos 
e (V) injeção das peças e (VI) aquisição de dados. Como principais resultados obtidos 
destacam-se: as ferramentas computacionais utilizadas no processo de desenvolvimento 
da peça (software CAE) permitiram simular as melhores variáveis para fabricação do 
produto. Observou-se também que a prototipagem rápida pode ser de grande auxilio 
para comprovação das simulações realizadas, e no desenvolvimento do produto e o 
monitoramento da temperatura da cavidade do molde de injeção auxiliou na otimização do 
ciclo de injeção e o produto final.



TÍTULO: Ensino de programação nas escolas públicas: Criando novos gênios.
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna
Apresentador: João Vitor Silva de Oliveira
Autores: João Vitor Silva de Oliveira, Bruno Neves Belizario, Orlando Pereira Afonso Junior.
Resumo: O projeto Ensino de Programação nas Escolas públicas: Criando Novos Gênios 
proporciona uma metodologia de ensino e introdução a princípios básicos de programação de 
maneira mais analítica, levando em conta o desempenho escolar do aluno participante. Sendo 
realizado no laboratório de informática da escola na qual se obteve maior proximidade aos 
requisitos propostos. Centralizando a atenção do aluno principalmente no desenvolvimento e 
implantação de resoluções para problemas cotidianos, assim como novas maneiras de assimilar 
e resolver questões sobre os conteúdos ensinados em sala de aula, colocando em prática 
conceitos aprendidos em ambas as áreas, sendo esta a principal meta do projeto.

TÍTULO: Educação ambiental: Elemento necessário à formação humana na educação 
profissional
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Joaracy Lima de Paula
Autores: Joaracy Lima de Paula, Ana Lúcia Sarmento Henrique.
Resumo: A situação ambiental requer investimento na formação de profissionais para 
intervenção crítica social. Como a educação ambiental pode contribuir para a formação 
humana integral dos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental? Os 
sujeitos da pesquisa são discentes que ingressaram no referido curso em 2014.1, no IFRN, 
CNAT. O objetivo é contribuir para a formação humana integral dos discentes do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, a partir da leitura crítica e da produção de 
animações como instrumento de educação ambiental. Adotamos, então, a pesquisa-ação, 
como estratégia metodológica. Como referencial teórico temos: FRIGOTTO e CIAVATTA 
(2011), MORAIS (2004), MANACORDA (2007), MANFREDI (2007), entre outros. Embora a 
pesquisa esteja em curso, já percebermos a contribuição que tem apresentado na direção 
da (res)significação das reflexões de alguns dos discentes envolvidos, bem como da prática 
desses sujeitos frente à diversificação da sua formação.

TÍTULO: Resolução de problemas: Uma metodologia de ensino
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jobson de Farias Lima
Autores: Jobson de Farias Lima, Janielison dos Santos Silva.
Resumo: Este trabalho descreve a experiência obtida em uma intervenção educacional 
de Resolução de Problemas tendo em vista que está como recurso para o ensino de 
matemática é destaque nos Parâmetros Curriculares Nacionais para Matemática. A 
intervenção foi realizada pelos bolsistas vinculados ao (PIBID/CAPES), do (IFRN/SANTA 



CRUZ), com alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Maria Arioene de 
Souza, do município de Campo Redondo - RN. A mesma teve como objetivo dirimir as 
dificuldades apresentadas pelos alunos sobre probabilidade, fazendo uso de matérias 
expositivos, foi explicado aos alunos sobre o conteúdo abordado e solicitado a resolução 
de um problema, sendo atribuído determinado tempo para que os alunos tentassem chegar 
a resposta. Buscando um ensino que priorizasse o desenvolvimento do raciocínio lógico 
dos alunos optamos pelo ensino de matemática via Resolução de Problemas visto que este 
permite, ao aluno, participar do processo de construção da matemática envolvida.

TÍTULO: Investigação dos aspectos que influenciam no mau rendimento, na disciplina 
de matemática, dos alunos do ensino fundamental.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jóbson Hugo de Sousa Soares
Autores: Jóbson Hugo de Sousa Soares, Luzia da Silva Assunção, Jessica Targino Muniz, 
Jaaziel Paltiel de Oliveira Dério, Valquírio Gomes dos Santos Júnior.
Resumo: em geral, ao longo da vida letiva, os alunos apresentam problemas crônicos em 
matemática, caracterizado por alguma deficiência da base. Esse problema vai piorando com 
o passar do tempo, pois devido a matemática ser uma disciplina em que o conhecimento 
é encadeado e acumulativo, o aluno com o passar dos anos vai ficando cada vez mais 
distante e acaba se desmotivando com a disciplina. Procuramos com esse projeto observar 
o momento em que o aluno começa a perder o foco na disciplina e os motivos que o 
levaram a transformar a matéria num verdadeiro problema para a seu cotidiano escolar. 
Através da leitura de alguns materiais e também da troca de ideias com os professores do 
ensino básico e com os próprios alunos. Dessa forma investigamos os motivos pela falta de 
interesse, por parte dos alunos, no estudo da matemática no ensino básico, principalmente 
nas escolas públicas e nos anos letivos de 4º, 5º, 6º e 7º anos do ensino fundamental. 
Trabalhando a leitura de alguns materiais de Iran Abreu Mendes, Ubiratan D’ambrósio, 
Paulo Freire, Elon Lages Lima etc. Durante o desenvolvimento do projeto levantamos 
uma série de hipóteses que podem influenciar no rendimento dos alunos na disciplina 
de matemática ao longo de sua vida escolar. Após visitar as escolas e acompanhar o 
cotidiano dos alunos, bem como discussões com os professores destes alunos, ao longo 
destas discussões e observações, vamos confirmando ou descartando nossas hipóteses, 
assim como levantado algumas outras. Por fim, após finalizarmos a pesquisa, esperamos 
fortalecer a base dos alunos, professores mais focados no ensino de matemática e onde 
devem trabalhar para um melhor rendimento da turma. Observar os principais fatores que 
afetam o rendimento do aluno, tornando a matemática uma disciplina como qualquer outra, 
que possui suas dificuldades, mas que é possível aprende-la e associar a situações que 
estão sendo vividas por seus alunos o tempo todo.



TÍTULO: Necessidade de modernização das bibliotecas para acompanhamento da era 
digital na perspectiva do usuário: O caso do IFPB Campus Sousa
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Jobson Louis Santos de Almeida
Autores: Jobson Louis Santos de Almeida, Sarah Araújo Gorgônio, Salomão Cambuí de 
Figueiredo, Sezinando Brandão dos Santos.
Resumo: Com os avanços tecnológicos decorridos no século XX, mais que um depósito, a 
biblioteca torna-se um espaço de informação. Os novos modos de informar com uso das 
tecnologias da informação e comunicação desafiam as bibliotecas. Foram consultados, a 
partir de amostragem aleatória e por aplicação de questionário, 150 usuários da biblioteca 
do IFPB Campus Sousa, de um total de 400 discentes e 86 servidores. Foram também 
utilizadas pesquisa bibliográfica e documental, e a observação participante. O estudo 
de caso teve como objetivo identificar a necessidade de modernização das bibliotecas 
na perspectiva dos usuários. Identificou-se como aspectos a serem modernizados, 
os seguintes: acesso remoto ao portal de periódicos, aquisição de equipamentos para 
digitalização de coleções, informatização dos serviços de consulta e circulação do acervo, 
e projetos de educação de usuários para uso de tecnologias digitais de estudo e pesquisa. 
Concluiu-se que o processo de modernização da biblioteca é significativo e necessário, e 
que o presente estudo colabora com a gestão de biblioteca ao apontar para os investimentos 
mais urgentes a serem realizados.

TÍTULO: O conhecimento pedagógico na formação do docente da EPT.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Joedna Lobato do Amaral Hubner
Autores: Joedna Lobato do Amaral Hubner
Resumo: O trabalho consiste em uma inserção empírica de abordagem qualitativa para 
analisar a importância dos conhecimentos pedagógicos na formação docente no IFPI 
– Campus Corrente e comparar com as discussões atuais sobre os conhecimentos 
necessários à formação do docente da EPT (Educação Profissional Tecnológica). 
Partimos de uma pesquisa bibliográfica, abordando incialmente os modelos de formação 
docente, articulando os aspectos legais que direcionam a formação do professor, bem 
como os saberes necessário aos docentes. Os dados coletados por meio de entrevista 
semiestruturada, ressaltando como os conhecimentos pedagógicos podem ser necessários 
à consolidação de uma política de formação dos professores para a EPT.

TÍTULO: Guiar para preservar
Instituição: CEEP em Turismo do Centro Baiano Letice Oliveira Maciel
Apresentador: Luis Fernando de Souza Carvalho
Autores: Joelia Oliveira, Barbara Celeste Teixeira de Souza, Adelaide Xavier de Souza, Ingrid 



Barreto Santos, Luis Fernando de Souza Carvalho.
Resumo: Pensando na possibilidade, do despertar da comunidade para a valorização e do 
sentimento de pertencimento de seus patrimônios, o Projeto “Guiar para Preservar”, visa a 
realização de atividades de guiamento em roteiros com potencial turístico, acompanhando 
estudantes da rede pública de ensino e a comunidade do entorno.
Para tal, faz-se necessário levar ao conhecimento destes, a existência e/ou a importância da 
valorização e divulgação das riquezas que o município de Seabra possui. Ressalta-se ainda 
o fomento da autoestima dos munícipes, a partir do interesse das pessoas em conhecer o 
seu patrimônio, ao tempo que os façam reconhecer os mesmos como potenciais turísticos 
e como possibilidade de fortalecimento da economia local.
O presente projeto visa ainda, possibilitar aos estudantes do Curso Técnico em Guia de 
Turismo espaço para efetivação de estágio.

TÍTULO: Uma reflexão a respeito dos compromissos das empresas com a sociedade e 
o meio ambiente.
Instituição: Faculdade Joaquim Nabuco
Apresentador: Joelma Silva Nascimento
Autores: Joelma Silva Nascimento, Lenivaldo da Silva Ferreira, Msc. Carlas Renata Prissila 
Costa Ferreira.
Resumo: Com objetivo apresentar uma discussão sobre a importância da responsabilidade 
social nas organizações, onde a metodologia utilizada foi pesquisa Bibliográfica com base 
nos pressupostos teóricos de autores consagrados que escreveram sobre o tema e em 
sites de instituições renomadas que trata sobre o assunto. Foi possível observar o impacto 
da legalização atual relacionado ao tema e os argumentos favoráveis no engajamento das 
empresas nesta causa, não deixando de enfatizar toda dificuldade na sua implantação, 
porém os resultados vão além das dificuldades, trazendo benefícios que irá valorizar cada 
vez mais a empresa que investe e disponibiliza a gestão de pessoas que tem um papel 
fundamental no desenvolvimento, conscientização e sensibilização do tema estudado.

TÍTULO: Notas sobre a política de habitação no município de penedo/AL
Instituição: PMP
Apresentador: Joelma Trajano dos Santos
Autores: Joelma Trajano dos Santos
Resumo: Na presente discussão abordamos as configurações da Política de Habitação 
no cenário urbano Brasileiro. Destacamos, em especial, os aspectos da urbanização no 
município de Penedo, localizado na Região do Baixo São Francisco, estado de Alagoas. 
Face a nossa atuação profissional no município mencionado, bem como em razão das 
contradições e transformações urbanas ocorridas nos últimos anos, debruçamo-nos 
sobre as peculiaridades desta cidade a qual preserva rico acervo histórico-arquitetônico. 



Contudo, para além do seu patrimônio histórico, Penedo apresenta também aspectos 
socioeconômicas, desvela diversas expressões da denominada questão social. O presente 
estudo é, neste âmbito, resultado de um estudo de caso. Nossa reflexão busca contribuir 
com a luta pelo direito à cidade no âmbito das contradições gestadas no e pelo capitalismo.

Título: Sistema de monitoração de nível
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Joseph Santos de Sousa
Autores: Joey Santos de Sousa, Elvis Patricio Lins de Sousa, Joseph Santos de Sousa.
Resumo: Sistemas embarcados recebem um contínuo aumento de sua aplicação 
e pesquisas na área de sistemas de controle. Esses sistemas são responsáveis, na 
grande maioria, pela aquisição, supervisão e controle de sinais resultantes das ações 
dos monitoramentos como em procedimentos industriais. Sistemas microcontrolados 
possuem grande importância, pois aperfeiçoam os processos cotidianos em varias áreas 
da indústria, podendo ter diversas outras aplicabilidades, devido a versatilidade, tamanho 
reduzido, e baixo custo para implementação. Com base nessas informações, trabalho em 
questão tem como objetivo, o desenvolvimento de um sistema responsável por monitorar 
o volume de água no processo de transferência entre dois reservatórios, mediante a 
sensores magnéticos, em que todo o processo é controlado por um microcontrolador e 
exibido em um display LCD, como também em computador remoto através do padrão de 
comunicação serial RS-232.

TÍTULO: Sigma: Soluções computacionais de baixo custo para o gerenciamento hoteleiro
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Johnattan Douglas Ferreira Viana
Autores: Johnattan Douglas Ferreira Viana, Cynthia Maria Bravo Pinto, Márcia de Negreiros 
Viana, Carina Teixeira de Oliveira.
Resumo: Observando que o litoral cearense é preferencia dos turistas, o projeto propõe 
a criação da SIGMA, uma empresa diferenciada na região por informatizar meios de 
hospedagem utilizando soluções computacionais eficientes para melhorar a satisfação dos 
turistas em relação ao tempo de atendimento. Assim como beneficiar a gestão empresarial 
hoteleira disponibilizando um sistema de baixo custo capaz de aumentar o lucro do 
seu negócio. O produto que será disponibilizado terá uma maior usabilidade do que os 
oferecidos no mercado. Os quais, mesmo sendo considerados robustos, possuem funções 
que geralmente são desnecessárias para os gestores de pequenos estabelecimentos.

TÍTULO: Outubro solidário: Uma lição de cidadania em instituição infantil
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Johnmo Moreno de Melo



Autores: Johnmo Moreno de Melo, Sandra Maria dos Santos, Ana Paula Torres de Queiroz, 
Simone Maria Machado Brandão, Daise Lima de Andrade França.
Resumo: O serviço público tem como condição lógica de sua existência prestar serviço 
à sociedade visando promover o desenvolvimento do país, através da atuação direta 
sobre o públicos-alvo de cada Instituição. O Instituto Federal – IFPE não poderia ficar 
longe de tal premissa. em sua missão já define e estabelece o comprometimento com a 
“prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano 
e o desenvolvimento sustentável da sociedade”. Foi pensando na importância de se 
desenvolver uma cultura de responsabilidade social, bem como o fato do mês de outubro 
ser o mês dedicado às crianças e as pessoas idosas, que a equipe multiprofissional da DAE/
IFPE elaborou o “Outubro Solidário”. Trata-se de uma campanha que envolveu estudantes, 
servidores do IFPE e a comunidade externa, objetivando contribuir, de forma cidadã e 
solidária, com instituições responsáveis no atendimento das citadas faixas etárias.

TÍTULO: Avaliar o uso de revestimentos comestíveis na qualidade e conservação pós-
colheita de frutos não climatéricos.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Joildy Gomes Brito
Autores: Joildy Gomes Brito, Vanessa David Domingos, Gessiane Ferreira da Silva, Renaria 
Neres da Silva, Hainnan Souza Rocha.
Resumo: O objetivo do presente artigo foi avaliar a eficiência do uso de revestimentos 
comestíveis (gelatina) na qualidade e conservação pós-colheita da laranja em armazenamento 
refrigerado/temperatura ambiente. Os tratamentos foram desde a escolha de um estágio 
de maturação (M), revestimento comestível: gelatina (R1), sem revestimento comestível 
(R0), período de armazenamento (0,2,4,5,8 e 10 dias )/ temperatura (25 ± 5º C e 10 ± 1º 
C). Foram feitas avaliações quanto a coloração da casca, peso dos frutos (g)/ bagaço (g), 
rendimento em suco (%), calculando-se a relação peso de suco/peso do fruto e pH.O uso 
deste revestimento comestível não teve grande influência na maturação das laranjas se 
comparadas com as não revestidas, assim como também nos demais tratamentos que foram 
submetidas. O nível do pH nos diferentes dias da avaliação mantiveram-se semelhantes. 
Conclui-se que a gelatina não influencia no processo, independente da temperatura.

TÍTULO: Uso da engenharia social em sistemas de segurança
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Jomar de Oliveira Marques
Autores: Jomar de Oliveira Marques
Resumo: um estudo sobre a engenharia social e como o fator recursos humanos acaba 
sendo um problema para um sistema de segurança dentro de uma organização



TÍTULO: A proposta pedagógica do curso técnico em agroindústria na ótica dos 
produtores da agroindústria familiar de venda nova do imigrante.
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espirito Santo
Apresentador: Jonadable Alves Palmeira
Autores: Jonadable Alves Palmeira, Hiata Anderson Silva do Nascimento.

Resumo: Esse projeto de pesquisa pretende analisar o projeto pedagógico do curso 
técnico em agroindústria do Instituto Federal do Espirito Santo (IFES) Campus Venda Nova 
do Imigrante, a partir do olhar dos produtores da agroindústria familiar.

A cidade de Venda Nova do Imigrante se tornou uma referência na agroindústria fami-
liar, a partir do processamento da matéria prima do campo em produtos comercializados, 
agregando valor aos produtos caseiros produzidos diretamente nas propriedades e com-
plementando a renda dos produtores, temática central do curso técnico em Agroindústria.
Nesse sentido, entende-se a relevância da participação dos produtores da agroindústria na 
reflexão sobre a proposta pedagógica do curso, quando se admite o projeto pedagógico 
do curso como uma construção coletiva, dá-se ao mesmo caráter orgânico; orgânico não 
apenas no sentido orgânico-institucional, como regra, norma ou documento a ser execu-
tado, mas, como processo a ser revisado.

TÍTULO: Programa de apoio a eventos – uma prática institucional
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Jonas Defante Terra
Autores: Jonas Defante Terra

Resumo: O presente trabalho traz o balanço das atividades do Programa de Apoio a Eventos 
do Instituto Federal Fluminense (IFF) no ano de 2014. Este Programa foi implementado 
pela Pró-Reitoria de Exensão e Cultura e pela Coordenação de Educação a Distância do IFF 
com o intuito de fortalecer as atividades acadêmico-pedagógicas dos cursos Técnicos do 
Eixo de Hospitalidade e Lazer do Instituto Federal Fluminense, em especial os ofertados 
na modalidade a distância, integrando suas práticas discentes aos eventos institucionais 
da extensão, bem como aos demais eventos organizados pelos diferentes departamentos 
desta Instituição. Foram selecionados, por meio de edital, onze estudantes para compor 
a equipe organizadora que concebeu, planejou e executou os setes eventos institucionais 
ocorridos no segundo semestre de 2014. Seis dos sete eventos foram realizados nas 
dependências do IFF em quatro unidades distintas, o outro ocorreu na Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, neste os estudantes puderam vivenciar na 
prática um evento externo, experimentando e compreendendo os processos logísticos e 
técnicos de promoção de evento.



TÍTULO: Perfil e rendimento escolar dos discentes da residência estudantil em um 
Campus Agrícola do Ceará
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Jonas Torres Medeiros
Autores: Jonas Torres Medeiros, Érica Oliveira Matias, Lorena de Menezes Brandão, Maria 
Adellane Lopes Matias.
Resumo: A Assistência Estudantil tem suas diretrizes traçadas pelo PNAES (Plano Nacional 
de Assistência Estudantil) conforme decreto nº7.234/2010. Tal plano tem o foco de apoiar 
a permanência de estudantes de baixa renda matriculados nas instituições federais de 
ensino. O objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre os estudantes e contribuir 
para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater 
situações de repetência e evasão. Considerando esse contexto, o presente estudo enfoca 
a situação de alguns alunos do programa de residência estudantil de um Campus agrícola 
do Estado do Ceará, num cenário de ensino técnico profissionalizante em agropecuária. 
O objetivo foi identificar o perfil e o rendimento escolar desses discentes, de modo a 
observar possíveis fragilidades e traçar metas para a efetivação da política de assistência 
estudantil — como a permanência do discente na instituição de ensino, e a consequente 
diminuição dos índices de evasão escolar.

TÍTULO: Análise microbiológica de linguiça calabresa comercializada no município de 
Limoeiro do Norte-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Jônatas de Almeida da Silva
Autores: Jônatas de Almeida da Silva, José Filipe Carneiro de Oliveira, Joselene dos Santos 
Silva, Wecton Rivas Sousa Costa, Hyngrid Rannielle Oliveira Gonsalves.
Resumo: Por a carne suína ter um alto valor nutricional e água disponível em grande 
quantidade, torna-se excelente meio de crescimento microbiano. Esses microrganismos, 
quando em quantidades elevadas nos alimentos, oferecem grandes riscos à saúde do 
consumidor, ocasionando diversas doenças, além de causarem a deterioração do alimento. 
O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade microbiológica de linguiça calabresa 
comercializada no município de Limoeiro do Norte, Ceará. A amostra foi adquirida no 
comércio local da cidade e levada até o Laboratório de Microbiologia de Alimentos, do 
IFCE – Campus Limoeiro do Norte, para dar início às análises de contagem de Bolores e 
Leveduras, contagem de Microrganismos Aeróbios Mesófilos, contagem de Coliformes 
Totais, Termotolerantes e E. coli e pesquisa de Salmonella sp. Houve crescimento de bolores 
e leveduras e microrganismos aeróbios mesófilos, respectivamente, 1,25 x 103 UFC/g e 
2,0 x 103 UFC/g. Para a contagem de coliformes totais, termotolerantes e E. coli, não foi 
verificada a formação de gás em nenhum dos tubos das diluições do Teste Presuntivo, 
o que representa resultado negativo para o crescimento desses microrganismos. Para 
a pesquisa de Salmonella sp., mediante teste sorológico comprovou-se definitivamente 



a presença da bactéria. A amostra apresentou contaminação por bolores e leveduras 
e microrganismos aeróbios mesófilos, possivelmente devido ao manuseamento e 
armazenamento inadequados do produto, bem como pela bactéria Salmonella sp., sendo, 
portanto, um produto impróprio para o consumo e potencialmente capaz de causar DTAs, 
ou seja, está em desacordo com a legislação vigente.

TÍTULO: Produção de álcool a partir de frutas e verduras improprias para o consumo.
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da 
Informação Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Jonatas Rodrigues Santos
Autores: Jonatas Rodrigues Santos, Cássio Lima dos Santos, Antônio Santos de Andrade, 
Margarete Araújo Correia, Gabriel Oliveira de Figueiredo.
Resumo: No Brasil o desperdício de alimentos chega a 40 mil toneladas por dia. 
Anualmente, a quantia acumulada é suficiente para alimentar cerca de 19 milhões de 
pessoas diariamente. Para diminuir a quantidade de alimento que é dispersado, tem-
se como objetivo produzir álcool a partir de frutas e verduras que não servem para o 
consumo. Utilizou-se o método de liquidificação para extrair o suco das frutas e verduras, 
acrescentando também as cascas, depois coou-se e produziu-se o melaço. em seguida, 
foi iniciado o processo de fermentação, após o mosto pronto, começou-se a fase da 
destilação. Álcoois possuem várias aplicações, como na assepsia, o conjunto de medidas 
empregadas com a finalidade de combater o crescimento de microrganismos existentes 
na pele e em mucosas pela aplicação de antissépticos. Foi possível produzir álcool a partir 
das frutas impróprias para o consumo, podendo ser destinado à assepsia das mãos de 
pessoas que manipulam os alimentos, diminuindo o risco de contaminação.

TÍTULO: Isolamento e vínculo nas relações de internato no Campus Manaus Zona Leste.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Jônatas Tavares da Costa
Autores: Jônatas Tavares da Costa
Resumo: O presente trabalho consiste na apresentação do capítulo intitulado “Isolamento 
e vínculo nas relações de internato”, de nossa autoria, publicado no livro INTERNATO 
NA FORMAÇÃO AGRÍCOLA, organizado por Rosa Cristina Monteiro e Silvia Maria Melo 
Gonçalves; que compõe a coleção Pensamento Pedagógico da Educação Profissional 
e Tecnológica, do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro.
Neste texto, apresentamos um pouco da realidade da educação agrícola no Estado do 
Amazonas, destacando as peculiaridades que caracterizam o jovem estudante que ingres-
sa nos cursos de formação técnica em agropecuária, sendo estes oriundos dos diversos 
municípios do estado, e que, por carência financeira, solicitam ingresso no sistema de 
internato do Campus Manaus Zona Leste, do Instituto Federal do Amazonas, IFAM.



No texto, mostramos as peculiaridades que definem estes jovens acadêmicos; aspectos 
estes que foram observados a partir de nosso contato com os mesmos, pelo fato de atu-
armos como psicólogo que acompanha os estudantes no Campus supracitado. Essa ob-
servação e análise foi parte do estudo que resultou na dissertação de mestrado intitulada 
“TRAJETÓRIAS, SABERES e EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO da FORMAÇÃO dos TÉCNI-
COS AGRÍCOLAS do Instituto Federal do AMAZONAS – Campus Manaus ZONA LESTE”.
Para realização de nossa pesquisa de mestrado, entrevistamos alguns jovens residentes 
no instituto e, ao ouvirmos seus relatos, constatamos uma valiosa riqueza de conteúdos ali 
presente, o que nos motivou a fazer a transcrição e análise sob o ponto de vista psicológico 
de alguns desses relatos.
O conteúdo desse capítulo será composto então, pelo relato das dificuldades vivenciadas 
por estes jovens nas situações de internato, onde se nota os aspectos do isolamento por 
que passam ao deixarem suas casas e famílias ainda tão jovens, e o vínculo que surge en-
tre eles pelo fato de compartilharem de interesses, vivências e necessidades, promovendo 
um envolvimento que detectamos como característico das relações de internato, onde se 
destaca o companheirismo, a partilha, a cumplicidade e o sofrimento motivado pela falta 
de personagens que marcaram sua existencia até sua chegada ao internato, seus pais.
O trabalho a ser apresentado constará então da transcrição do relato das experiências de 
internato desses jovens, e que receberam uma análise a partir das perspectiva psicológica, 
objetivando tornar compreensível ao leitor, o entendimento dos aspectos afetivos, sociais 
e relacionais presentes nas situações de internato.

TÍTULO: Boas práticas de gestão na educação a distância para evitar a evasão.
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Evaneide Ribeiro Silva Amorim
Autores: Jonilto Costa Sousa, Shirley Mirone Martins Guimarães, Everton Lopes Guimarães, 
Evaneide Ribeiro Silva Amorim.
Resumo: Este artigo objetiva revisar os estudos sobre EaD, com foco nas boas práticas 
de gestão para minimizar várias causas da evasão na Educação à Distância. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Entendendo boas práticas de gestão como aquelas 
que apresentam resultados, pressupõe-se que com o uso da criatividade gerencial e 
maior envolvimento do gestor será possível solucionar inúmeros problemas que a EAD 
enfrenta no dia a dia, dentre esses, a evasão, com praticidade, rapidez e custo mínimo. 
O planejamento estratégico, o marketing, a comunicação e habilidades técnicas, se 
implantados sistematicamente, poderão favorecer a EaD. Recomenda-se também um 
especialista, com competências técnicas e ampla visão nas tomadas de decisões, neste 
caso um administrador, por compreender que o mesmo possui essas habilidades. Outra 
sugestão é agregar valor e qualidade às ofertas e tratar o cursista como usuário-cliente. 
Espera-se que todos esses fatores possam interferir e evitar a evasão.



TÍTULO: A formaçao de uma cultura prevencionista do profissional em segurança do 
trabalho, contribui para reduçao dos acidentes em especial os tipicos.
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Jorge Luiz Barbarioli
Autores: Jorge Luiz Barbarioli, Wanderson Lyrio Bermudes, Petronilha Lage de Lima 
Barbarioli, Laerte Nogueira Fernandesl
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o conhecimento acadêmico e profissional 
sobre os conceitos básicos de acidentes e acidentes de trabalho, adquiridos pelos alunos 
do curso técnico em segurança do trabalho do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES – 
Campus Vitória, tendo em vista que a falta desses conhecimentos implica no cotidiano das 
empresas e sociedade, ressaltando a importância da formação adequada do profissional 
de segurança do trabalho para a prevenção de acidentes, em especial os acidentes típicos 
visando à promoção da saúde, a integridade física do trabalhador, a formação de uma 
cultura prevencionista e o bem estar social

TÍTULO: Aplicativos para o ensino da fisica e matemetica
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Paracambi
Apresentador: Jorge Luiz de Carvalho Silva
Autores: Jorge Luiz de Carvalho Silva, André Lucas Díorio dos Santos Franca, Pedro Paulo 
da Cunha Machado.
Resumo: Ao observar as dificuldades apresentadas por alunos nas disciplinas de física 
e matemática foram desenvolvidos aplicativos de apoio aos professores contendo os 
principais problemas de física e matemática presentes nas ementas.. Desta forma os 
softwares educativos estão se tornando uma solução incontestável, à medida que são 
empregados na simulação, substituindo sistemas físicos reais da vida profissional. Possui 
uma seqüência lógica de acordo com o andamento das aulas e dentro das necessidades dos 
professores. Para diminuição de custos e problemas legais, o software em desenvolvimento 
utiliza o ambiente de programação LAZARUS que possui a capacidade de multiplataforma, 
o que permite a sua instalação em computadores com sistemas operacionais diferentes
O projeto foi conduzido com as orientações do professor da disciplina de programação 
de computadores com o apoio dos professores de física e matemática, responsáveis pela 
seleção do conteúdo utilizado nos exercícios e problemas presentes nas ementas do curso. 
Dentro dos assuntos selecionados, os bolsistas prepararam os desenhos em versão digital 
no computador, para serem usados no sistema gráfico em conjunto com as equações en-
volvidas.Para o desenvolvimento do software foi usado o ambiente de programação gratui-
to de código aberto Lazarus para o sistema operacional windows. O Lazarus é um ambiente 
RAD (Rapid Application Development), multiplataforma e multilíngue para o compilador 
FreePascal. Ele tem versões para Windows, Linux, FreeBSD e Mac OS X, compilando para 
as plataformas MacOS Classic, MS-DOS, Win64, OS/2, Netware libc e classic e MorphOS 



e também para PalmOS e Windows Mobile. Os exercícios em que houveram a necessidade 
do uso de uma função como entrada de dados, como por exemplo,na criação de gráficos, 
foram usadas técnicas de metaprogramação com a linguagem VBScript. Durante as fases 
de desenvolvimento foi realizados testes de funcionamento, correções dos erros e ava-
liações da interatividade do sistema para o refinamento da interface homem máquina. Os 
bolsistas e professores orientadores utilizaram o laboratório de informática da instituição 
para a instalação, desenvolvimento e avaliação do sistema. O sistema ainda se encontra em 
fase de desenvolvimento. Na fase atual estão sendo concluídas as interfaces de gerencia-
mento dos exemplos para cada período letivo e os arquivos de “AJUDA” para o auxílio no 
uso e contendo a teoria necessária como histórico e fórmulas. Os estudantes do primeiro 
ao oitavo período receberão gratuitamente um software gráfico intuitivo para o auxílio em 
suas aulas de física e matemática e que foi desenvolvido internamente com a sua partici-
pação e a de seus próprios professores. Os dois bolsistas envolvidos no desenvolvimento 
do sistema são alunos do curso de licenciatura em matemática e continuarão seu trabalho 
durante a vigência da bolsa, o que será importante em sua formação nos pontos de vista 
de ensino, pesquisa e extensão.

TÍTULO: Casa sustentável: Uma forma de construir com materiais, técnicas e tecnologias 
não convencionais
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês
Apresentador: Josadarc Roseno Oliveira Junior
Autores: Josadarc Roseno Oliveira Junior, Darcílius Marcus de Sousa, Raul Moreira de 
Sousa, Mônica Karina Souza e Sousa, Dalmir Dallison Carvalho Pessoa.
Resumo: O presente projeto tem como propósito tratar de materiais, técnicas e tecnologias 
da construção civil – considerados como não convencionais por questões culturais – que 
diminuam o impacto causado pelo mercado foco, tido como um dos principais protagonistas 
do problema, ao meio ambiente. Bem como mostrar formas que aperfeiçoem o processo 
construtivo e, assim, definindo as formas de extração, preparação, manuseio e cuidados 
pós-obra dos mesmos para sua melhor aplicação e para sanar dúvidas ainda pendentes 
sobre o tema proposto. A pesquisa se faz necessária perante o estado em que o meio 
ambiente se encontra, ocasionado pelo ritmo descompassado do consumismo do homem. 
Será realizada pesquisa teórica para aprofundamento sobre o tema proposto e para definir 
as diretrizes gerais do estudo e, a partir deste ponto, ser montado o projeto do protótipo 
de uma casa sustentável a ser construída posteriormente. A partir dela serão avaliados 
os resultados e a opinião de profissionais da área e usuários, além de análise através 
de comparação com processos e documentos pertinentes a construção já difundidos na 
meio. A pesquisa virá a servir como material bibliográfico destinado à consulta de qualquer 
interessado, seja este da área da construção civil ou leigo sobre o assunto. A pesquisa 
será apresentada em congressos, seminários e outros eventos para difundir as ideias 
adquiridas durante o estudo dos objetos, para, enfim, por o tema foco em discussões 



e mostrar que materiais não convencionais – assim chamados, também, por questões 
culturais – são uma ótima alternativa para solucionar problemas ambientais, além de gerar 
conforto, economia e agilidade em toda a cadeia construtiva.

TÍTULO: Levantamento preliminar de insetos utilizando armadilhas de garrafas pet em 
algodão de jandaíra, PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Campina Grande
Apresentador: Glicia Dellani Rabelo Campelo
Autores: José Adeildo de Lima Filho, Daniele da Conceição Coelho dos Santos, Glicia Dellani 
Rabelo Campelo, Maria Aparecida Virgínio da Silva, Marcela Tarciana da Cunha Silva.
Resumo: Os insetos representam o grupo mais numeroso e diversificado de animais. 
Estudos sobre os insetos permitem identificar a qualidade do ambiente. Esse trabalho 
realizou um levantamento preliminar dos insetos no município de Algodão de Jandaíra, 
PB, utilizando armadilhas de garrafas PET, fornecendo assim um destino útil a essas 
embalagens que se tronaram um problema ambiental atual. Utilizaram-se 3 tipos de sucos-
iscas: goiaba, acerola e abacaxi, todas sem açúcar, com detergente neutro. Foi realizado 
o Teste de Qui-quadrado. Foram coletadas oito ordens de insetos. A de maior incidência 
foi a Diptera. A que capturou a maior quantidade de insetos foi a que continha o suco de 
abacaxi e as que obtiveram a maior diversidade foram as que continham suco de goiaba e 
de acerola. Os resultados demonstraram que as armadilhas PET apresentaram eficiência 
na captura de insetos e que essas armadilhas podem ser utilizadas em trabalhos futuros.

TÍTULO: Estufa automatizada com sistema de irrigação controlado pela plataforma 
arduino
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: José Alberto Ferreira Barros Júnior
Autores: José Alberto Ferreira Barros Júnior, Amaury Walbert de Carvalho, Monica Sakuray 
Pais, Gabriel da Silva Vieira.
Resumo: Para o desenvolvimento do projeto iremos construir uma casa de vegetação 
(estufa) em tamanho reduzido (protótipo) e utilizar sensores para captar valores referentes 
à temperatura interna e umidade. Os sensores alimentarão a placa Arduino, que controlará 
a ação de atuadores (sistema de irrigação e ventilação) através de um software que possui 
uma interface de manipulação de valores de referência.
O usuário contará com uma aplicação web para inserir os valores de referência e acom-
panhar o controle feito pelo Arduino. Alertas serão enviados sempre que alguma decisão 
for tomada e/ou um período de controle for iniciado ou concluído. Os resultados parciais 
permitem identificar uma otimização no uso dos recursos hídricos. Estudos similares 
apontam a eficiência do uso da plataforma Arduino no controle da irrigação, evitando o 
desperdício de água e utilizando equipamentos com baixo consumo de energia.



TÍTULO: O lúdico como auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de matemática 
– oficina realizada com alunos da escola de ensino fundamental professora maria 
dolores menezes de carvalho, Várzea Alegre - CE.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus de Cedro
Apresentador: José Aluisio Silva
Autores: José Aluisio Silva, Rúbia Alves Bezerra, Evilasio Macedo Félix, Talita Rodrigues 
da Silva Salvador.
Resumo: Este trabalho busca apresentar algumas reflexões sobre o uso do lúdico no 
ensino fundamental, por meio da aplicação de oficina na escola Maria Dolores na turma 
de 9º ano, a qual buscou auxiliar os alunos na compreensão dos assuntos potenciação 
e radiciação, utilizando jogo: Dominó potenciação-radiciação. Tendo como norte, que o 
ensino de matemática quando trabalhado de forma lúdica, por meio de jogos, possibilita 
aos alunos a oportunidade de vivenciar momentos além do conteúdo, pois no decorrer 
do jogo os alunos trabalham características tais como: o dinamismo a criatividade entre 
outras. Com o intuito de avaliar a influência do lúdico no processo de ensino-aprendizagem 
dos discentes, foi proposto um questionário semiaberto, com o mesmo verificou-se que os 
alunos apresentavam domínio satisfatório do conteúdo. O método apresentou-se apenas 
como uma nova metodologia do ensino de matemática, tendo como característica saír das 
rotineiras aulas de matemática, proporcionando-lhes melhor compreensão do conteúdo. 
Assim percebe-se que o lúdico pode apresentar-se como novas metodologias de ensino 
nas escola, contribuindo com processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO: A pedra do menino que chora: Sagração dos povos ribeirinhos da comunidade 
da vila da volta - Aracati - CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Natanaelia Bezerra Rodrigues Magalhães
Autores: José Antônio de Melo Viana, Natanaelia Bezerra Rodrigues Magalhães, Daiana 
Mikelle Frota Magalhães, José Afonso dos Santos Santil, Johnattan Douglas Ferreira.
Resumo: A proposta é uma ação que está inserida no Projeto de Extensão da CIA. REVOADA 
e tem como principais objetivos desenvolver e resignificar os potenciais produtivos, 
artísticos, culturais, folclóricos, religiosos, usos e costumes que compõem o patrimônio 
imaterial da Comunidade da Vila da Volta através do rastreamento e mapeamento desses 
potenciais usando registros de pesquisa in-loco, fotografia, filmagem e entrevistas. Os 
dados serão utilizados para produzir um espetáculo de dança popular e teatro, intitulado ‘A 
Pedra do Menino que Chora - Sagração dos Povos Ribeirinhos da Comunidade da Vila da 
Volta’ sobre a realidade cotidiana da comunidade e um documentário, em formato de mídia 
de DVD, para fins de uso como material didático em instituições de ensino da rede pública 
e privada e como material de pesquisa para instituições ligadas à cultura do município 
de Aracati. O material a ser produzido também deverá cumprir com o papel de registro e 
salvaguarda do patrimônio imaterial da Comunidade da Vila da Volta, no sentido de dar 
visibilidade a essas manIFEStações e manter esse legado para gerações futuras.



TÍTULO: Aceitação sensorial de ovos de codorna defumados e conservados em solução 
de ácido acético com aromatizantes naturais
Instituição: IFPE - Instituto Federal do Ceará, Campus Belo Jardim
Apresentador: José Carlos Ferreira
Autores: José Carlos Ferreira, Flávia Cristina dos Santos Lima, Antônio Augusto da Silva 
Santos, Carlos Augusto da Silva.
Resumo: Este trabalho teve com o objetivo de avaliar a aceitação sensorial de ovos de 
codorna defumados conservados em solução de ácido acético com adição de aromatizantes 
naturais, semente de coentro seco, manjericão e alecrim. O experimento foi realizado no 
laboratório de Processamento de Produtos Cárneos do Instituto Federal – Campus Belo 
Jardim – PE. Na análise sensorial foi utilizado o Teste de aceitação do produto final. As 
amostras foram codificadas e servidas aleatoriamente a 70 provadores não treinados 
(alunos e servidores) do IFPE – Campus Belo Jardim, que avaliarão quatro características: 
aparência, cor, aroma e sabor utilizando uma ficha de avaliação com escala hedônica 
estruturada de 1 a 9 pontos (1 = desgostei muitíssimo, 9 = gostei muitíssimo).

TÍTULO: Técnica versus ética: Discutindo a humanização no ensino técnico-
profissionalizante
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó
Apresentador: José Carlos Vieira de Souza
Autores: José Carlos Vieira de Souza, Caros Eugênio de Faria, Ricardo Augusto Pereira, 
Felipe Garcia de Medeiros.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivos entender o ensino técnico e 
profissionalizante a partir de uma relação de humanização dos valores e a possibilidade do 
desenvolvimento da técnica e valorização da ética; compreender a importância da técnica 
na contemporaneidade sem perder a noção de ética e de alteridade como fundamentos 
primordiais para a humanização as relações; discutir a técnica vista como aliada e não 
alienadora do homem, das sociedades e das nações, como também criticar o uso da 
“técnica pela técnica” e da exacerbação midiática em relação à tecnologia em detrimento 
dos valores básicos e essenciais à vida, pois desde a primeira revolução industrial, quando 
tivemos o advento de técnicas mais sofisticadas, a humanidade passou a enfrentar e 
conviver com problemas antes nunca vistos. Estas técnicas que geraram o desenvolvimento 
e a produção mais rápida e em maior escala, trouxe para o dia-a-dia de homens e mulheres 
avanços e retrocessos que merecem um olhar mais acurado e mais cuidadoso. Assim 
sendo, a técnica empreendida no bojo do progresso capitalista já traz em si o despertar 
para o debate sobre a ética, pois a corrida industrial e pós-industrial que se desenrolou 
a partir desta primeira revolução teve como apelo central o crescimento econômico, o 
desenvolvimento do capital em detrimento do desenvolvimento das pessoas e do descuido 
com relações humanas. A “solidariedade global” é cada vez mais substituída pela tirania do 
dinheiro e da informação. (SANTOS, 2001) Discutir a ética, a alteridade e a sustentabilidade 



como caminho para um mundo melhor e mais fraterno é papel preponderante das escolas 
técnicas e do ensino profissionalizante. Como bases teórica, o presente estudo alicerça-se 
em discussões sobre a importância da humanização do ensino técnico e profissionalizante. 
O geógrafo Milton Santos e a idéia de “uma outra globalização”, o filósofo José Ortega y 
Gasset e a sua meditação sobre a técnica, O sociólogo Anthony Giddens e sua discussão 
sobre a modernidade, entre outros nos embasam sobre o processo de globalização e 
tecnificação impostos às sociedades dos países menos favorecidos, como também de 
suas consequências. A metodologia utilizada tem como base, revisão bibliográfica, 
discussões com docentes, discentes e comunidade escolar e socialização das ideias, como 
dos resultados que se tem a cada etapa do trabalho. Concluímos que é um trabalho que 
vem se apresentando como satisfatório e prossegue ações e estratégias previstas em seus 
objetivos.

TÍTULO: A matemática financeira aplicada no cotidiano dos alunos da eja do IFCE 
Campus cedro sob a perspectiva da modelagem matemática.
Instituição: IFCE - nstituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Adriana Pinto de Sousa
Autores: José Demontiêr Caitano Teles, Regiano Monte Viana, Adriana Pinto de Sousa, 
Miqueias Vinicius Lima de Araújo, Francisco Givaldo Pereira.
Resumo: O processo de ensino-aprendizagem utilizando a modelagem matemática constitui-
se um recurso metodológico, transformando o aprendizado teórico em algo palpável. 
Tendo em vista a realidade socioeconômica atual, onde a facilidade ao crédito ocasionou 
o surgimento de milhões de endividados, sentiu-se a necessidade de uma reeducação 
financeira. Diante dessa realidade, buscou-se mostrar uma visão microscópica do mercado 
consumidor. Assim a matemática financeira sobre uma perspectiva da modelagem é capaz 
de gerar interesse e consciência crítica aos indivíduos. Este trabalho contou como público 
alvo estudantes do primeiro semestre da EJA do Curso de Eletrotécnica do IFCE Campus 
Cedro, tendo sido realizadas oficinas voltadas as aplicações cotidianas da matemática 
financeira. Ao final das atividades, percebeu-se que a matemática financeira trabalhada 
através da modelagem contribui de forma efetiva no processo de ensino-aprendizagem e 
na formação crítica dos indivíduos.

TÍTULO: Enem Acessível: Alunos com deficiências rumo ao ensino superior
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: José Douglas de Abreu Araújo
Autores: José Douglas de Abreu Araújo, Wanderson Diogo Andrade da Silva.
Resumo: Localizado no município de Iguatu/CE, o Liceu de Iguatu Dr. José Gondim é um 
colégio público da rede estadual de ensino e nos últimos anos vêm se tornando referência 
na inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência no ensino médio. No ano de 2014, 
o colégio possuía no seu corpo discente 948 alunos matriculados, dentre estes, 18 alunos 



possuíam alguma necessidade educacional especializada. Com isso, surgiu o projeto 
“Enem Acessível”, cuja finalidade foi oferecer aulões de todas as disciplinas para os alunos 
matriculados na escola com a ajuda de intérpretes de LIBRAS, do Sistema Braille e das 
Tecnologias Assistivas que facilitassem na aprendizagem dos alunos. O projeto contemplou 
alunos de 2º e 3º anos do ensino médio e teve um elevado êxito com a participação efetiva 
por parte de todos os envolvidos.

TÍTULO: As plantas e a gravidade: Um estudo de física no curso técnico em agropecuária
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Eliana Priscila Cavalcanti de Brito
Autores: José Eduardo Cordeiro Costa dos Santos, Maria Izadora da Silva, Fernanda Maria 
Silva, Vinícius Siqueira Maciel, Eliana Priscila Cavalcanti de Brito.
Resumo: Nosso grupo partiu para uma investigação sobre a influência da gravidade para 
o crescimento das plantas. Professora de Física e alunos do curso integrado Técnico em 
Agropecuária, do IFPE Campus Belo Jardim, durante uma aula de sobre gravidade, discutiu a 
seguinte curiosidade: Se a gravidade puxa os corpos para o centro da Terra, como as plantas, 
seres vivos tão sensíveis, conseguem crescer para cima? Partindo desta motivação, o grupo 
realizou pesquisas bibliográficas e compartilhou seus novos conhecimentos com demais 
alunos da turma. Entendemos que a gravidade é responsável por diversos funcionamentos 
naturais que influenciam no desenvolvimento e crescimento deste ser biológico, como a 
infiltração de água para as raízes e o modo como esta planta cresce.

TÍTULO: A percepção ambiental entre os estudantes do IFS Campus lagarto
Instituição: IFSE - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Millena dos Santos Santana
Autores: José Espínola da Silva Júnior, Igor do Nascimento Santos, Marcos Venicius 
Carvalho Amaral, Millena dos Santos Santana, Pedro Henrique Reis Divino.
Resumo: O atual trabalho refere-se a detecção do caráter de percepção ambiental entre 
a comunidade discente do IFS/Campus Lagarto. Para tanto, foi aplicado um questionário 
com quatro perguntas entre os discentes de diferentes turmas e idades, com perguntas 
relacionadas ao tema. Com base nesse instrumento, foi utilizado a técnica de nuvens 
de palavras (word clouds), um recurso gráfico utilizado para descrever os termos mais 
frequentes em um determinado texto, a fim de expor o resultado alcançado.

TÍTULO: Estágio supervisionado na educação profissional
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: José Fábio Gomes da Silva
Autores: José Fábio Gomes da Silva, Fernanda Guarany Mendonça Leite.
Resumo: A formação do docente vem sendo amplamente discutida nas escolas, uma vez 



que a formação inicial e continuada do educador é um fator essencial para o processo 
ensino-aprendizagem dos alunos. Com a formação de profissionais, mais qualificados, 
competentes, compromissados e valorizados, quem no final das contas irá ganhar é a 
sociedade em geral, educando cidadãos criativos, críticos e atuantes, no mundo cada vez 
mais exigente, competitivo, concorrido, e excludente. Para isso os cursos de Licenciatura 
precisam cada vez mais oferecer, além de conhecimentos científicos, atividades práticas 
de qualidade, sob a forma de estágio, como também o estágio supervisionado, que tem 
por objetivo colocar em exercício a articulação entre a teoria e a prática. Diante do exposto, 
tivemos como foco refletir/discutir sobre a questão do estágio e a correlação teoria e 
prática, na construção do professor. No curso de Licenciatura em Geografia do IFPE, essas 
bases são essenciais na formação docente.

TÍTULO: Práticas educacionais inclusivas: Professores em formação no curso do IFPI 
-Campus Oeiras
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Lidiane Lindinalva Barbosa Amorim
Autores: José Francisco da Silva Filho, Lidiane Lindinalva Barbosa Amorim.
Resumo: No cenário da educação inclusiva do município de Oeiras - PI observamos por 
parte dos docentes, reclamações quanto à inexistência de cursos de formação e a falta 
de apoio dos órgãos competentes. Devido a esse fator, a implantação do curso de pós-
graduação Lato-Senso em práticas educacionais inclusivas no Instituto Federal do Piauí-
IFPI Campus Oeiras, foi fundamental para a discussão entre educadores que partilhavam 
do desejo de aprender como ensinar os alunos com necessidades especiais. Este trabalho 
objetivou gerar conhecimento por meio de práticas educacionais inclusivas através de 
relatos de professores. A utilização de jogos estava entre as principais propostas de 
educação relatada pelos professores para trabalhar habilidades de coordenação motora, 
sequência lógica e reconhecimento das cores. A professora de música relatou a influência 
da musicoterapia em uma aluna com deficiência intelectual. No início do trabalho 
musicoterapêutico a aluna demonstrava agitação e falta de interesse. Com o passar do 
tempo foi observada uma melhora na atenção. O relato de experiência mostra a verdadeira 
troca de saberes, sendo um bom caminho para ensinar e aprender.

TÍTULO: Relações étnico-raciais: A discriminação racial na sociedade Brasileira
Instituição: UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Apresentador: Jose Hildemarcio Mendes Soares
Autores: Jose Hildemarcio Mendes Soares
Resumo: A sociedade Brasileira se formou da miscigenação de três etnias: o branco 
europeu, o africano e o indígena. Logo, essa mistura humana se estabeleceu dando origem 
a uma cultura riquíssima e diversificada, porém se constituíram relações conflituosas de 
dominação, desrespeito e desigualdade que ainda se perdura no meio social. Assim, a 



discriminação racial sugira em meio a essas relações sociais em detrimento do negro que 
sofrera estereótipos. Neste sentido, este trabalho remete a uma pesquisa que esta sendo 
desenvolvida sobre as relações étnico-raciais, e parcialmente observou-se que os negros 
foi alvo de uma cultura eurocêntrica e dominadora do branco, sendo relegados a viver a 
margem da sociedade e excluídos dos diversos espaços sociais, bem como discriminados 
por possuir uma pele de cor escura. O objetivo deste estudo é analisar as relações étnico-
raciais na formação da sociedade Brasileira, especialmente as contribuições dos povos 
negros, possibilitando um reconhecimento e promovendo uma conscientização a respeito 
do preconceito racial. O estudo mostra a importância do negro para o Brasil, bem como 
possibilitar um olhar diferente a cerca de um povo que sofreu barbáries e que até hoje não 
deram o devido lugar ou importância na sociedade Brasileira. Assim, para a elaboração da 
pesquisa, dialogamos com estudiosos que trabalham com a temática em destaque, além 
de utilizarmos pesquisas da internet.

TÍTULO: Experimentação no ensino e aprendizagem de física: um estudo a partir de 
publicações do XX SNEF
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: José Jorge Vale Rodrigues
Autores: José Jorge Vale Rodrigues, Humberto José Gama da Silva.
Resumo: A prática da realização de experimentos, seja em sala de aula, nos laboratórios 
ou em feiras de ciências, tem sido amplamente difundida entre os professores de Física, e, 
assim, assunto para diversos pesquisadores. Dessa forma, pretende-se com este trabalho 
analisar oito artigos publicados no XX Simpósio Nacional de Ensino de Física ocorrido 
em 2013, que falam a respeito do ensino de Física por meio de experimentos. Tem-se 
como objetivo principal nesta investigação mostrar os anseios e resultados obtidos pelos 
pesquisadores envolvidos com tais artigos e provar que a experimentação no ensino de 
Física é viável. Adotou-se uma pesquisa qualitativa, trazendo como ferramenta de busca o 
exame detalhado das pretensões e conclusões constatadas nos referidos artigos. Verificou-
se que os estudantes compreendem melhor a Física quando ela é tratada como uma ciência 
experimental e que possa ser relacionada com a tecnologia, com as outras disciplinas e 
com os fenômenos cotidianos. Os resultados indicaram que as atividades experimentais 
aparecem em desenvolvimento e com promessa de sucesso, com a tendência de se 
tornarem ótimas ferramentas para professores e alunos.

TÍTULO: O despertar para formação de pesquisadores no ensino básico da cidade de 
Grajaú, Maranhão - Brasil
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: José Leal Rodrigues
Autores: José Leal Rodrigues, Renato Matos Matos, Eva dos Santos Barros.
Resumo: No presente trabalho discutimos uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e 



quantitativa no qual ressalta a importância do ato de pesquisar e as possíveis ferramentas 
comumente utilizadas pela escola com o intuito de formar futuros pesquisadores da cidade 
de Grajaú - MA, sendo a Feira de Ciências a demonstração real da pesquisa na escola 
onde professores e alunos trabalham em conjunto para o desenvolvimento da pesquisa. 
A pesquisa conta com a colaboração de 100 professores que participaram do curso de 
extensão em Didática do Ensino de Ciência promovido pelo Instituto Federal do Maranhão 
– IFMA Campus Grajaú e com 150 alunos de escolas do município, estado e do ensino 
particular que responderam ao questionário sobre pesquisa e inovação. Porém é relevante 
que durante a pesquisa foi constatado 87% dos estudantes não seguiram um planejamento 
para a realização da pesquisa e 69% dos professores dizem que a falta de preparo para 
planejar e executar um projeto de pesquisa já que o mesmo geralmente apresenta uma 
sobrecarga de trabalho não dando o acompanhamento necessário aos discentes.

TÍTULO: Atividades práticas de biologia celular no ensino médio: Um reflexo da opinião 
e desempenho dos discentes
Instituição: IFMT - Instituto Federal do Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: José Machado Júnior
Autores: José Machado Júnior, Diego Carvalho de Melo, Flávia Andreia Fracaro.
Resumo: O ensino da Biologia, quando muito preso unicamente às teorias, pode se 
tornar deveras maçante para o discente. Há anos, discute-se a importância a ultilização 
de metodologias de ensino diferenciadas, bem como a realização de atividades práticas 
para uma melhor aprendizagem dos conteúdos ministrados em sala de aula, entretanto, 
isso acaba muitas vezes esbarrando na falta de estrutura das escolas públicas e na falta 
de orientação para com os docentes. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID) promove a parceria do IFMT Campus Juína com a Escola Estadual 
Dr. Artur Antunes Maciel e busca auxiliar na obtenção de tais recursos e orientar futuros 
professores para utilizá-las. O presente estudo foi obtido a partir da análise de aulas 
práticas de citologia, ministradas por bolsistas do PIBID aos estudantes do 1º Ano do 
Ensino Médio, colocando a ótica do discente em primeiro plano, na expectativa de subsidiar 
novas atividades semelhantes a esta.

TÍTULO: Gestão da cadeia produtiva com foco na logística empresarial no distrito de 
mercês Cabo de Santo Agostinho, Pe, Brasil
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Leonardo José dos Santos
Autores: José Mário de Lima Freire, Diogo Henrique Fernandes da Paz, Rita Rovai Castellan, 
Leonardo José dos Santos, Gleice Carla França dos Santos.
Resumo: A logística empresarial é uma área da administração de grande influência nos 
resultados finais de uma organização (BALLOU, 2009). Os fundamentos de suas atividades 
como suprimento, transporte, estocagem e distribuição de produtos podem ser aplicados 



em vários outros processos não empresariais, agregando valor para os produtos, processos 
e serviços (CHING, 1999). Este projeto pretende capacitar a diretoria da Associação dos 
Agricultores e Produtores do Distrito de Mercês localizado no município do Cabo de Santo 
Agostinho em Pernambuco – Brasil na gestão da cadeia produtiva. O projeto contará com 
a parceira da Associação dos Agricultores e Produtores do Distrito de Mercês, Centro 
Marista Circuito Jovem (CMCJ) – do Recife e com Secretaria de meio ambiente do Cabo 
de Santo Agostinho.

TÍTULO: Comercialização de hortaliças na feira livre da cidade de Valença-BA
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Valença
Apresentador: José Menezes dos Santos Neto
Autores: José Menezes dos Santos Neto, Adeilton de Sousa Menezes, Luane da Silva 
Sousa, Geovane Lima Guimarães, Jaqueline Martins da Conceição.
Resumo: A comercialização de hortaliças nas feiras livres do Brasil é bastante diversificada 
e fortemente influenciada pela escolha dos consumidores, que também tem correlação com 
a produção. A pesquisa teve como objetivo verificar se as variedades de hortaliças (Frutos, 
Raízes e Folhosas) oferecidas em maior incidência nos pontos de venda da feira livre da 
cidade de Valença-Ba têm correlação com as mais vendidas. Essa avaliação foi feita em 15 
pontos de venda, da referida feira livre, tendo como método, visitas, visualização direta, 
registros fotográficos, relatos dos feirantes, que nos possibilitaram fazer comparações 
pertinentes entre os resultados. de acordo com os dados coletados e correlacionados entre 
si, pode-se afirmar que 100% das hortaliças encontradas com maior incidência nessa feira 
têm ligação direta com as mais vendidas, mostrando que esses produtos têm um grande 
fluxo de entrada e saída neste comércio, fato que é de suma importância para renda dos 
feirantes.

TÍTULO: Planejamento de cardápio para um lual de verão no curso de gastronomia do 
IFCE - Baturité
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: José Nicolas Lourenço de Lima
Autores: José Nicolas Lourenço de Lima, Maria Ivoneide Lino da Silva, Francisco de Assis 
Constantino Filho, Maria Juliana Sousa Duarte, Mirele da Silveira Vasconcelos.
Resumo: A disciplina Planejamento de cardápios faz parte do curso de Tecnologia em 
Gastronomia, sendo essencialmente teórica. O presente trabalho objetivou planejar e 
executar um cardápio em evento temático como atividade prática na disciplina. Após aulas 
teóricas, o professor propôs um desafio para os alunos sugerindo o desenvolvimento de 
um evento com tema Verão, contemplando todo o planejamento e execução do cardápio. 
A sala bar foi o local utilizado para o evento intitulado: I lual de Verão do IFCE, Campus 
Baturité. Aos 12 convidados foi apresentado e servido o Menu-degustação com 3 serviços 
composto por uma entrada (salada verão), um prato principal (filé de peixe Panga ao leite 



de coco acompanhado com arroz com brócolis), finalizando com o mousse de maracujá, 
como sobremesa. Os comensais degustaram e aprovaram o menu bem como todo a 
organização do evento. Os alunos concluiram que a atividade de associar a teoria á prática 
foi extremamente importante para melhorar o ensino-aprendizagem.

TÍTULO: Ensino médio: Expectativas e repercussões no projeto de vida das juventudes 
do IFPE
Instituição: IFPE - Instituto Federal do Pernambuco
Apresentador: José Nildo Alves Caú
Autores: José Nildo Alves Caú, Ramon de Oliveira.
Resumo: O estudo de doutorado em Educação na UFPE analisa como a formação das 
juventudes do IFPE, no âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), 
diante do novo ordenamento legal, repercute no projeto de vida dos jovens egressos. 
Realizamos um exploratório com 390 sujeitos para caracterizar o perfil socioeconômico 
dos jovens matriculados no curso Técnico Integrado de Agropecuária (1º ao 3º anos) 
e desvelar as expectativas de projeto de vida da juventude do IFPE, considerando a 
continuidade dos estudos, inserção no mundo trabalho e vivenciar a cidadania enquanto 
finalidades da EPTNM, nos campi de Belo Jardim, Barreiros e Vitória. Utilizamos uma 
abordagem qualitativa (Minayo, 2010), através da análise documental, aplicação de 
questionários, bancos de dados quantitativos e tomamos como referência análise de 
conteúdo de (BARDIN, 1979). As aproximações apontam para uma caracterização do perfil 
das juventudes IFPE com retratos diferentes e que alimenta no processo de escolarização a 
possibilidade de sucesso na vida. Assinalando como expectativa após EPTNM o estudar e 
trabalhar, contrariando estudos que apontam para Universidade(CORTI, 2010).

TÍTULO: Orçamento familiar passo a passo
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Jose Nilton de Melo
Autores: Jose Nilton de Melo, John Lenno Conceição Silva.
Resumo: O planejamento financeiro familiar tem ganhado relevância nas últimas décadas, 
sobretudo devido às oscilações da economia capitalista, a flexibilização das relações de 
trabalho, ao consumismo desenfreado da sociedade e às facilidades de crédito na praça. 
Contudo, o consumo exponencial das famílias nem sempre coincide com o aumento da 
renda, levando-as a buscarem cada vez mais soluções creditícias para manterem seus 
padrões de vida, o que resulta em um crescimento monstruoso do endividamento no 
Brasil. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o percentual de famílias Brasileiras que relatou possuir dívidas entre cheque pré-
datado, cartão de crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguros 
apresentou ligeira alta nesse último ano, alcançando 57,8%, isso significa que em cada 10 
famílias, cinco estão endividadas. Este número é ainda maior se fossem incluídas outras 



formas de financiamento, como cheque especial, financiamento imobiliário e agiotagem. 
Diante do exposto, é de suma importância capacitar as pessoas a gerenciarem melhor seus 
recursos financeiros, visto ser o dinheiro um bem tão escasso e em face ao crescimento do 
consumismo que parece não se restringir as limitações da renda das famílias.
O presente projeto de extensão, portanto, objetiva proporcionar o conhecimento necessá-
rio para que servidores e estudantes, juntamente com seus familiares, do Instituto Federal 
de Sergipe – Campus Aracaju, sejam capazes de planejar sua vida financeira e organizar 
seu orçamento familiar, tornando-as aptas a discernir os principais obstáculos à vida fi-
nanceira saudável, escolher entre as melhores opções de consumo disponíveis e a aplicar 
as sobras da renda em investimentos disponíveis no mercado financeiro Brasileiro.

TÍTULO: Avaliação de genótipos de polinização livre de milho em diferentes 
espaçamentos entre linhas no semiárido alagoano.
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: José Pedro da Silva
Autores: José Pedro da Silva, Islan Diego Espindula de Carvalho, Altanys da Silva Calheiros, 
Walber Santana, Thiago Silva de Farias.
Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar genótipos de polinização livre de milho em 
diferentes espaçamentos entre linhas no semiárido alagoano. O trabalho foi desenvolvido 
na área experimental do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, no período de 
janeiro a maio de 2014. Foi utilizado o delineamento estatístico em blocos casualizados, 
com três repetições no esquema fatorial (4 x 3). Sendo quatro genótipos (Viçosense, 
Branca, Rio Largo e Cruzeta) e três espaçamentos entre linhas, 1,00 m x 0,20 m, 0,80 m 
x 0,20 m e 0,60 m x 0,20 m, correspondente a 50.000, 62.500 e 83.333 plantas ha-1. Os 
genótipos Viçosense, Branca, Rio Largo e Cruzeta apresentaram produtividade média de 
7,02 t ha-1. O espaçamento 0,6 m apresentou maior rendimento de grãos (8,04 t ha-1).

Título: Análise do sistema de abastecimento de água no município de São José de 
Princesa - PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: José Reybson Nicácio de Sousa
Autores: José Reybson Nicácio de Sousa, Alana Ventura Ferreira, Renato Nogueira Antas, 
Michaelly Bezerra Pereira, Maria Auxiliadora Freitas dos Santos.
Resumo: A água possui influência direta sobre a qualidade de vida e o desenvolvimento 
do ser humano. Hoje a água, já não é mais considerada um recurso renovável, em razão 
da degradação de sua qualidade e quantidade. Com base nisso, esse trabalho objetivou 
analisar componentes inseridos no sistema de abastecimento de água da cidade de São 
José de Princesa - Paraíba. Visto que o sistema de abastecimento de água local não realiza 
os procedimentos necessários para a manutenção da qualidade da água. Realizaram-se 
visitas in loco e entrevistas semiestruturadas para execução deste trabalho, usando um 



espaço amostral foi de vinte famílias. de acordo com os dados coletados e analisados pode-
se afirmar que as formas de armazenamento da água são caixas e tanques convencionais. 
Todas as residências estudadas realizam a limpeza dos reservatórios retirando resíduos e 
material orgânico. Conclui-se que os estudos realizados quanto a situação dos moradores 
são de extrema importância para identificação do bem estar social em relação aos 
componentes inseridos no sistema de abastecimento de água no município.

TÍTULO: A transdisciplinaridade norteando projeto de extensão minha comunidade: 
“PMFH – na casa de técnico em agropecuária tem horta sim!”
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Elen Batista Dantas
Autores: José Ribeiro-Silva, Elen Batista Dantas, Floriano F. Damaceno, Juliana Barbosa 
Silva, Karla T. M. Gollner-Reis.
Resumo: A criação de hortas comunitárias apresenta-se como uma ferramenta da inserção 
econômica de pequenos produtores e respectiva aplicação do conteúdo curricular do 
curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Alagoas – IFAL. Os objetivos desse 
projeto é promover a agricultura familiar com implantação de hortas agroecológicas e 
a difusão da tecnologia de processamentos, através do desenvolvimento de atividades 
multidisciplinares, fundamentada na transdisciplinaridade. O trabalho multidisciplinar foi 
realizado ao longo do ano letivo de 2014, com os alunos matriculados, sob orientação 
dos discentes atuando em conjunto nos conteúdos de diferentes disciplinas, praticando 
o conhecimento via difusão da transdisciplinaridade. As ações foram realizadas por 
130 alunos, 14 servidores e 76 membros de sete comunidades do sertão de Alagoas. A 
difusão de conhecimento tecnológico e acadêmico extensionista, foram metas atingidas. 
O emprego da transdisciplinaridade como ferramenta permitiu a realização dos trabalhos 
de forma coesa na formação técnica do discente, possibilitando o entendimento dos 
conteúdos como um todo.

TÍTULO: Mobilidade urbana: Contribuição do metrorec e VLT
Instituição: UFRPE - UAEDTEC - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: José Sérgio de Almeida
Autores: José Sérgio de Almeida, Ana Paula da Silva Farias.
Resumo: A mobilidade urbana tem sido um tema bastante discutido, nos últimos anos, em 
virtude do colapso nos grandes centros, devido ao aumento da frota de veículos e a falta de 
um planejamento de transporte público que não acompanhou o crescimento das cidades. 
Sendo assim, o presente artigo tem como principal objetivo analisar as contribuições para 
a mobilidade urbana do Recife, a partir das atividades do sistema Metrorec e VLT, no trecho 
ferroviário da Linha Sul, que vai da cidade do Recife até a cidade do Cabo. Para atender 
a esse objetivo foi realizada uma pesquisa teórica, com levantamento bibliográfico sobre 
temas como mobilidade urbana e sistema de transporte público como o metrô e VLT. E, 



como uma das principais conclusões, foi possível perceber que, embora esses sistemas de 
transporte sejam empreendimentos de elevado custo, tais investimentos são necessários 
para o alinhamento do crescimento urbano à mobilidade da população e melhoria da sua 
qualidade de vida.

TÍTULO: Cinematografia Brasileira aplicada a roteiros turísticos rodoviários
Instituição: IFCE - nstituto Federal do Ceará
Apresentador: Maria Juliana Campos Rodrigues
Autores: José Solon Sales e Silva, Maria Juliana Campos Rodrigues.
Resumo: A cinematografia sempre foi, desde seu inicio motivo de fascínio por parte 
do telespectador, pois um filme conta com elementos mágicos levando a assistência a 
imaginar a partir da paisagem e da própria história que ali se desenrola. O estudo aborda 
a elaboração de roteiros no atinente ao planejamento turístico de primeiro nível, onde 
propõe-se a utilização de filmes de temáticas e paisagens nordestinas, principalmente no 
que se refere ao estado do Ceará. Objetivando elaborar roteiros turísticos rodoviários a 
partir da cinematografia Brasileira através do levantamento de filmes que tenham como 
temática ou cenário a história de localidades do Ceará e do Nordeste Brasileiro. Partindo-se 
da pesquisa exploratória o estudo tem ainda caráter descritivo tendo sido utilizado como 
método a pesquisa teóricos e práticos, através de pesquisas bibliográficas e em campo. A 
partir disto distribuíram-se os resultados e análise deste em tópicos. Após testar o objeto 
de estudo em um roteiro real concluiu-se que a aplicabilidade do estudo agrada e melhora 
a qualidade dos serviços oferecidos em roteiro turístico rodoviário.

TÍTULO: Curso em gestão da eficiência energética, soluções viáveis para um consumo 
racional.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: José Tavares de Luna Neto
Autores: José Tavares de Luna Neto, Sheysa Alves Ribeiro de Sousa, Tobias Tavares de 
Luna, Juliete da Silva Souza, Francisco Jonatas Siqueira Coelho.
Resumo: Este trabalho apresenta a realização de um curso de extensão em Gestão da 
Eficiência Energética, realizado em uma comunidade rural na cidade do Cedro - Ceará, 
mostrando a importância de boas praticas do uso racional de energia elétrica aliado a 
conhecimentos e dimensionamentos de equipamentos tecnológicos em caráter de 
substituição ou mesmo implementação, resultantes em uma Eficiência energética, bem 
como a importância da conscientização da comunidade envolvida a cerca do desperdício 
da energia elétrica e economia da mesma.

TÍTULO: Aplicação da NBR/ABNT 14.565 a rede do IFCE/Campus Aracati
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: José Valdenício Ferreira Cruz



Autores: José Valdenício Ferreira Cruz, Maria Valdelice Maia Silva, Sabrina da Silva Lima, 
Layanne de Sousa Barbosa, Ricardo Gregório da Silva.
Resumo: Este trabalho mostra uma visão sobre cabeamento estruturado tendo como 
instrumento de análise a rede de dados do Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati. Após 
o estudo e caracterização da rede do Campus foi elaborada uma documentação tendo como 
base a NBR/ABNT 14565:2013 que normatiza o cabeamento estruturado para edifícios e data 
centers, que servirá de parâmetro para a restruturação da malha de dados do Campus.

TÍTULO: A Formação do profissional técnico em edificações do IFS, Campus Lagarto 
sob a égide da sustentabilidade
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: José Wlamir Barreto Soares
Autores: José Wlamir Barreto Soares, Ingrid Maria Oliveira de Almeida, TIFFany Brunelly 
Fontes Sacramento, Felipe Matheus Monteiro Lima, Anderson Fraga Santos Dias.
Resumo: Mediante os problemas de ordem ambiental, a humanidade volta o seu olhar para 
a natureza e busca respostas para tais impasses. Surge no fim do século XX o discurso de 
sustentabilidade, defendendo o uso dos bens naturais sem comprometer a possibilidade 
das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades; e a educação tem 
contribuído sobremaneira na veiculação desses conhecimentos; principalmente na área 
de construção civil, responsável por boa parte da devastação dos meios naturais. Esse 
estudo busca mostrar de que forma os técnicos em edificações do Instituto Federal de 
Sergipe, Campus Lagarto são formados sob a égide da sustentabilidade, verificando em 
que medidas as questões socioambientais estão presentes nas ementas das disciplinas e 
nas grades curriculares do curso e como estes preparam o profissional para agir de forma 
sustentável; observando ainda como o corpo docente da instituição aborda questões dessa 
natureza em seus conteúdos pragmáticos.

TÍTULO: Uma análise da visão dos professores e alunos referente a hábitos de estudo 
e do relacionamento em sala de aula no IFRN, Campus Nova Cruz
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte,Campus Nova Cruz
Apresentador: Joseane da Silva Rodrigues
Autores: Joseane da Silva Rodrigues, Augusto Santana Veras de Medeiros.
Resumo: Esse artigo se baseia na análise do desempenho escolar de alunos do IFRN Campus 
Nova Cruz. Com base no comparativo feito entre as respostas de alunos e professores foi 
possível identificar problemas relacionados às atitudes dos alunos. É evidente que existe uma 
grande diferença entre o nível de ensino de um instituto para uma escola pública normal, no 
entanto, a conscientização por parte de muitos alunos que têm a oportunidade de estudar no 
Campus é o grande problema enfrentado pelos professores. A questão do mau comportamento 
e, consequentemente, o mau desempenho pode está diretamente relacionado à maneira com 
que os estudantes enxergam a instituição. Nosso objetivo é encontrar esses problemas e 
identificar os motivos pelos quais os alunos cometem essas atitudes na instituição.



TÍTULO: Epipanen (epidemia, pandemia e endemia): Inovação e interdisciplinaridade 
num jogo pedagógico.
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió
Apresentador: Joselma dos Santos
Autores: Joselma dos Santos, Márcia Virginia da Conceição Bento Dantas, João Paula 
Alves de Araújo, Claudia Cristina dos Santos Silva, Daniela Ribeiro de Bulhões Jobim.
Resumo: O jogo EPIPANEN foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES, estando inserido no projeto de “Iniciação à docência 
e práticas interdisciplinares: investigando os jogos educacionais como possibilidades de 
letramentos”. Numa perspectiva interdisciplinar, foi criado um jogo de tabuleiro dividido 
em 09 ambientes e contendo 244 questões, cujo objetivo é a aprendizagem sobre 
pandemias, epidemias e endemias. Agregando conceitos trazidos por diversas disciplinas 
– como Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Química, de modo 
lúdico. O jogo tem como público-alvo os alunos dos terceiros anos dos Cursos Técnicos 
Integrados do Instituto Federal de Alagoas – IFAL (Campus Maceió). É intuito desse trabalho 
conduzir a reflexão para o campo de atuação dos professores, no que se refere à adoção de 
metodologias de ensino inovadoras e o uso de uma abordagem interdisciplinar que traga 
benefícios para toda a comunidade escolar. Além disso, identificar as dificuldades que os 
alunos podem encontrar na sua execução e de que maneira a adoção de metodologias 
diversas podem despertar o interesse dos alunos e estimular o aprendizado.

TÍTULO: Molho funcional com associação de microrganismos probióticos
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Josemar Gonçalves de Oliveira Filho
Autores: Josemar Gonçalves de Oliveira Filho, Alberto Carlos de Araujo Júnior, Ítalo de 
Almeida Cruz, Heloísa Alves de Sousa Falcão, Edilsa Rosa da Silva.
Resumo: Os alimentos funcionais, além de contribuírem com a nutrição básica, também 
promovem um efeito benéfico à saúde, atuando na prevenção e tratamento de diversas 
doenças. Os probióticos são classificados como alimentos funcionais e são definidos 
como suplementos alimentares adicionados aos alimentos influenciando o valor nutritivo 
e terapêutico dos mesmos. Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi desenvolver um 
molho funcional com associação de microrganismos probióticos (Bifidobacterium longum 
e Saccharomyces boulardii). O molho foi desenvolvido utilizando-se de 250g de biomassa 
de banana verde, 50g de mandioca cozida, 30ml de suco de laranja, 200g de cenoura, sal, 
azeite e condimentos. Ao final foi acrescentado ao molho a associação de microrganismos 
probióticos: B. longum e S. boulardii, na densidade de 106 a 107 unidades formadoras 
de colônias/ grama do produto. O produto foi acondicionado em 5 embalagens de vidro. 
A produção do molho funcional contendo Bifidobacterium longum e Saccharomyces 
boulardii, é viável devido à compatibilidade de desenvolvimento destas culturas .



TÍTULO: Inclusão digital na longevidade: Um relato de experiência no Instituto Federal 
Fluminense
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Josemara Henrique da Silva Pessanha
Autores: Josemara Henrique da Silva Pessanha, Juliana Santos Alves de Souza, Naiara da 
Silva Manhães.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar as ações, métodos e resultados 
do projeto de extensão voltado para a inclusão digital para adultos e idosos realizado 
no Instituto Federal Fluminense Campus Campos Guarus, no período de 2011 a 2013. 
Busca-se analisar a influência do projeto de extensão na comunidade, possíveis avanços e 
limitações encontradas para a emancipação digital dos participantes.

TÍTULO: Natucalda
Instituição: CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional, Bacia do Rio Corrente
Apresentador: Josenildo Brandão dos Santos
Autores: Josenildo Brandão dos Santos
Resumo: A Educação Ambiental é a ferramenta essencial para se conseguir a qualidade de 
vida da população. O despertar para a problemática ambiental tem surtido efeitos desde 
a maneira de se repensar o desenvolvimento econômico a qualquer custo até a busca por 
alternativas de progresso que priorizem a proteção do ecossistema planetário, como o 
desenvolvimento sustentável ou o eco desenvolvimento.
Diante deste contexto e de todas as problemáticas ambientais que tem se agravado nos 
últimos anos surge a necessidade de repensar varias ações voltadas para a preservação 
e conservação do meio ambiente, nesta perspectiva desenvolvemos o presente projeto a 
fim de produzir um defensivo agrícola completamente natural a base cebola Allium cepa 
L. e Cravo da Índia Syzygium aromaticum visando a substituição dos defensivos químicos 
(agrotóxicos).

TÍTULO: Aula experimental: Apresentação e importância do uso do microscópio para o 
ensino de biologia
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Josiane Correia Vilas Boas
Autores: Josiane Correia Vilas Boas, Aline Souza Soares, Lucinalva Ferreira.
Resumo: A aula experimental é um excelente método de aprofundar o conteúdo teórico, 
de forma lúdica e agradável aos discentes. Além disso, essa aula experimental foi de 
grande auxilio aos professores que não tinham explorado esse recurso em sala de aula. 
A experiência transcrita neste trabalho foi desenvolvida por acadêmicos do Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins, 
que se disponibilizaram a exercerem na Escola Municipal Aureliano José Ferreira 



localizada no Distrito Macaúba, um trabalho de contextualização e compartilhamento 
de conhecimentos e experiências no âmbito da microscopia, a fim de contextualizar o 
conteúdo e ainda apresentar o microscópio a alunos e professores que não tiveram acesso 
a este equipamento. Diante desse contexto, este trabalho objetiva-se em demonstrar a 
contribuição da aula prática de microscopia para a compreensão e manuseio correto, além 
das funções do microscópio.

TÍTULO: O léxico do conto “pai norato” de Bernardo Élis
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Josiane Silvéria Calaça Matos
Autores: Josiane Silvéria Calaça Matos
Resumo: Bernardo Élis, o único escritor goiano a pertencer a Academia Brasileira de Letras, 
é autor de várias obras que alcançaram elogiosas críticas no meio literário. em suas obras 
Élis falava de Goiás e do povo goiano. O conto “Pai Norato” tem como cenário o ermo 
sertão goiano que, com toda sua biodiversidade, oferece ao seu morador o necessário à 
sobrevivência.
Para melhor representar o ambiente no conto Élis utiliza um léxico próprio, vocábulos 
refentes a fauna e flora recorrentes no conto são típicos do cerrado, muito conhecidos 
pelos seus moradores, como por exemplo: canguçu, acauã, boipeva, taturana, rodoleiros, 
quero-queros, suçuarana, corós de fogo, aroeira, tamburi, cabaça e sumaré.
No conto “Pai Norato” o léxico utilizado por Bernardo Élis retrata a identidade sociocultural 
do homem que habitava o sertão goiano na década de 40. Muitas das lexias que aparecem 
no conto fazem parte do contexto do goiano, revelando o ambiente no qual esse indivíduo 
está inserido.

TÍTULO: O drama como metodologia de ensino e aprendizagem: Estudo de caso.
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Josiane Steil Siewert
Autores: Josiane Steil Siewert, Samuel Kuhn.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar o uso da metodologia do drama na 
formação do técnico de enfermagem do IFSC. Este foi um estudo de caso, que utilizou a 
metodologia de pesquisa qualitativa. O estudo foi aplicado junto aos discentes do curso 
técnico de enfermagem do IF-SC. As aulas foram elaboradas utilizando-se a metodologia 
do Drama na Educação. Foi elaborado um documento chamado de EPISÓDIO. Neste 
documento foram explicitados o número do episódio, o título do episódio, o pré texto a 
ser lido para todos os alunos, o local, quais personagens estariam envolvidos, os objetivos 
a serem alcançados, função do professor e a metodologia a ser utilizada. A metodologia 
do drama auxiliou os alunos a compreenderem o processo de envelhecimento humano, 
em especial a doença de parkinson. As vivências oportunizadas pela metodologia utilizada 



permitiram uma maior aproximação dos discentes com a realidade dos idosos, bem como 
conflitos familiares, dúvidas perante uma doença crônica sem expectativa de cura e como 
proceder para melhor conviver com a doença.

TÍTULO: Análise das contribuições do PIBID na formação teórico-prática dos licenciandos 
em química do Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi
Apresentador: Sílvia Cláudia Marques Lima
Autores: Josielle Araújo Amorim, Sílvia Cláudia Marques Lima, Jane Geralda Ferreira 
Santana.
Resumo: Este trabalho analisa a efetiva contribuição do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) enquanto projeto de incentivo à licenciatura de Química, na 
interação dos saberes acadêmicos com as práticas docentes. Sob este enfoque, averiguou-
se as condições de fortalecimento da construção identitária do futuro profissional. Para 
tanto, utilizou-se o método de pesquisa descritivo-exploratória, de cunho quali-quantitativo. 
Os resultados da pesquisa, a partir de abordagens de dez graduandos em Química do 
Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi, apontaram que se tornar professor implica 
transcender as fronteiras da informação maçante de conhecimentos, e a identidade daquele 
molda-se a partir das experiências diárias. Assim, para além dos desafios educacionais 
apontados, constatou-se eficácia do PIBID ao se firmar elementar ao Curso de Licenciatura 
em Química, do referido Campus, visto engendrar-se fundamental ao desenvolvimento 
do fazer pedagógico do futuro docente da comunidade municipal quanto àquele das 
populações circunvizinhas dadas as especificidades e lacunas de profissionais na área.

TÍTULO: Núcleo de atendimento às pessoas com necessidades especiais: Política 
pública de acesso e permanência no IFBA
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Santo Amaro
Apresentador: Everton de Jesus Santos
Autores: Josilda Conceição dos Santos, Juliane Maria de Lima Borges, Handherson 
Leyltton Costa Damasceno, Everton de Jesus Santos.
Resumo: Este trabalho discute como a implantação do Núcleo de Apoio às Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) pode contribuir para a inclusão de 
estudantes com esse perfil no Instituto Federal da Bahia, Campus Santo Amaro. Dentre 
os principais teóricos que discutem o assunto, o trabalho alicerça-se teoricamente em 
Mantoan (2006), Galvão (2009), Bersch (2013) e documentos oficiais. No intuito de 
buscar elementos que desenhassem da forma mais detalhada a realidade do Campus, essa 
pesquisa qualitativa foi ancorada em entrevistas semiestruturadas com atores educacionais 
do IFBA (pedagoga, assistente social, assistente do departamento de ensino e a psicóloga) 
e sinalizaram que a implantação do NAPNE está em processo de discussão no Campus. 



A efetivação do NAPNE no Campus faz-se necessária por ser um dos setores que visam à 
discussão e implementação de políticas que respeitem, bem como assegurem o acesso, a 
permanência e o sucesso escolar dos educandos ingressos no IFBA.

TÍTULO: Elaboração de projetos pneumáticos
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Mohammed Matheus Antunes Reinaldo
Autores: Josinaldo Calixto da Silva, Brunna Mainara Azevedo Costa, Jamile Gleice de 
Pontes Bezerra, Lucas Andrye da Costa Pinto, Mohammed Matheus Antunes Reinaldo.
Resumo: Este trabalho consiste em fornecer uma solução em automação pneumática 
para automatizar um processo industrial com trabalho executado em duas tarefas, sendo 
que uma das tarefas requer rapidez na execução e a outra, de modo contrário, deve ser 
executada vagarosamente. Além disso, o acionamento para iniciar o processo deve ser 
feito por dois pontos distintos para dar flexibilidade de mobilidade ao operador. Para a 
execução das tarefas, são utilizados como elementos de trabalho dois cilindros pneumáticos 
de dupla ação - para a execução de cada tarefa, um cilindro – e para o acionamento do 
processo, são utilizadas como elementos de sinais, duas válvulas de controle direcional 
com acionamento manual por botão. São necessários, então, para completar o sistema, 
acrescentar outros elementos pneumáticos. É definida a sequência de trabalho que 
deve ser realizada por cada cilindro e, então, é feito o desenho do circuito pneumático 
usando o software computacional FluidSim. Na construção do circuito pneumático, os 
elementos são desenhados dispostos em planos horizontais de acordo com as funções 
que desempenham dentro do circuito. O obtivo da construção do circuito pneumático, 
usando o software computacional FluidSim e observando a disposição dos elementos nos 
horizontais, é facilitar a obtenção da solução pneumática mais adequada para a automação 
do processo e facilitar a visualização e leitura do circuito pneumático obtido. Constatamos 
que com o uso do FluidSim é possível fazer simulações realistas de circuitos pneumáticos, 
sendo possível verificar, com antecedência, a funcionalidade da correspondente instalação 
pneumática e identificar e corrigir erros antes da sua implementação física.

TÍTULO: O uso das múltiplas linguagens no ensino de geografia
Instituição: IFPI
Apresentador: Josivane José de Alencar
Autores: Josivane José de Alencar, Ana Raquel Silva Mesquita, Guilherme Carvalho Rodriges.
Resumo: O ensino de geografia passa por intensas transformações. A atividade docente 
pautada exclusivamente na exposição oral e no uso do livro didático não tem surtido 
efeito desejado no processo de aprendizagem em geografia. em meio às transformações 
processadas na sociedade, em face dos avanços tecnológicos, mudanças são necessárias 
no fazer pedagógico dos professores, a partir da diversificação metodológica. A presente 
pesquisa procurou investigar o uso das múltiplas linguagens no ensino de geografia, no 



contexto escolar. Foram investigadas escolas estaduais situadas na cidade de Corrente-
PI, onde constatou-se que poucos professores fazem uso das linguagens, como música, 
poesia, charge, como ferramentas de diversificação da prática pedagógica. O limitado 
uso desta linguagem dificulta a abstração de conceitos e temáticas da ciência geográfica, 
tornando seu aprendizado, na educação básica enfadonho e com forte apelo ao conteudismo 
e memorização.

TÍTULO: Festival gastronômico: Sabores do mundo
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Sáude
Apresentador: Josonita da Silva Marinho
Autores: Josonita da Silva Marinho, Maria Edinlava de Oliveira Carmo, William Souza 
Santos Nascimento.
Resumo: A gastronomia abrange a culinária, bebidas, materiais usados na alimentação e os 
aspectos culturais a ela associados. Há uma preocupação com refinamento da alimentação, 
incluindo a forma como os alimentos são preparados e como são apresentados como 
o vestuário e a música ou dança que acompanham as refeições. Nesta perspectiva o V 
Festival Gastronomico teve como objetivo desenvolver com os alunos do Curso Técnico de 
Nutrição e Dietética o conhecimento da identidade cultural de outros países e promover a 
valorização da gastronomia, bem como identificar hábitos alimentares distintos da nossa 
cultura. Foram produzidos e servidos no festival pratos típicos do paises: Uruguai, Itália, 
Alemanha, Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Japão e México. Durante a degustação a 
comissão avaliadora formada por profissionais da área conheceram músicas e danças dos 
referidos países avaliando cada apresentação. Ao final acontece uma premiação dos pratos 
e apresentações culturais mais originais.

TÍTULO: Os recursos tradicionais e as tecnologias digitais no ensino de astronomia
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Josué Antunes de Macêdo
Autores: Josué Antunes de Macêdo, Marcos Rincon Voelzke.
Resumo: Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada no Instituto Federal 
do Norte de Minas Gerais (IFNMG), e teve como objetivo investigar as potencialidades do 
uso das tecnologias digitais em articulação com os materiais tradicionais no ensino de 
astronomia. Ofereceu-se um curso de extensão envolvendo atividades de aprendizagem 
sobre conceitos básicos de astronomia a trinta e dois alunos dos cursos de licenciatura 
em Física, Matemática e Ciências Biológicas, utilizando-se a metodologia mista, com 
delineamento pré-experimental. Apesar de fazer parte dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental (Terra e Universo), das Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (PCN+ Universo Terra e Vida) e constar nas propostas dos vários 
estados Brasileiros, o ensino de Astronomia na maioria das vezes é apresentado como 
algo estanque dentro de algumas disciplinas e pouca atenção é dedicada a esse assunto. 



Percebeu-se entre outros aspectos a viabilidade da utilização de recursos envolvendo as 
tecnologias digitais articulados com os materiais tradicionais no ensino de astronomia, o 
que pode contribuir para o alargamento das opções metodológicas dos futuros docentes e 
suprir suas carências formativas.

TÍTULO: Estudo acompanhado: Ações para permanência escolar
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Jovana Paiva Pereira
Autores: Jovana Paiva Pereira, Rhena Schuler da Silva Zacarias Paes.
Resumo: O Instituto Federal Fluminense (IFF) em seu CampusCampos Guarus, possui um 
espaço Multidisciplinar que tem como função principal acompanhar os estudantes do Campus 
em seus aspectos: sociais, pedagógicos e psicológicos, visando a sua permanência escolar 
na instituição, bem como a melhoria de seu desempenho acadêmico no curso para concluí-
lo com êxito. Esse espaço é a Coordenação de Atendimento ao Educando (CAE), também 
responsável pelas bolsas de assistência estudantil, que têm como público-alvo estudantes 
em situação de vulnerabilidade socio-econômica. Pretendemos demonstrar nesse trabalho o 
atendimento do CAE aos bolsistas de iniciação profissional do Campus Campos-Guarus, nos 
anos de 2013 (57 bolsistas) e 2014 (45 bolsistas) e os resultados obtidos.

TÍTULO: Saúde e trabalho: Fatores de risco relacionados ao fazer dos artesãos em barro
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Joyce Lopes da Silva Souza
Autores: Joyce Lopes da Silva Souza, Daiane Rodrigues Marinho, Janine Magaly Arruda 
Tavares, Vilma Canazart dos Santos.
Resumo: O trabalho com o barro é ainda uma arte manual em muitos lugares, expondo 
o artesão a agentes que podem ocasionar danos à sua saúde. O presente trabalho teve 
o objetivo de implantar ações voltadas para a saúde do artesão em barro do Alto do 
Moura-Caruaru/PE, em 2014. Para tanto, foram realizadas entrevistas, diálogos, visitas 
e observações nos ateliês voltadas para aspectos ergonômicos. Foram identificadas 
posturas ergonomicamente desfavoráveis, repetição prolongada de movimentos e 
ausência de pausas durante um longo período de trabalho. Verificou-se, também, que 
alguns artesãos têm consciência que devem tomar algumas medidas de prevenção, no 
entanto, há uma resistência, não conseguem se habituar. Por isso, viu-se necessária as 
ações de conscientização e de intervenção junto aos artesãos, a fim de proporcionar aos 
artesãos conhecimentos teórico e prático acerca dos conceitos de Ergonomia e Ginástica 
Laboral, os quais seriam um dos fatores para a melhoria contínua da saúde do artesão.

TÍTULO: Desenvolvimento de uma ferramenta para geração automática da camada de 
apresentação.
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Ceará



Apresentador: Joyce Quintino Alves
Autores: Joyce Quintino Alves, José Moreira Maia Júnior.
Resumo: Os softwares, de uma maneira geral, colaboram positivamente com o negócio 
ao qual são utilizados. A concorrência do mercado e o alto nível de exigência dos clientes 
provocam nas empresas de desenvolvimento de software a necessidade de produzir 
produtos de boa qualidade e em menor tempo para produção. Desse modo, um dos meios 
para chegar a esse nível de produção é adotar ferramentas que gere automaticamente o 
código-fonte do software. Este trabalho tem como objetivo elaborar uma solução para 
automatização do código-fonte na linguagem C#. Net da camada de Apresentação das 
principais funcionalidades de um software, a partir de modelos de banco de dados, a fim de 
diminuir esforços no processo de desenvolvimento de software. A avaliação da ferramenta 
é realizada através de critérios de comparação com o desenvolvimento manual, obtendo 
significantes ganhos de eficiência e padronização de arquitetura e nomenclatura.

TÍTULO: Elaboração e avaliação sensorial de geleia de cajá (Spondias Mombin L.).
Instituição: IFCE - Instituto Federal Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Joyciane da Silva Gomes
Autores: Joyciane da Silva Gomes, Vandesônia Maria de Sousa Oliveira, Ana Lívia Ramos 
Silva, Pahlevi Augusto de Souza, Marlene Nunes Damaceno.
Resumo: As indústrias de alimentos têm buscado identificar e atender os anseios dos 
consumidores em relação a seus produtos. A análise sensorial tem-se mostrado importante 
ferramenta nesse processo e um dos seus principais objetivos é avaliar a aceitação ou 
rejeição dos produtos. Geleia de fruta é o produto obtido pela cocção, de frutas inteiras ou 
em pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar e água e concentrado até consistência 
gelatinosa. A fabricação de geleias é uma ótima alternativa para o processamento, 
aproveitamento e consumo de frutas. O presente trabalho teve como objetivo elaborar e 
avaliar sensorialmente geleia de cajá verificando qual o grau de aceitação dos consumidores 
para com o produto. Para a elaboração da geleia de cajá, utilizou-se água (39,8%), açúcar 
(39,8%), polpa de cajá (19,8%), pectina (0,3%) e ácido cítrico (0,3%). Este trabalho foi 
realizado na Planta Piloto de Frutas e Hortaliças do IFCE Campus Limoeiro do Norte. 
Primeiramente a polpa foi descongelada adicionando-se água mexendo até completa 
homogeneização. em seguida foi feita a diluição prévia da pectina utilizando um pouco 
do suco. Assim, junto ao suco foi adicionado a pectina diluída, açúcar e ácido cítrico, 
homogeneizando até que atingisse o ponto de gel. Após ter atingido o ponto de gel, a 
geleia foi envasada em recipientes plásticos, resfriada e armazenada. Para avaliar o perfil 
sensorial da amostra e verificar se ela foi aceita pelos consumidores, utilizou-se o teste 
afetivo de aceitação de produto ou escala de atitude, sendo os extremos de atitude “Comeria 
sempre que tivesse oportunidade” e “Só comeria se fosse forçado (a)”. Participaram do 
teste 120 consumidores entre alunos e servidores do IFCE Campus Limoeiro do Norte, 
sendo 62 homens e 58 mulheres com faixa etária de 20 a 50 anos. A média dos escores 



para o teste de aceitação foi 6,5 pontos, que corresponde à expressão “Gosto e comeria 
de vez em quando”, indicando que a geleia foi bem apreciada pelos consumidores. de 
acordo com os comentários apresentados 11,7% dos consumidores indicaram reduzir 
o teor de açúcar no produto, ou seja, a geleia estava doce; 6,7% disseram que estava 
um pouco ácida, entretanto, 26,7% dos consumidores disseram que o produto estava 
“muito bom”, “delicioso”, “agradável”. A partir do teste observou-se que esse produto 
pode ser comercializado, pois, terá uma boa aceitação de mercado, apesar de não ser 
consumido frequentemente. As informações dos consumidores sugerem a continuação do 
estudo com foco para outras formulações, visando melhorar as características sensoriais 
da geleia e em consequência a aceitação ante os comentários realizados nesta análise.

TÍTULO: Prática interdisciplinar focada na educação em saúde direcionada às ist’s e 
aids na população carcerária masculina em Pesqueira - PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Jucivania Ferreira da Costa
Autores: Jucivania Ferreira da Costa, Maria José Farias Costa, Janeclécia dos Santos Alves, 
Marcilene Batista Holanda, Silvana Cavalcanti dos Santos.
Resumo: A população carcerária constitui vínculo social no qual existe alto risco para 
o desenvolvimento de infecções como HIV/Aids, hepatites B e C e outras Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST’s),sendo um grande desafio para a saúde pública. 
Portanto, a sensibilização individual e coletiva é o modo mais efetivo de motivação para 
promoção do autocuidado mediante Ações de Educação em Saúde. Baseada na Prática 
Interdisciplinar desenvolvida no Presídio Desembargador Augusto Duque (PDAD) na cidade 
de Pesqueira - PE no mês de dezembro de 2014 com a participação de 40 presidiários 
com foco nas IST’s e HIV/Aids, observou-se uma intensa busca por informações e um 
conhecimento ineficaz dos participantes sobre a temática bem como as ações e condutas 
dos serviços públicos de saúde no próprio ambiente carcerário. Esta ação educativa é de 
inestimável relevância na fixação de estratégias para a mobilização e fortalecimento do 
autocuidado com interação entre reclusos e acadêmicos de enfermagem.

TÍTULO: Educação ambiental – reaproveitamento do lixo inorgânico e orgânico.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Judiclenia Macedo Santana
Autores: Judiclenia Macedo Santana, Marlizia Adja Lopes de Oliveira, Daguia de Medeiros 
Silva, Diôgo Pereira Bezerra.
Resumo: Esse trabalho tem em vista a reflexão e a conscientização da população sobre 
suas ações diante do grande excesso de lixo produzido e os problemas causados ao meio 
ambiente. de acordo com essa vertente foram ministradas diversas oficinas cujo tema 
principal foi a reciclagem de materiais inorgânico e orgânico em varias cidades do estado 
do Rio Grande do Norte. A conscientização de preservar o meio ambiente é algo que vem 



cada dia mais se tornando um assunto preocupante. Este tema vem sendo discutido desde 
tempos remotos, quando o homem sentiu a necessidade e a preocupação de reaproveitar o 
lixo. A reciclagem vem se tornando aos longos dos últimos anos algo bastante importante 
para preservação do meio ambiente, pois a cada dia são descobertos diversos meios 
de se reaproveitar o lixo. Contudo, nem todas as cidades tem coleta seletiva, aterro 
sanitário, ou usina de reciclagem e grande parte desses materiais, que poderiam está 
sendo reutilizados, acaba tendo um destino incorreto em lixões, rios, córregos, mares, 
ocasionando grandes problemas ambientais. Muitos estabelecimentos comerciais, como 
restaurantes, pastelarias e residências utilizam e descartam o óleo de cozinha usado em 
pias ou diretamente no solo.
METODOLOGIA
Foram realizadas diversas palestras de conscientização ambiental no IFRN, nos Campus 
de Apodi, Nova Cruz e Ipanguaçu, com o enfoque Reciclagem e reutilização do óleo de co-
zinha usado para a fabricação de sabão. Inicialmente foi realizada uma palestra mostrando 
a situação alarmante do descarte incorreto do lixo e como nos cidadãos podem ajudar a 
diminuir a poluição ambiental causada pelo lixo orgânico (óleo de cozinha) e inorgâni-
co, logo em seguida foram apresentadas maneiras alternativas de reutilizar produtos que 
constantemente são depositados no lixo. Os materiais que foram ensinados aos ouvintes 
com faixa etária de 16 á 25 anos são: a transformação das garras de vidro em lindos jarros 
e lembrancinha de mesa, a alteração dos garrafões de água mineral de 20 litros em cestos 
de lixo, porta lápis feito de garrafa PET e lata de leite em pó, a fabricação do sabão a parti 
do óleo usado e jarros feitos de caixa de leite. As figuras a seguir mostram os participantes 
da oficina transformando o lixo em materiais úteis para a sociedade.
Ao termino de cada oficina era aplicado um questionário com as perguntas:
a) Você gostou da oficina.
b) Onde você joga o óleo utilizado em frituras de sua residência
c) O lixo da sua casa é separado em inorgânico e orgânico
d) Na sua cidade tem aterro sanitário;
e) Após a oficina, você leva algum aprendizado para sua vida pessoal
RESULTADOS e DISCUSSÃO
De acordo com a pergunta “como é feito o descarte do óleo de frituras em sua residência”, 
obteve-se os seguintes resultados, como pode ser observado no gráfico 01, na qual 45 % 
responderam que o óleo de frituras de sua casa era descartado dentro de uma garrafa pet 
e jogado no lixo. 30% respondeu que o óleo e descartado no ralo da pia e 25 % que o óleo 
e jogado diretamente ao lixo.
Assim, observa-se que 55% dos participantes das oficinas, afirmam que ainda descartam 
o óleo de cozinha de forma incorreta, no ralo da pia e no lixo.
Destaca-se duas respostas da pergunta “e”, em que os alunos expressaram as seguintes 



frases, “o principal legado que ficará é a conscientização sobre o despejo desenfreado do 
lixo de nossas casas” e a outra resposta “Uma consciência mais sustentável”.
Em resposta a pergunta “c”, 80% os participantes afirmaram que em suas casas não havia 
a separação do lixo em orgânico e inorgânico. Todos os participantes afirmaram ter gosta-
do da oficina e que saíram com um olhar crítico sobre a reciclagem.
CONCLUSÃO
O trabalho realizado trouxe grandes conhecimentos aos participantes, no qual foi possível 
observar a necessidade em se realizar cada vez mais palestras de consciêntização am-
biental e expor o tema reciclagem como forma de diminuir os danos causados ao meio 
ambiente, pois sabe-se que o lixo muitas vezes é descartado de form

TÍTULO: Artvirus “artivista”: Arte-intervenção pública.
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Arapiraca
Apresentador: Judivan José Lopes
Autores: Judivan José Lopes, Ziel dos Santos Mendes, José Silas Firmo do Nascimento.
Resumo: ArtVirus “Artivista”: arte-intervenção pública.
ArtVirus, grupo de intervenção artística urbana, desenvolvido a partir do programa ArtI-
FAL, da Pro-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Alagoas-ProEx/IFAL, no Campus 
Arapiraca, se caracterizou pela produção de Arte Pública de teor crítico-social realizada por 
alunos dos cursos técnicos de nível médio em Informática e Eletroeletrônica. Arte públi-
ca que ocupou o espaços públicos da cidade, com obras intervencionistas, performance, 
colocação cartazetes e Instalações, proporcionando à população da cidade o acesso e a 
oportunidade de interação com expressões de arte contemporânea.
Se utilizando de recursos diversos, a produção artística fundada em estudos bibliográfi-
cos sobre a arte pública contemporânea, realizou releituras de obras de arte de artistas 
reconhecidos no cenário da arte-intervenção urbana, ocupando espaços públicos – ruas, 
praças, escola e museu - apresentando obras de expressão, artevista, arte comprometida 
e engajada com o desenvolvimento da sociedade. Uma produção de arte atual, que toca as 
pessoas nos vários sentidos, no sensório, emocional e cognitivo.

TÍTULO: Construção sustentável: Certificação leed na construção do estádio Maracanã
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Steeffany Ingryd Fernandes da Silva
Autores: Júlia da Fonseca Silva, Steeffany Ingryd Fernandes da Silva, Robson Garcia da Silva.
Resumo: Este trabalho tem como propósito fundamental discutir sobre os critérios de 
certificação LEED na construção do Maracanã. Para a consecução deste trabalho utilizou-
se artigos e monografias acerca da construção do Maracanã e sua fase de implantação. 
Além disso, utilizou-se os aportes teóricos de alguns autores acerca do desenvolvimento 
sustentável com o Green Building e de técnicas de pesquisa exploratória, realizadas 



por meio de levantamentos bibliográficos. Como resultados e discussão deste estudo, 
constatou-se que no Brasil muitos estádios construídos para a copa foram certificados 
com o LEED e tiveram o mesmo desenvolvimento que o Maracanã.

TÍTULO: Implantação de empreendimento solidário junto às egressas do programa 
mulheres mil do IFRJ/CANP
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Julia Oliveira Barros Santoro
Autores: Julia Oliveira Barros Santoro, Aline Camila Luz Ferreira, Luis Henrique Abegão, 
Mariangela de Carvalho Leal.
Resumo: Mulheres Mil é um programa do Governo Federal que visa promover a formação 
profissional de Brasileiras em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Federal do Rio 
de Janeiro/Campus Nilo Peçanha – Pinheiral (IFRJ/CANP) aderiu o programa em 2011e 
ofertou, inicialmente, o curso de Salgadeira. em 2013 foi realizada uma pesquisa junto 
às egressas do curso, com o objetivo de criar indicadores sobre o programa no CANP e, 
a partir dos dados obtidos, propor as egressas a implantação de um Empreendimento de 
Economia Solidária – EES. Vinte egressas participam do EES “Oficina do Salgado” que, 
além da proposta de produzir salgadinhos, oferece também o “Pausa Justa” um serviço 
de coffe break em que todas as preparações servidas são elaboradas com o princípio 
do aproveitamento integral dos alimentos. Apóiam o Empreendimento a Incubadora 
Tecnológica de EES do Médio Paraíba da Universidade Federal Fluminense, o IFRJ/CANP e 
a Prefeitura Municipal de Pinheiral. O desenvolvimento deste projeto possibilita a elevação 
da auto-estima dessas mulheres, a geração de trabalho e renda e consequentemente 
melhor qualidade de vida para estas cidadãs que vivem a margem da sociedade.

TÍTULO: Ecodesign na fabricação de sabão ecológico em Natal/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Júlia Robert de Sousa Teixeira
Autores: Júlia Robert de Sousa Teixeira, Bruna Guimarães, George Felipe de Moura Batista, 
Robson Garcia da Silva.
Resumo: O presente artigo busca analisar as estratégias de ecodesign na fabricação de 
sabão ecológico fabricado pela ONG CEPAS (Centro de promoção a assistência social). 
Para tanto a metodologia pautou-se, a priori, numa pesquisa bibliográfica como forma de 
obter um conhecimento prévio acerca do tema e, a posteriori, uma entrevista com duas 
funcionárias da ONG (Organização Não Governamental) cujo objetivo foi obter informações 
mais aprofundadas no que se refere a posturas ambientas da empresa e ao ciclo de vida do 
produto. No que tange aos resultados alcançados, observou-se que a empresa em questão é 
responsável por prestar assistência a cerca de 90 mulheres carentes que, juntas, produzem 
quase 300 pacotes de sabão por mês. Ademais, notou-se uma tentativa por ela designada em 
estabelecer novas alternativas para alguns problemas ambientais contemporâneos, como, 



por exemplo, a vista na reutilização de garrafas pets que armazenam o óleo de cozinha. Com 
base nisso, foi percebida a relevância do Centro de Promoção à Assistência Social quanto 
à mitigação de impactos negativos, a exemplo da alteração da qualidade da água (cerca de 
dez mil litros para cada litro de óleo). Percebeu-se, por fim, que a empresa, ainda que não 
adote os padrões da Organização Internacional para Padronização (ISO), realiza uma eficaz 
fiscalização, exercida tanto pela Petrobras quanto por sua própria coordenadoria.

TÍTULO: Perímetro da cintura e risco de diabetes mellitus tipo 2 em mulheres Brasileiras.
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Apresentador: Fabianne Magalhães Girardin Pimentel Furtado
Autores: Julia Silva e Oliveira, Pâmela Marina Amélio, Isabela Lopes Laguardia Abranches, 
Dênis Derly Damasceno, Fabianne Magalhães Girardin Pimentel Furtado.
Resumo: As doenças crônicas não-transmissíveis, categoria da qual o diabetes mellitus 
faz parte, passaram a predominar nas estatísticas de óbitos. Políticas voltadas para 
a prevenção devem ser implementadas. A triagem e detecção se tornam iniciativas 
desejáveis já que podem reverter condições incipientes de agravo. O perímetro da cintura 
(PC) se mostra como um bom indicador de risco para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em 
estudos internacionais. É necessário estabelecer para a população Brasileira esses valores. 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a correlação da PC com os valores do questionário 
Findrisc, que estratifica o risco para DM2. Foram selecionadas 68 mulheres adultas que 
responderam às questões do Findrisc e tiveram o PC mensurado. O coeficiente de Pearson 
mostrou correlação de 0,60 entre as pontuações do Findrisc e o PC. A média do PC das 
mulheres foi de 85,28 cm o que as colocaria na condição de risco moderado para DM2, de 
acordo com o modelo de regressão linear proposto.

Título: Criação e desenvolvimento do personagem.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Juliana Alves Reis
Autores: Juliana Alves Reis
Resumo: A descoberta de “Omaé e outras lendas” surgiu a partir de atividades 
desenvolvidas no grupo de pesquisa experimental, fundamentados em autores como 
Constantin Stanislavski e Viola Spolin, criado no Instituto Federal do Tocantins, Campus 
Gurupi, devido à necessidade de expansão dos conhecimentos corporais que não é sanada 
dentro da carga horária disponibilizada para as disciplinas deste âmbito. Com as danças 
pessoais que visavam o desenvolvimento da consciência corporal atualmente o grupo 
Teatral Lume (S.P) tem trabalhado com este tipo de pesquisa. A temática trabalhada 
proporciona a nossa sensibilidade perceptiva, o que nos direcionou ao processo de criação 
do que futuramente veio a ser a performance.
A personagem Morgana, inspirada em Oxum, trazia forte simbolismo de sensualidade e po-
der, representando a mulher em seus aspectos mais sublimes de fragilidade, ao mesmo tem-



po em que demonstrava em todo o seu semblante a força e superioridade. As cenas contidas 
na performance exibiam a mulher a partir de diversos aspectos, visto que a personagem fazia 
passagens pela depreciação e objetificação, mas também pela consagração e glorificação.

TÍTULO: Percepção ambiental do Rio Taquari na comunidade escolar do IFTO-Campus 
Araguatins, TO.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Juliana Barros Carvalho
Autores: Juliana Barros Carvalho, Leyza de Souza Rodrigues, Ivone Nunes da Cruz.
Resumo: A Diretiva Quadro da Água estabelece um quadro de ação comunitária no domínio 
da política da água, para os Estados-Membros da União Europeia.
A Diretiva direciona a avaliação do estado das águas através de uma abordagem ecológica, 
delega o estabelecimento de sistemas de monitorização.
O presente trabalho tem como objetivo o estudo da metodologia para a monitorização da 
qualidade ecológica dos rios na Bacia.
Realizou-se uma pesquisa exploratória da informação referente ao plano hidrográfico, es-
pecificamente das redes de monitorização.
A região hidrográfica internacional do Douro inclui o território da bacia na Espanha e Por-
tugal. A bacia do Douro possui uma superfície de 98.103 km2.
Foram estabelecidas 107 estações de controle de vigilância, 706 estações operacionais e 
230 estações de investigação.
Os elementos de qualidade são os biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos. Desta-
cam-se os pontos fortes da Espanha como oportunidades para consolidação das redes de 
monitorização, reconhecendo que ainda há lacunas a serem preenchidas.

TÍTULO: Cursos superiores de tecnologia: Nova face da educação profissional e tecnológica
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Apresentador: Juliana Brito de Souza
Autores: Juliana Brito de Souza, Márcia Brito de Macedo.
Resumo: Esta pesquisa objetivou caracterizar a configuração dos cursos superiores 
de tecnologia no interior do processo de democratização do acesso ao ensino superior 
Brasileiro, bem como analisou se as razões elencadas nos documentos legais para a 
escolha desses cursos são realmente apontadas pelos alunos ao ingressarem neles. A 
pesquisa exploratória considerou que as peculiaridades de cada Instituição, determinadas 
pelas mais diversas variáveis, sejam elas materiais ou humanas, são elementos-chave para 
a compreensão de que uma determinada política educacional se materializa de diferentes 
formas. A proposta dos cursos superiores de tecnologia não pode ser considerada boa ou 



ruim, a priori. A contribuição deste estudo é a de explicitar as novas contradições, tensões, 
demandas e contribuições, descortinando características de um dos protagonistas da 
expansão do ensino superior Brasileiro.

TÍTULO: Infoeducativa: Inclusão digital a favor da criança
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Votuporanga
Apresentador: Juliana de Fátima Franciscani
Autores: Juliana de Fátima Franciscani, Ivan Oliveira Lopes, Jéssica Christine de Moraes 
Amorim, Larissa Cristina Silva Pierin, Bárbara Lemos.
Resumo: A inclusão digital de criança, e sua inserção consciente e responsável no mundo 
virtual é um dos pontos dos quais o projeto “InfoEducativa, Inclusão Digital em Favor da 
Criança” se aplica. O projeto é uma parceria do IFSP Campus Votuporanga com a CEM 
Profª Maria Martins e Lourenço, e teve por objetivo proporcionar a crianças, de 8 a 10 
anos, a utilização do computador de forma consciente. Está subdividido em módulos: 
Conceitos Básicos de Informática, Internet e Entretenimento e Diversão. Foca na realização 
de pesquisa e na elaboração de trabalho escolar, na fixação de conteúdos de matemática, 
português e ciências através de jogos educativos, e também na utilização da Internet 
de forma segura. Todo material utilizado foi elaborado especialmente para o público 
alvo, escrito em uma linguagem apropriada. O intuito do projeto é a promoção de um 
aprendizado simples, útil e lúdico, que assegure uma diversão sadia, mostrando que o 
estudo também pode ser agradável.

TÍTULO: Relato de experiência de implementação do conselho de classe numa 
perspectiva participativa e reflexiva
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos
Apresentador: Cristiane de Melo Soares
Autores: Juliana de Medeiros Franco Lima Falcão, Cristiane de Melo Soares, Elany Viana da Silva.
Resumo: A Gestão Democrática prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB Lei nº 9394/1996) em seu artigo 12. Inciso VI, estabelece uma nova perspectiva de 
Planejamento Participativo, possibilitando a autonomia das escolas em definir as suas 
regras democráticas bem como a participação da Comunidade Escolar. Nesse intuito, 
consideramos prioritário aos Gestores Escolares, responsáveis por todo dinâmica da 
ação educativa, repensar o processo ensino-aprendizagem dos educandos, envolver e 
comprometer pais, alunos e gestores para que todos possam participar da tomada de 
decisões coletivamente e contribuir para uma melhor qualidade do ensino. Nesse contexto, 
é necessária uma nova dinâmica para o Conselho de Classe, possibilitando uma reflexão 
avaliativa dos conteúdos dados, a qualidade do trabalho desenvolvido, o aproveitamento 
dos alunos, o desempenho e a metodologia utilizada pelos professores bem como a 
estrutura física e a administração geral da escola na melhoria do ensino e da Instituição 
Escolar como um todo. Procuramos, com isso, construir uma nova possibilidade de 



Planejamento Participativo na escola, que parte das necessidades reais estabelecidas pela 
comunidade escolar. É atribuído, portanto, outro caráter ao Projeto Político Pedagógico, 
isto é, o caráter da legitimidade e da coletividade, uma vez que estarão inseridos nestas 
propostas concretas de construção do espaço escolar, cuja qualidade far-se-á de acordo 
com os interesses de seus participantes.

TÍTULO: Estágio supervisionado: Intervenção e fotografia no espaço escolar
Instituição: IFTO - nstituto Federal do Tocantins
Apresentador: Renata Tavares Nascimento
Autores: Juliana Edmundo de Oliveira, Renata Tavares Nascimento, Madalena Teles.
Resumo: É através do estágio que o acadêmico tem a chance de conhecer a rotina de 
uma escola e a complexidade da sua futura área profissional. O estágio é o meio onde o 
licenciando é levado a identificar novas e variadas estratégias para solucionar problemas 
relacionados à prática pedagógica, é o local onde pode-se unir a faculdade, a escola e a 
comunidade.
Para Bianchi (2005) o estágio supervisionado é:
Uma atividade que pode trazer imensos benefícios para a aprendizagem, para a melhoria 
do ensino e para o estagiário, no que diz respeito à sua formação, certamente trará resul-
tados positivos, além de estes tornarem-se ainda mais importantes quando se tem cons-
ciência de que as maiores beneficiadas serão a sociedade e, em especial, a comunidade a 
que se destinam os profissionais egressos da Universidade.
O Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal do 
Tocantins – Campus Porto Nacional (IFTO) é dividido em quatro etapas, Estágio I no Ensi-
no Fundamental, Estágio II no Ensino Médio, Estágio III Ensino Médio/Técnico e Estágio IV 
na Educação Especial/ Educação de Jovens e Adultos.
O Projeto de Intervenção executado na escola faz parte da proposta de regência do estágio 
supervisionado, no qual o estagiário busca a melhor forma de aliar tecnologias ao ambien-
te escolar, integrando as disciplinas da estrutura curricular da escola com a computação.

TÍTULO: Trajetória histórica do turismo pedagógico
Instituição: Universidad de Valladolid
Apresentador: Juliana Gomes das Oliveiras
Autores: Juliana Gomes das Oliveiras, Mónica Casado González, Rufino Cano González.
Resumo: Procurando conhecer e entender o fenômeno Turismo Pedagógico e suas 
implicações especialmente na Educação, propusemos o projeto de tese doutoral “Turismo 
Pedagógico: possibilidades de ensino-aprendizagem no cenário socioeducativo em Recife 
(Pernambuco, Brasil)”. Para este evento, trazemos a Trajetória Histórica do Turismo 
Pedagógico, através de revisão bibliográfica, que supõe seu início com os Petit y Grand tour, 
no Reino Unido do século XVIII e nos remete até a prática do Turismo Pedagógico em Recife, 



passando pelas aulas-passeios no século XX com Freinet (1999; Legrand, 2010). Vivenciar 
os conhecimentos, a cultura, oportunidades de desenvolvimento de habilidades sociais, 
relacionar-se com os pares e com os professores e também a busca por status social era o 
que concedia a experiência dos grand tours. (Andrade, 2000; Barretto, 2003; Ruschmann, 
2002). Percebe-se que mesmo com as dinâmicas socioculturais e econômicas extinguindo-
os, criou-se outra modalidade, do Turismo e da Educação, que também permitisse adquirir 
benefícios ao processo de ensino-aprendizagem com lazer e prazer.

TÍTULO: A importância do hábito da leitura em são gonçalo do amarante como chave 
para o desenvolvimento humano, econômico e social.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Juliana Kelly Dantas Fernandes
Autores: Juliana Kelly Dantas Fernandes, Geine Criscia Santos da Silva, Brenda Joice 
Pereira da Silva, Romero Rossano Tertulino da Silva.
Resumo: A leitura é uma atividade imprescindível para a vida do ser humano moderno. Com 
ela, amplia-se o conhecimento de mundo, aumenta-se o vocabulário, cria-se a capacidade 
de discutir sobre o mundo que nos rodeia, pois a informação é a principal ferramenta 
primária para qualquer anseio de mudança de realidade imposta a uma sociedade. Apesar 
do avanço verificado nos últimos anos, o Brasil não é, ainda, um país em que esse hábito 
está presente no cotidiano das pessoas. Tendo isso em mente, o trabalho tem como 
objetivo analisar se o município de São Gonçalo do Amarante possui um índice satisfatório 
de leitura. Para que isso seja possível serão aplicados questionários em alguns distritos do 
município e será traçado um perfil dos leitores e não leitores para que ao final do processo 
possa ser feito um comparativo com o desenvolvimento humano, econômico e social, da 
cidade e seu público leitor, propondo melhorias para os problemas encontrados, caso o 
resultado não seja satisfatório.

TÍTULO: A importância de Alan Turing
Instituição: Faculdade Ieducare
Apresentador: Juliana Machado Gomes Magalhães
Autores: Juliana Machado Gomes Magalhães, Carlos Estevão Bastos Sousa.
Resumo: Alan Turing estabeleceu alguns dos fundamentos mais importantes da Ciência 
da Computação, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, formulando o teste que 
se tornou praticamente o ponto de partida da pesquisa em Inteligência Artificial. Salvou o 
mundo do nazismo com uma personalidade avançada para seu tempo, e que sofreu o que 
duas décadas mais tarde não teria sofrido, condenado por homossexualismo.

TÍTULO: Produção e aplicação de tintas a partir de pigmentos minerais extraídos dos 
solos da região de JI-Paraná, RO
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia



Apresentador: Nayara Gomes de Oliveira
Autores: Juliana Martins Godin, Nayara Gomes de Oliveira, Fernando Antônio Rebouças 
Sampaio, Gustavo Barboza da Silva, Larissa Köhnlein.
Resumo: O tema Educação em Solos pode ser abordado através de diferentes enfoques. 
Existem múltiplas formas, tempos e espaços de se educar para o meio ambiente a partir de 
uma abordagem pedológica (MUGGLER et al, 2009).
Com início no ano de 2014 e previsão de conclusão em abril de 2015, esta pesquisa tem 
como objetivo investigar o processo de produção de tintas a partir de pigmentos minerais 
extraídos de amostras de solos obtidas na região de Ji-Paraná - RO, utilizando-se aditivos 
que impeçam o desenvolvimento de micro-organismos e mantenham a boa fixação e pig-
mentação. A pesquisa baseou-se em amostras de solos contendo argila, silte e areia em 
sua composição, analisando a variação de cores e seu comportamento quando incorpora-
dos a solventes e aglutinantes. Realizada a análise granulométrica das amostras coletadas, 
foram obtidos os seguintes resultados preliminares: 80,75% do solo era arenoso; 13% 
era siltoso; 6,25% era argiloso. Esses valores interferiram diretamente na qualidade das 
tintas obtidas, sendo que aqueles em que havia predominância de areia e silte resultavam 
em misturas grosseiras e de difícil aplicabilidade nos suportes escolhidos. Como veículos 
e solventes foram utilizados água destilada, aguarrás, clara de ovo, acetato de polivinila, 
“grude” (farinha de trigo e água), óleo de girassol, óleo de linhaça e médium. Constatou-
se que muitas misturas apresentaram proliferação de fungos ou bactérias, principalmente 
após o armazenamento daquelas em que foram utilizados veículos orgânicos. As tintas 
que apresentaram melhor textura, aplicabilidade e fixação foram aquelas obtidas através 
de solos argilosos, preparadas utilizando-se acetato de polivinila ou médium. Isso mostra 
que as tintas podem apresentar bons resultados com componentes bem distintos, obser-
vando-se a sua polaridade.

TÍTULO: Realidades do turismo de base comunitária em taquaruçu
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Juliana Vidal Batista
Autores: Juliana Vidal Batista, Jaci Câmara de Albuquerque.
Resumo: Taquaruçu é destino turístico de Palmas, capital do Tocantins, localizado no 
norte do País. Possui cerca de 80 atrativos turísticos, apenas 11 são abertos ao público, 
pequena infraestrutura local com posto de saúde, posto policial, escolas, saneamento 
básico e pavimento nas ruas. Sua população atual aproxima dos 4.739 habitantes. 
Taquaruçu passou a ser conhecida como destino turístico aos poucos, conforme seu 
crescimento os moradores começaram a praticar o turismo de base comunitária (TBC) 
que “é uma atividade empreendedora, aplicada a uma comunidade que recebe visitante”, 
oferecendo produtos e serviços. Foi realizada pesquisa bibliográfica bem como pesquisa 
de campo, com moradores locais. A pesquisa teve por objetivo analisar a situação do TBC 



em Taquaruçu, além de observar a prática dessa modalidade turística e sua aplicação. Os 
resultados da pesquisa evidenciam que esta prática tem dado bons resultados, pois a cada 
ano, surgem novos empreendimentos voltados à prática do TBC.

TÍTULO: Utilização do gimp e do libreoffice para a construção de pequenos recursos digitais
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Santo Amaro
Apresentador: Everton de Jesus Santos
Autores: Juliane Maria de Lima Borges, Everton de Jesus Santos, Josilda Conceição dos 
Santos, Élvio Prado da Silva.
Resumo: Este trabalho objetiva socializar a proposta de construção de pequenos recursos 
digitais contextualizados, por professores, sem que este conheça nenhuma linguagem de 
programação, apenas utilizando softwares livres: GIMP (software de edição de imagens, 
similar ao Photoshop) e o Libreoffice Impress (similar ao Power Point da Microsoft Office). 
Esta atividade é fruto da necessidade de encontrar recursos digitais contextualizados na 
internet e foi uma das ações do PIBID/IFBA Campus Santo Amaro, aplicado sob a forma 
de oficina, numa escola denominada X. A proposta consistiu na construção colaborativa 
professor-estudante, onde o aluno é convidado a construir uma trilha e um mapa sensível 
de um determinado tema (estudo das regiões). Após experiência com esta atividade, pensa-
se em disponibilizar vídeoaulas explicando o passo a passo da atividade para que outros 
professores possam dar um feedback da sua aplicação e verificar se essa metodologia 
pode ser aplicada em grande escala.

TÍTULO: Promovendo a cultura de paz: Prevenindo a violência escolar em parceria com 
a musicalidade
Instituição: UNIFAVIP - Centro Universitário do Vale do Ipojuca
Apresentador: Julianna Gustavo Cavalcanti
Autores: Julianna Gustavo Cavalcanti, Apoenna Larissa Filgueiras de Lima Freitas, Janbergue 
Antônio Silva da Costa, Rayana Maria Borba Correia e Sá, Julliany Valério da Silva Santos.
Resumo: A cultura para paz desabrocha a partir de uma atitude pessoal que pode coincidir 
em diversos campos da vida, na sociedade, na escola, na saúde coletiva, dentre outros 
espaços. Uma das formas encontradas para propagar a cultura de paz no ambiente 
escolar, é através de uma interação dinâmica entre os alunos e professores. Nessa troca 
de diálogos, a comunicação torna-se existente e torna-se possível amenizar e prevenir 
conflitos entre aluno-aluno, aluno–professor e aluno-gestão. Esse trabalho consiste em 
um relato de experiência em uma oficina de expressividade escolar, sendo denominado 
“Sarau Interativo”, que foi desenvolvido através do voluntariado do Projeto Escola Legal. O 
que se pretende com esse relato de experiência é disseminar a importância da musicalidade 
como recurso mediador nas relações escolares. Para o desenvolvimento das atividades, 
a equipe embasou-se nas contribuições de Barreira (1999) e Waiselfisz (1999).O projeto 
foi desenvolvido por acadêmicos de psicologia, com alunos de uma escola estadual de 



Ensino Médio, na cidade de Caruaru-PE. Durante a execução do projeto, foram realizados 
encontros com os professores a fim de aproximar-se da realidade institucional, como 
também foram utilizadas como ferramentas metodológicas a dinâmica de grupo e troca de 
diálogos com os alunos da escola. A partir da realização dessas atividades, percebeu-se a 
necessidade que os estudantes possuíam de autonomia dentro da escola para tornarem-se 
protagonistas de atividades no âmbito escolar, já que esses não possuíam a oportunidade 
de expressar-se de forma interdisciplinar e interativa. Considerando essas observações, 
foi utilizada como estratégia secundária do projeto, a realização de oficinas com atividades 
musicais, na qual, utilizaram-se como campo de atuação os intervalos das aulas. Nas 
oficinas, os participantes utilizavam esse espaço para expor suas habilidades musicais, 
que proporcionaram a autonomia e liberdade, tão almejada por estes jovens. O projeto 
possibilitou, assim, à estimulação musical dos jovens participantes. A violência durante o 
intervalo, aos poucos, foi substituída pela comunicação e interação entre os adolescentes. 
Diante da oportunidade proporcionada pelo sarau, os alunos adquiriram: confiança, 
responsabilidade, melhoria da autoestima e a cultura para a paz foi mediada no ambiente 
escolar. Desta forma, transformando esses alunos em multiplicadores de conhecimento, 
e, ao mesmo tempo, garantiu ao voluntariado extensionista uma experiência humanizada e 
focada na visualização dos direitos humanos.
Propagar a cultura de paz é uma maneira de valorizar a diversidade e abrir caminhos para 
um dialogo dinâmico para sociedade. Nesse sentindo, a partir de todas as vivências e diá-
logos com os alunos e professores percebemos a importância do projeto e suas propostas 
puderam ser refletidas e praticadas pelos extensionistas, alunos da escola e professores, 
e equipe pedagógica. Contudo, o Projeto Escola Legal promoveu através da musicalidade 
reflexão, conscientização e transformação do cenário educacional da instituição envolvida.

TÍTULO: As novas tecnologias na educação, em um planeta movido pela internet
Instituição: Saberes Assessoria
Apresentador: Julianna Regina de Sales Felipe
Autores: Julianna Regina de Sales Felipe, Glauciete Regina de Sales Felipe, Ercules 
Laurentino Diniz, Priscilla Kadja Pontes de Melo.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal, desenvolver a ressocialização 
dos apenados atendidos pelo CEA (Centro Educacional do Adolescente – Paraíba), onde 
trabalharemos no tratamento dos presos provisórios, através de medidas sócio-educativas, 
visando o combate da reincidência dos adolescentes atendidos pela entidade. Além disso, 
analisaremos os fenômenos biopsicossociais que afetam a grande parte da população de 
apenados, propondo atividades diversificadas, dinâmicas e irreverentes, além de oficinas 
que proporcionem uma boa relação interna desses jovens e aprimorar a capacidade que 
existe em cada detento, prezando pela sua qualidade de vida dentro e fora da instituição.



TÍTULO: As novas ditadoras da moda: Uma abordagem sociológica sobre as fashionistas.
Instituição: Escola Técnica SENAI Caruaru
Apresentador: Julianny da Silva Gomes
Autores: Julianny da Silva Gomes, Zaynne Giovanna Santos Lima, Lígia Félix da Silva, 
Wêdja dos Santos Silva, Maria Célia de Assis Aguiar.
Resumo: Com muito estilo e liderança as garotas da moda mais conhecidas como fashionistas 
fornecem dicas e mostram ser verdadeiros ícones. Elas esbanjam sua criatividade e 
conhecimento sobre a moda mostrando suas pesquisas à sociedade globalizada. A atuação 
das fashionistas era vista como sinônimo de poder e status, um privilégio de poucos, 
exclusividade das elites, da burguesia, ou seja, estava associada às pessoas de classe 
média alta. Aconteceram mudanças, a moda continua sendo sinônimo de poder e status, 
com a diferença de que no decorrer do século XX tornou-se bem mais democrática. A 
comunicação também é de grande valia não existe uma sociedade culturalmente formada 
sem informação e a estilização é a forma como as fashionistas encontram para apresentar 
tais dicas e estilos de moda. Neste presente trabalho buscamos apresentar como as 
fashionistas utilizam criatividade e personalidade retratando seus estilos e informações da 
moda para a sociedade globalizada. A moda deve ser observada de forma mais ampla e não 
apenas limitada a uma coleção, podemos perceber que ela também é reflexo das relações 
sociais, das transformações nos padrões estéticos da sociedade.

TÍTULO: Caracterização do estéril da lavra de rochas ornamentais na fabricação de brita
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Renato César Souza Oliveira
Autores: Juliano Tessinari Zagôto, Luiza Cristine T. Caser, Márcio Bonatto Júnior, Rômulo 
Furtado Faria, Renato César Souza Oliveira.
Resumo: A lavra envolve o corte primário e secundário de rochas ornamentais e gera 
toneladas de estéril, parte da substância mineral sem aproveitamento econômico, a 
princípio. Cerca de 70% do produto da lavra não possui aplicação direta no mercado 
consumidor. A destinação final deste material são as pilhas de estéril, popularmente 
conhecidas como “bota-fora”, que geram um enorme passivo ambiental para a empresa 
mineradora.Visando seguir a linha de destinação do rejeito e aplicando os princípios de 
sustentabilidade, o objetivo deste trabalho é analisar as características do estéril advindo 
da explotação da rocha ornamental e selecionado como útil.

TÍTULO: A importância da nr 10 para formação de profissionais das áreas técnicas e 
tecnológicas que fazem uso da eletricidade.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Maria Laís Félix da Silva
Autores: Juliete da Silva Souza, Antonio Rodrigues Xavier, Maria Laís Félix da Silva, Tobias 



Tavares de Luna, José Tavares de Luna Neto.
Resumo: Este trabalho visa abordar a importância da NR 10 na formação de profissionais 
das áreas técnicas e tecnológicas que fazem uso da eletricidade, o estudo foi realizado 
em uma Instituição de Ensino Técnico e Tecnológico a Instituição elaborou um plano 
de ação a fim de detectar quais carências e tentar suprir as necessidades dos alunos e, 
uma das carências encontradas nos cursos técnico e tecnológico era exatamente o Curso 
Básico de NR-10. Foi ofertado o Curso básico de NR 10 onde foram formadas turmas 
com profissionais habilitados e com carga horária de 40hrs cumprindo as exigências da 
respectiva norma. Os procedimentos e execuções de serviços na eletricidade foram de real 
importância para a formação dos alunos, constatou-se a importância destes profissionais 
há buscarem cada vez mais qualificação através de cursos extra-curriculares que visem 
seu crescimento profissional no mercado e sua segurança.

TÍTULO: Produção de material didático em áudio para estudantes com necessidades 
educacionais especiais
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Júlio César Barroso Ribeiro
Autores: Júlio César Barroso Ribeiro, Sarah Barreto Marques, Josiane Azevedo Barreto 
Marques, Márcia Regina Chrysóstomo, Maria Lúcia Moreira Gomes.
Resumo: O Instituto Federal Fluminense - IFF, através do Núcleo de Apoio a Pessoas 
com Necessidades Educacionais Especiais - NAPNEE, visa promover a inclusão social, 
a autonomia e a preparação dessas pessoas no processo de ensino-aprendizagem. 
Atualmente, existem várias tecnologias assistivas voltadas à educação inclusiva tais como 
material em Braille, alto relevo e o áudio dentre outros. O áudio é um material prático 
que serve não somente para PNEE, mas para todos os estudantes porque configura mais 
uma opção de estudo, que se constitui prática e versátil, considerando as necessidades 
do dia-a-dia. Visto que muitas pessoas com deficiência visual têm o áudio por única 
ferramenta, este projeto produz arquivos neste formato, buscando técnicas para inserir 
estes educandos no processo de ensino-aprendizagem. É utilizado software específico 
para conversão de texto em áudio. Após sua formatação, o texto passa a ser adequado 
para os padrões dos softwares. As pessoas com deficiência visual dispõem dos materiais 
dentro e fora da sala de aula, viabilizando o acesso às mesmas informações obtidas pelos 
demais estudantes com autonomia.

TÍTULO: O agregado reciclado e sua aceitação no mercado da construção civil da região 
metropolitana de Natal/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Brenda Joice Pereira da Silva
Autores: Júlio César Cavalcante Damasceno, Brenda Joice Pereira da Silva, Larissa Lino 
dos Santos.



Resumo: A poluição ambiental e visual causada pelos Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD) são uma grande barreira para o desenvolvimento de um país. Além disso, podem 
implicar em alguns casos no assoreamento de rios e lagos, dificultar o tráfego de pedestres 
e veículos, e servir de pretexto para o depósito ilegal de outros tipos de resíduos. O volume 
de RCD gerado poderia ser bastante reduzido se as empresas se comprometessem em 
tomar medidas de reaproveitamento dos resíduos, em vez de depositá-los em aterros 
ou locais inadequados. Porém a reutilização ainda não é plenamente aceita no mercado 
da construção civil. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo verificar o nível 
de aceitação da reutilização de RCD para a confecção de agregados miúdos e graúdos e 
seu uso em argamassas e concretos no mercado local, para que em seguida possamos 
identificar problemas e apresentar soluções, proporcionando um melhor aproveitamento 
destes resíduos e também uma diminuição nos impactos ambientais causados pelo mau 
gerenciamento de tais materiais.

TÍTULO: Educação cidadã: 15 anos de projetos sociais nos cursos de graduação do IFCE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Júlio César Ferreira Lima
Autores: Júlio César Ferreira Lima
Resumo: Educação deve ser uma ferramenta de transmissão de conhecimentos e de 
conscientização do verdadeiro papel dos indivíduos enquanto cidadãos prontos a lutarem 
contras as desigualdades sociais. Nesse caminho, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) 
foi vanguardista na inclusão da disciplina de Projeto Social nas matrizes curriculares de 
seus cursos de graduação. Com o trabalho iniciado em 2000, muito da ideia de cidadania 
através da responsabilidade social foi agregada ao ensino profissionalizante desenvolvido 
pela Instituição. O objetivo geral do trabalho é conhecer o histórico e posicionamentos 
sobre a aplicação da disciplina de Projeto Social. Buscou-se então, identificar os princípios 
para inclusão da disciplina nas matrizes curriculares dos cursos de graduação do IFCE; 
enumerar exemplos exitosos de projetos sociais já realizados; e por fim, levantar a opinião 
de professores e alunos envolvidos com a disciplina. O trabalho se caracteriza, pois, em um 
estudo de caso exploratório, com abordagem de caráter qualitativo, utilizando-se de método 
indutivo para se chegar a uma conclusão ampla sobre a eficácia da referida ação social. A 
elaboração ocorreu após um trabalho bibliográfico e de campo. A documentação indireta foi 
composta de livros e sites idôneos, trazendo Thomas Marshall, Émile Durkheim, Philippe 
Perrenoud e José Murilo de Carvalho entre os principais autores. Os instrumentos de 
pesquisas serviram como documentação direta, produzida primordialmente para o trabalho, 
e se apresentaram na forma de uma entrevista, cedida pelo idealizador da disciplina; e dois 
questionários, aplicados com professores e alunos. A análise dos resultados demonstrou 
que há um campo favorável para a manutenção da disciplina, uma vez que variadas ações 
sociais já foram desenvolvidas ao longo de 15 anos, obtendo avaliações satisfatórias dos 



docentes e discentes pesquisados. Os depoimentos também demonstraram conexão entre 
o ensino profissionalizante e o trabalho com projetos sociais, pois foi atestado crescimento 
pessoal nos educandos através da satisfação da realização das ações.

TÍTULO: Etnomatemática e o trabalho dos redeiros: Uma proposta de contextualização.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Julio Manoel de Campos Souza
Autores: Julio Manoel de Campos Souza, Janice Peixer, Ricardo Roberto Plaza Teixeira.
Resumo: A presente pesquisa buscou identificar o conhecimento matemático presente 
no cotidiano da prática dos redeiros do município de Caraguatatuba, no litoral norte do 
estado de São Paulo. Assim, por meio da técnica Bola de Neve, selecionamos uma amostra 
contendo sete profissionais que foram entrevistados utilizando um questionário semi-
estruturado, composto totalmente de questões abertas e com ele, identificamos o perfil 
amostral, as ferramentas utilizadas, os tipos de redes confeccionadas e uma rica descrição 
dos métodos utilizados. Analisando a descrição, apontamos vários momentos em que a 
Matemática se encontrava presente, como, por exemplo, no ato chamado de “entralhar” 
que utiliza o conceito de fração para descrever o encurtamento da rede. As atividades 
realizadas durante a confecção dos petrechos de pesca foram identificadas como uma 
possível situação de contextualização para o ensino de matemática e foi feito o registro dos 
métodos de trabalho da comunidade caiçara de Caraguatatuba.

TÍTULO: A importância da aroeira do parna de furna feia no município de Baraúna/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Iliane da Silva Barbosa
Autores: Julioclecio Gomes Ferreira, Danuzia Lira de Sá Cabral, Elisângela Correia da 
Cunha, Carlos Eduardo Campos Freire, Iliane da Silva Barbosa.
Resumo: A Myracrodruon urundeuva Allemão, mais conhecida como Aroeira, é uma 
espécie nativa ameaçada de extinção que ocorre tanto na caatinga, como na floresta 
pluvial, apresentando preferência por solos calcários e de alta fertilidade. Essa espécie foi 
escolhida por ser uma espécie vulnerável e em perigo de extinção, apresentando grande 
importância ecológica para o Parque Nacional de Furna Feia (Parna de Furna Feia) e para 
a caatinga. Além de seu papel biológico na comunidade vegetal, estas espécies associam-
se à fauna local, onde suas folhas, flores e frutos servem de alimento para répteis, 
aves, mamíferos e insetos. Suas florações, principalmente na estação seca, abastecem 
as colméas das abelhas nativas e exóticas na época em que as fontes alimentares são 
escassas. em face das diversas utilidades (madeireira, energética, medicinal, frutífera e 
artesanal) e do extrativismo a que essa espécie é submetida, sem nenhuma reposição, a 
existência natural das mesmas vem sendo comprometida. Diante deste quadro, buscamos 
identificar suas características, importância, uso e forma de adaptação no semiárido. A 
área selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa foi o Parque Nacional da Furna 



Feia localizado no estado do Rio Grande do Norte, na Mesorregião do Oeste Potiguar e 
Microrregião de Mossoró, entre os municípios de Baraúna e Mossoró, o qual apresenta 
uma vegetação exuberante no bioma caatinga, correspondendo a uma área de 8.494 
hectares sob a coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. 
O desenvolvimento da pesquisa foi realizada em três etapas: pesquisas bibliográficas, 
estudo de campo, entrevistas a partir de questionários e registros fotográficos. No Parna 
foram identificadas muitas espécies de plantas, entre elas a Aroeira do sertão. O parque 
tem a função de proteger essas espécies contra a destruição antrópica. A Aroeira é uma 
espécie endêmica do lugar e se encontra em extinção devido a procura constante para a 
utilização de seus frutos para remédios e o caule para a fabricação de cercas. Identificar as 
características da aroeira e sua importância para a região se tornou de extrema importância 
para podermos preservar sua espécie na nossa região.

TÍTULO: Análise da resistência à compressão simples do tijolo solo-cimento com 
adição de resíduos de pet no traço.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo
Apresentador: Julyana Alany Rodrigues da Silva
Autores: Julyana Alany Rodrigues da Silva, Fernanda Larissa do Vale Barbosa, Raul Nunes 
da Silva, Jozilene de Souza.
Resumo: O presente projeto de pesquisa consiste em analisar a adição do polímero 
termoplástico (PET) no traço do tijolo de solo-cimento com o objetivo de diminuir os 
resíduos gerados pela sociedade, reutilizando suas propriedades na construção civil, e 
assim criar um material que beneficie tanto o meio ambiente quanto as construções, uma 
vez que essa área é uma das principais geradoras de resíduos sólidos.

TÍTULO: Uso de pimenta malagueta (Capsicum Frutescens) na prevenção do câncer: 
Uma bioprospecção tecnológica
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Guilherme Augusto de Oliveira
Autores: Jurandy do Nascimento Silva, Guilherme Augusto de Oliveira, Ramonielle da Silva 
Costa, Alessandro de Lima, Paulo Michel Pinheiro Ferreira.
Resumo: Pimentas da espécie Capsicum frutescens são uma especiaria muito consumida 
em todo o mundo e revelou atividade antitumoral em estudos científicos. Este trabalho 
teve como objetivo realizar uma bioprospecção tecnológica sobre a utilização dessa 
espécie na busca de técnologias relacionadas à prevenção do câncer, em quatro banco 
de patentes nacionais e internacionais. Utilizou-se como termos de buscas as palavras: 
Capsicum frutescens, câncer e anticâncer e suas combinações nos idiomas inglês e 
português. O banco mundial de patentes (WIPO) apresentou o maior número de patentes 
depositadas, com 61 envolvendo apenas o nome da espécie enquanto o banco Brasileiro 
(INPI) apresentou apenas uma. Para a combinação mais específica buscada (Capsicum 



frutescens e câncer) verificou-se apenas uma patente chinesa com data de publicação de 
2014 e classificação internacional de patente A23L (Alimentos ou produtos alimentícios; 
Seu preparo ou tratamento). Esse levantamento bioprospectivo revelou que a espécie C. 
frutescens possui pouca aplicação em tecnologias relacionadas à prevenção do câncer.

TÍTULO: Mães hiv positivo e o dilema da não amamentação: Revisão de literatura
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Kaili da Silva Medeiros
Autores: Kaili da Silva Medeiros, Gabriela Farias da Silva, Julia Araújo Bilar, Rayanne Lúcia 
de Oliveira Campos.
Resumo: A mãe, ao ser privada de amamentar o filho, terá seu estado psicológico, social 
e físico afetados, sendo esses três fatores os pilares de sustentação para sua saúde. Com 
a análise de árticos científicos, foi possível observar que diante desses quadros, estas 
mulheres nutrem sentimentos de culpa, vergonha, inveja e tristeza, uma vez que cientes 
da necessidade do recém nascido tem de ser amamentado. A pesquisa terá o objetivo 
de analisar as percepções das mães sobre a perspectiva do não aleitamento. Trata-se 
de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e terá como sujeito mulheres com 
diagnostico de HIV durante a gravidez, ou após o parto, que tenham filhos de 0 a 3 meses.

TÍTULO: Osmômetro alternativo
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Kaio Campos Garcia
Autores: Kaio Campos Garcia, Keli Cristina Barbosa dos Reis, José Donizetti de Melo.
Resumo: A osmose é um dos assuntos abordados no ensino médio. No intuito de 
relacionar teoria e prática desenvolveu-se um osmômetro alternativo, que comporta dois 
armazenadores de líquido (líquido suficiente para exercer pressão um sobre o outro), dois 
canos interligados e uma membrana semipermeável do ovo. O objetivo deste osmômetro 
alternativo é facilitar a compreensão do fenômeno osmótico, da filtração e dilatação da 
matéria, de maneira simples e acessível, que permite ao aluno do ensino médio maior 
entendimento das condições de ocorrência da osmose e também aos do ensino técnico em 
química, que na impossibilidade de conhecer um sistema de tratamento de água industrial, 
pode entender diferentes tópicos da osmose tais como a osmose reversa, pois foi verificado 
em laboratório cavidades de diferentes tamanhos na membrana semipermeável do ovo. 
Outra constatação se deu através de fenômenos físicos tais como dilatação, que pode 
ser observada ao umedecer a membrana, o que provoca o aumento de sua elasticidade e 
ao resseca-la a diminuição de seu tamanho. O sistema é pequeno e não oferece nenhum 
risco, o custo é baixo, e qualquer criança ou adolescente que se interesse pode fazê-lo em 
casa ou até mesmo para escolas desprovidas de infraestrutura, esta é uma boa alternativa.



TÍTULO: Avaliação sensorial de massa de pastel enriquecida com aveia
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa
Apresentador: Kaliene Araujo da Silva
Autores: Kaliene Araujo da Silva, Gilderleide Batista da Silva, Sefora Anastacia Goveia 
Coêlho, Íris Braz Silva Araujo.
Resumo: No segmento de massas alimentícias, o pastel é um alimento composto por uma 
massa à base de farinha a que se dá a forma de um envelope, se recheia e depois se frita 
por imersão em óleo fervente ou assado em forno. Na formação da massa, o trigo é o cereal 
responsável pela elasticidade da massa. A aveia é um cereal com grande potencial de produção, 
apresentando destaque devido as suas características nutricionais com vários benefícios à 
saúde humana. O objetivo do presente trabalho foi avaliar sensorialmente três diferentes 
formulações de pastel, quanto aos atributos de aparência, aroma, textura, sabor, aceitação 
global e intenção de compra. Foi observado que a formulação tradicional (100% trigo) obteve 
maiores escores, sendo a mais próxima a formulação com 90% de aveia. A formulação com 
50% de farinha de aveia não foi bem aceita sensorialmente pelos provadores. Portanto, foi 
observado que a substituição de 90% de farinha de trigo não atingiu significativamente a 
qualidade sensorial do pastel, podendo sua qualidade ser melhor estudada.

TÍTULO: Experimento de erosão: Importância da preservação ambiental
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Kamila Barreto da Silva
Autores: Kamila Barreto da Silva, Andreza Rohem Gualberto, Lurielen Barcelos Lopes, 
Viviane Rangel dos Santos, Rafael de Oliveira Costa.
Resumo: A geografia está diretamente ligada com temas pertinentes as questões ambientais. 
Assim, o objetivo central foi realizar um experimento de baixo custo sobre erosão, com 
intuito de promover a sensibilização sobre a importância da preservação ambiental.
O experimento sobre erosão foi construído com três modelos diferentes de ambientes, G1, 
G2 e G3. Avaliou-se a quantidade terra levada pela água. de forma conjunta a esse experi-
mento, foi realizada uma entrevista antes e depois da aplicação do experimento.
A quantidade de terra aumentou na seguinte ordem G3>G2>G1, demonstrando que o des-
matamento aumenta a erosão e também o risco de um desmoronamento. Segundo a en-
trevista 87% dos visitantes não sabiam a ligação entre erosão e preservação ambiental, e 
ao final dos que não sabiam fazer essa conexão, 92% conseguiram fazer. Conclui-se que 
esse experimento é válido para ser aplicado como forma de conscientização da preserva-
ção ambiental nas escolas públicas de Campos dos Goytacazes.

TÍTULO: Aproximando surdos e ouvintes no ambiente escolar: O desafio de anular as 
barreiras sócio-comunicacionais.
Instituição: IFTM - Instituti Federal do Triângulo Mineiro



Apresentador: Kamila Ferreira Carneiro
Autores: Kamila Ferreira Carneiro, Marina Ferreira Vallim, Gislene Ferreira Venerando.
Resumo: Nossa principal proposta é trabalhar a consciência inclusiva entre alunos, 
professores, funcionários e comunidade eliminando tendências segregativas através da 
redução de barreiras comunicacionais, de maneira a facilitar o acesso a novas formas de 
interpessoalidade entre ouvintes e surdos no ambiente escolar, favorecendo o desempenho 
dos educandos surdos na escola regular. Os objetivos específicos são: estimular o 
envolvimento e a motivação entre os sujeitos; adquirir e tornar disponíveis materiais de 
apoio didático próprios ao ensino da LIBRAS, bem como outros materiais necessários 
à operacionalização das atividades; promover palestras ministradas por especialistas e 
pelos próprios deficientes auditivos sobre as especificidades da surdez e da pessoa surda 
que visem aproximar os ouvintes da realidade dos surdos e vice-versa; promover debates 
entre surdos e ouvintes, com vistas à exposição das dificuldades práticas encontradas e 
fomentar a proposição conjunta de soluções.

TÍTULO: Reflexão sobre a sexualidade por meio de experiência com filhotes de galináceos
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia
Apresentador: Karem Dato da Silva Pinto
Autores: Karem Dato da Silva Pinto, Iranira Geminiano de Melo, Maria Enísia Soares de Souza.
Resumo: A experiência com filhote de galináceo objetivou sensibilizar estudantes para 
desafios e responsabilidades quanto à alimentação, bem-estar, segurança e necessidades 
relacionadas à manutenção da vida, bem como o desenvolvimento de atividades que tratam 
da gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, porque oportunizou 
aos participantes desenvolver o tema sexualidade humana. Após duas semanas, cada um 
devolveu o filhote para doação, com um relatório da experiência. Para a análise dos textos, 
utilizou-se o software Nvivo 10. Essa experiência possibilitou a reavaliação de atitudes, juízo 
de valores e reflexão sobre gravidez na adolescência. Os estudantes puderam ter noção 
de como seria cuidar de um filho, muitos admitiram que se tornaram mais responsáveis e 
que tomarão cuidados necessários nas relações sexuais. Isso indica que eles entenderam 
o objetivo da atividade e compreenderam como cuidar de um ser vivo e que é necessário 
reservar tempo, alterar rotinas e atividades.

TÍTULO: Índios, nossa história, nossa origem.
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Karen Heiling
Autores: Karen Heiling, Thais Rosa de Campos, Suellem Ferreira do Amaral, Cristiane 
Lacerda da Silva, Nayane Ribeiro.
Resumo: Este trabalho busca apresentar a importância da Lei Nº 11.645/2008 para o resgate 
da cultura e história Indígena, possibilitando um aprendizado baseado na diversidade, no 



respeito e valorização das diversas culturas que formam a população Brasileira. Nossa 
proposta pedagógica é de estimular a curiosidade dos alunos sobre o tema, explorando 
a diversidade linguística, social e cultural. Abordando políticas públicas na inclusão da 
cidadania e proteção dos povos indígenas. Mostrando a influência dos índios na construção 
social do Brasil, valorizando sua cultura através da socialização, cooperação e diversidade 
e respeitando às diferenças, raciais, econômicas e cultuais. O projeto será desenvolvido e 
aplicado em sala de aula, para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, para que conheçam 
um pouco mais da sua história e suas origens. Com esse projeto, buscamos aplicar a 
legislação Brasileira e apresentar para os alunos a importância dessa lei.

TÍTULO: Geometria espacial aplicada ao curso técnico de agropecuária
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves
Apresentador: Karine Kurmann
Autores: Karine Kurmann, Cristiane Ferrari Rizzi, Fernanda Zorzi.
Resumo: O presente trabalho discute a educação profissional no contexto da educação 
básica tendo como foco o componente curricular de matemática do curso Técnico em 
Agropecuária no Campus Bento Gonçalves do IFRS. O estudo buscou a aproximação 
entre a aprendizagem de matemática e o seu uso como ferramenta para os componentes 
curriculares da área técnica a partir dos conceitos de Geometria Espacial, especialmente 
os relativos ao cálculo de volume. Buscou-se abordar a interdisciplinaridade e a 
complementaridade entre os conceitos. Além disso, propusemo-nos a trabalhar o 
conteúdo através da relação entre a teoria e a prática do cotidiano do curso. e após uma 
série de reflexões criticas em relação ao projeto já executado, percebeu-se que os alunos 
conseguiram associar o conteúdo com o sua área técnica e compreenderam os conceitos 
básicos da Geometria Espacial.

TÍTULO: A representação da identidade nacional na obra “Macunaíma”, de Mário de Andrade
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros
Apresentador: Karine Maria Lima Lopes
Autores: Karine Maria Lima Lopes, Antonio Cleonildo da Silva Costa.
Resumo: em meio à exacerbada produção de resíduos sólidos na sociedade, o 
gerenciamento dos resíduos sólidos torna-se mais um crítico problema mundial, do ponto 
de vista ambiental, econômico, sanitário e social, aumentando, sobretudo, o número 
de catadores de materiais recicláveis em ambientes insalubres – massa oprimida que 
protagoniza grandes dilemas, da servidão por dívida à discriminação, violência física e 
moral. Diante desse cenário de liminaridade e exclusão, a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos (2010) tem influência laboral para melhoria das condições de vida dos catadores. 
Portanto, este escrito objetiva analisar e discutir os instrumentos jurídicos dessa política 
no que concerne à proteção e conservação dos direitos humanos destes, de forma que essa 



abordagem visa também contribuir com o levantamento de informações necessárias para 
a elaboração de propostas para gestão dos resíduos sólidos condizentes com a valorização 
devida do trabalho desses importantes atores sociais.

TÍTULO: O ensino de libras nos cursos de licenciatura
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Karine Martins Cunha Venceslau
Autores: Karine Martins Cunha Venceslau, Daniela Monteiro de Sousa.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade evidenciar a importância da LIBRAS, na Educação 
Profissional e Tecnológica, para que os alunos possam conhecer a segunda língua oficial 
da nação Brasileira.

TÍTULO: Oficina de história cultura e realidade das populações afroBrasileira e 
indígenas
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Leonardo Schutz
Autores: Karine Pereira, Leonardo Schutz, Stefani Silva, Leticia Ramos Daignese.
Resumo: A oficina é um projeto de extensão do IFSC-SJ que teve sua primeira edição em 
2013 e segunda em 2014. Ela visa promover palestras com profissionais especializados 
sobre as temáticas que envolvem a história, a cultura e a realidade das populações 
afroBrasileira e indígenas.
 A oficina enquadra-se na lei 11.645 que prevê como obrigatório estudo da história e 
cultura afroBrasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados.

TÍTULO: Relato de acompanhamento escolar de uma aluna surda na EJA
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí
Apresentador: Octávio Marcos Martins Mani
Autores: Karine Sânya Dutra Silva, Octávio Marcos Martins Mani, Anna Gabriella S. Oliveira, 
Ivonice M. de Oliveira Guimarães, Hailton Ferreira Pereira.
Resumo: O Projeto de acompanhamento escolar foi desenvolvido como parte da disciplina 
- O ensino de ciências e matemática para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciência e Matemática do IFG / Campus de Jataí-
GO. Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa e segundo seus objetivos, um estudo 
de caso. Visando conhecer as especificidades que envolvem o ensino e aprendizagem 
da Física pelos alunos surdos matriculados na Educação de Jovens e Adultos - EJA, no 
período noturno, de um escola pública da cidade de Jataí-Go . Foi desenvolvida na cidade 
de Jataí/ GO, onde há 28 alunos surdos, sendo dois matriculados na EJA. O público alvo 
foi uma aluna surda matriculada no 2º período. Foi desenvolvido no primeiro semestre 



de 2014. Os dados foram colhidos por meio de observação das aulas e entrevista com: a 
coordenação, professora de Física, professora intérprete e a aluna. Segundo as informações 
colhidas, há 10 anos a escola recebe alunos com necessidade educacional especial entre 
os discentes da EJA devido, principalmente, a defasem em relação à idade/série, como 
também, pelo fato da escola ter uma equipe de apoio à inclusão. Pelo seu discurso, 
os professores reconhecem que cada aluno possui uma cultura, uma história de vida, 
um ritmo diferente de aprendizagem, contudo deixam claro que nem sempre consegue 
efetivar ações que beneficie a todos os alunos nas suas especificidades. Esclarecendo 
que apoiam a inclusão do aluno surdo, mas não conseguem promover práticas diferentes 
que valorize a Língua Brasileira de Sinais. Consideram o papel da intérprete fundamental 
na comunicação com a aluna surda e na adaptação do ensino ofertado. A aluna surda 
esclareceu que consegue aprender com maior facilidade quando os professores utilizam 
recursos visuais como: vídeos, imagens, simuladores, experimentos, e principalmente, 
a utilização de exemplos cotidianos. Segundo a intérprete a falta de sinais em Libras 
relativa à terminologia da Física é uma barreira encontrada na tradução do conteúdo. A 
relevância do acompanhamento configurou-se pela possibilidade de vivenciar a realidade 
escolar, observando os saberes específicos, baseados no trabalho docente cotidiano 
ofertado aos jovens e adultos com surdez nas turmas de EJA, assim como, reconhecer as 
expectativas da aluna surda em relação as práticas pedagógicas existentes, visto que todos 
reconhecem que houve a inserção do aluno surdo, mas que muito há de ser desenvolvido 
didaticamente. Configurando-se, um novo campo de pesquisa e extensão para o estudo e 
desenvolvimento de novas práticas metodológicas que reconheçam as especificidades que 
envolvem a cultura surda e a EJA.

TÍTULO: Projetos de vida na adolescência : Desvendando potencialidades
Instituição: Faculdade Pernambucana de Saúde
Apresentador: Karine Vieira Mazzone
Autores: Karine Vieira Mazzone, Diana Wang, Luciana Beatriz de Lima Cruz.
Resumo: A adolescência é um momento em que escolhas são feitas e projetos começam 
a ser construídos. Sob essa ótica, a construção do projeto de vida é um processo de 
desenvolvimento pessoal/social. No contexto escolar, o psicólogo pode contribuir para 
a ampliação do conhecimento sobre as diferentes profissões e ocupações, facilitando a 
elaboração de projetos de vida e o processo de escolha profissional. Este trabalho consiste 
no relato de experiência referente à sensibilização de estudantes do ensino fundamental 
sobre a importância da elaboração de projetos de vida. Inicialmente foram realizadas 
observações em uma sala de aula do 9º ano, de uma escola estadual localizada em 
Recife, com o objetivo de conhecer a turma e seu cotidiano. A partir de tais observações 
foi elaborado um plano de intervenção com atividades de dinâmica de grupo sobre as 
expectativas e planos para o futuro, bem como as percepções e sentimentos dos alunos em 
relação aos seus projetos de vida. Como principais resultados destacam-se: a participação 



positiva dos alunos nas atividades propostas, a identificação de dificuldades e a busca 
de soluções pelos próprios alunos na construção do seu projeto de vida. Destacamos a 
importância de realizar um trabalho desta natureza com estudantes do ensino básico, para 
que possam direcionar melhor suas escolhas a partir de seus interesses e motivações, 
desenvolvendo estratégias para lidar com os obstáculos e dificuldades. A construção de 
um projeto de vida pode vir a fortalecer suas potencialidades.

TÍTULO: A cor da cultura: Reconhecimento e valorização da historia e cultura afro-
Brasileira e africana
Instituição: Instituto Federal Goiano
Apresentador: Kárita Alves Pereira
Autores: Kárita Alves Pereira, Lorena Ferreira da Costa Dias.
Resumo: Esta completando 13 anos da aprovação da Lei Federal 10.639 e ate hoje 
poucas escolas se adaptaram para a efetiva implementação dessa, tendo como principais 
justificativas tanto o despreparo, quanto a falta de materiais de didáticos atualizados que 
abordem a temática sobre a história e cultura dos afro Brasileiros no Brasil. Contudo, 
com o desenvolvimento do projeto, notamos que o uso de artefatos culturais em sala de 
aula como possibilidade de aplicação da Lei se torna viável, uma vez que cultura, história 
e tradição podem ser trabalhando em conjunto com os alunos, estabelecendo, com isso, 
uma nítida aproximação entre a cultura afro-Brasileira com a própria história do Brasil.

TÍTULO: Desafios educacionais para a humanização da assistência hospitalar
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jquintinhonha e Mucuri; IFNMG- Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Karla Jaciara Vieira Damaceno
Autores: Karla Jaciara Vieira Damaceno, Cláudio Eduardo Rodrigues, Haline Falcão de 
Ornelas, Ariane Gonçalves de Oliveira, Karine Alencar Fróes.
Resumo: Introdução: Com a criação do Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar verifica-se a necessidade de repensar a formação e a atuação técnica dos 
profissionais de saúde no Brasil, estabelecendo o cuidado humanizado que valoriza a 
afetividade e a sensibilidade. Objetivo: Analisar a articulação do projeto político pedagógico 
(PPP) do curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
(IFNMG) – Campus Januária, com a Humanização da assistência à saúde. Metodologia: 
estudar-se-á os planos de curso e o PPP executado nos cursos Técnicos em Enfermagem 
do IFNMG, verificando a existência de temas pertinentes à humanização e as estratégias 
pedagógicas usadas para contemplar a temática. Resultados Esperados: Propor currículos 
que contemplem a humanização; enfatizando a importância do tema para a formação 
profissional, abordada como política e ação transversal. Conclusão: A discussão e inserção 
da humanização nos espaços de ensino em saúde tornam-se relevantes devido à necessidade 
de adequação as atuais propostas de reconstrução das práticas de atenção e gestão.



TÍTULO: Educação matemática na 1ª fase da EJA: Resolução de problemas nas 
estruturas aditivas
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Karla Simony Vieira Cabral
Autores: Karla Simony Vieira Cabral, Edvania Barboza de Lima, Ana Karla Vieira Cabra, 
Robson da Silva Eugênio.
Resumo: O ensino de resoluções de problemas matemáticos na Educação de Jovens e 
Adultos não poderá deixar de lado o conhecimento de mundo dos estudantes, pois os 
estudantes da EJA carregam consigo uma rica bagagem de conhecimento que deve ser 
valorizado. Nesse processo, o educador tem um papel relevante de compreender, utilizar 
e valorizar esses conhecimentos, e assim corroboramos com Freire (1996) ao afirmar 
que “ensinar exige respeito aos saberes do educando”. A proposta do nosso trabalho visa 
contribuir para melhorias da qualidade do ensino da Educação de Jovens e Adultos numa 
perspectiva da Educação Matemática, baseada em situações-problema, oportunizando 
reflexões por parte dos estudantes. A sequência didática foi desenvolvida em uma turma 
da 1ª fase da EJA em uma escola Municipal, localizado no município de Garanhuns-
PE e faz parte do projeto, que estava sendo desenvolvido no ano de 2014, através do 
Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia da Unidade 
Acadêmica de Garanhuns/UFRPE. Para a realização da sequência nos baseamos em uma 
abordagem educativa, partindo do pressuposto que a Matemática não pode de forma 
alguma ser utilizada de maneira descontextualizada. Os procedimentos metodológicos 
utilizados foram os seguintes: Realização de observações para conhecer o perfil e a 
realidade apresentada da mesma; Verificação das necessidades apresentadas em relação 
ao ensino de matemática no ambiente escolar através de questionário, para conhecer as 
concepções prévias dos estudantes sobre a disciplina de matemática e suas expectativas. 
Constamos que nas situações problemas, os estudantes fazem o cálculo mental, que deve 
ser aprimorado para que possam expor os resultados, pois muitas vezes sabem o resultado, 
mas não sabem como se chegaram a ele, embora boa parte dos estudantes demonstrem 
dificuldade e desinteresse na disciplina de matemática, eles afirmam que a mesma faz 
parte do seu cotidiano, em atividades comuns no dia a dia. Estes dados demonstram a 
necessidade de práticas pedagógicas que sejam mais próximas do aluno para que estes 
sentidos atribuídos à disciplina não impeçam a aprendizagem dos conteúdos matemáticos 
e reafirmem que a matemática não se restringe apenas a fazer contas.

TÍTULO: Emprego de ccs e cbt como ferramentas da qualidade para diagnóstico do leite 
cru resfriado produzido no Agreste de Alagoas, Brasil.
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Karla T. M. Gollner-Reis
Autores: Karla T. M. Gollner-Reis, João Paulo Gollner-Reis, José A. O. Silva, Quitéria M. A. 
Gomes, Maria de Fátima F. A. Gomes.



Resumo: O objetivo do desenvolvimento deste trabalho foi o diagnóstico da qualidade do 
leite cru refrigerado (LCR) do município de Batalha/AL, através das análises de contagem 
bacteriana total (CBT) e contagem de células somáticas (CCS) frente aos requisitos da 
Instrução Normativa nº 62/2011 (Brasil, 2011). Foram coletadas 80 amostras de LCR, 
no período de maio a novembro de 2013. Neste estudo os resultados médios para CCS 
variaram de 357 x 103 CS/mL a 515 x 103 CS/mL (3,7 x 105 CS/mL a 5,15 x 105 CS/mL), 
estando dentro dos padrões preconizados pela legislação. No requisito CBT, o valor médio 
de 6,15 log10 UFC/mL encontrado, denota a má qualidade para o leite da região. Avaliando 
o resultado por linha de produtor, 66 amostras (82,5%) apresentaram valor ≥ 6,8 x 105 
UFC/mL, correspondendo a 6 meses consecutivos (85,7%) de beneficiamento de leite com 
alta carga bacteriana. O valor de CBT encontrado demonstra uma carência de estudos para 
determinação dos possíveis fatores e/ ou pontos de contaminação do LC. Evidenciando-se 
uma lacuna de dados sobre a qualidade do LCR e a emergente necessidade da implantação 
das Boas Praticas de Ordenha (BPO) nas propriedades leiteiras da região.

TÍTULO: Efeito da frequência alimentar sobre alevinos de tambaqui (Colossoma 
Macropomum) cultivados em laboratório com condições ambientais controladas.
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Karlene Farias de Sousa
Autores: Karlene Farias de Sousa, Silvenir Ribeiro, Willyam Stern Porto, Sandro Loris 
Aquino Pereira, Lidiana Lovato.
Resumo: Tambaqui (Colossoma macropomum) é uma espécie que apresenta excelentes 
características para a criação e é amplamente cultivado no Brasil. Entretanto pouco se 
conhece sobre as técnicas de criação ideais e produção dessa espécie, por apresentar grande 
porte, rusticidade e crescimento rápido, é importante ter alimentação e manejo adequado. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar as diferentes taxas de alimentação, para o melhor 
desenvolvimento dos peixes na fase de alevinagem. No experimento foram utilizados 120 
peixes com peso inicial médio foi de 0,77±0,04 g e cumprimento total foi de 3,27±0,05 
cm, os peixes foram distribuídos em casualidade na densidade de 10 peixes em 12 caixa/
aquário com frequência alimentar de duas, três e quatro vezes ao dia. Foram também feitas 
análises dos parâmetros físico-químico da água e desempenho zootécnico. A frequência de 
três arraçoamento diários resultou em maior ganho de peso e menor conversão alimentar.

TÍTULO: Missão docente: A realidade dos professores de ciências naturais de um 
Colégio Estadual de Pires do Rio-Goiás
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutai
Apresentador: Karlla Mendes dos Santos
Autores: Karlla Mendes dos Santos, Lauriene Campos de Oliveira, Paula Rayssa de Assis, 
Débora Astoni Moreira, Christina Vargas Miranda e Carvalho.
Resumo: INTRODUÇÃO: O professor tem como missão, transformar a sociedade, nota-



se que o professor constitui uma peça fundamental na educação. e assim, é preciso 
reconhecê-lo como um profissional que possui conhecimentos e vivências, costumes, 
crenças, habilidades, cultura. Não é possível mais considerar o professor como alguém que 
apenas professa, ou seja, repassa conteúdos produzidos por outros, sejam especialistas 
ou pesquisadores. Goodson (1995), afirma que passamos do professor-como-profissional 
ao professor-como-pessoa, como ponto de partida ao desenvolvimento.
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo levantar dados relacionados ao 
perfil dos professores de Ciências Naturais do Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira 
(CEPIF), em Pires do Rio, Goiás, onde buscou-se uma aproximação dos alunos do Progra-
ma Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – subprojeto Química (PIBID – Química) 
do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, com a realidade vivida pelo corpo docente.
Metodologia
Essa pesquisa trata-se de um estudo de caso, com abordagem quantitativa, utilizando-se 
para a coleta de dados, análise de documentos e entrevista com os professores de Ciências 
Naturais (Química, Física, Matemática e Biologia) do CEPIF.
Resultados
Ao analisar o perfil dos professores, foi observado que cerca de 60% dos professores en-
trevistados possuem graduação em licenciatura plena e atuam em sua área de formação, 
evidenciando um maior conhecimento na atuação em sala de aula, para as disciplinas que 
lecionam.
Em relação ao período que lecionam, este varia de 4 a 22 anos, o que demonstra uma certa 
experiência dos professores em sala de aula, indicando que, mesmo aqueles que atuam 
fora de sua área de formação já possuem experiência em sala de aula.
Quando questionados à respeito dos recursos didáticos utilizados, todos apontaram a im-
portância de uma aula mais dinâmica para o incentivo do aluno ao aprendizado. Porém, 
devido à carga horária elevada e à indisponibilidade de ajudantes, na preparação de aulas 
experimentais, pouco dos recursos oferecidos pelo colégio são aproveitados pelos pro-
fessores.
Outro aspecto interessante da pesquisa, foi o fato de cerca de 80% dos professores afirma-
rem que não possuíam interesse em lecionar quando estavam na graduação, no entanto, 
atualmente, se sentem realizados com a profissão que possuem.
Em relação às principais dificuldades apontadas pelos professores entrevistados, todos 
afirmaram possuir grande dificuldade em unir cálculos matemáticos à matéria que lecio-
nam, alegando uma deficiência dos alunos na aprendizagem destes conteúdos.
Conclusão
A partir dos resultados apontados, foi possível adquirir um retrato da realidade dos docen-
tes de Ciências Naturais, que atuam no CEPIF, promovendo assim um maior conhecimento 
dos alunos bolsistas do PIBID-Química em relação a profissão docente.



Referências Bibliográficas
ARAGÃO, R. M. R. Reflexões sobre ensino, aprendizagem, conhecimento. Revista de Ciên-
cia e Tecnologia, v.2, n.3, p. 7-12, 1993.
GOODSON, I. F. Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o seu desen-
volvimento profissional. In: NÓVOA, A. (Org). Vidas de Professores. 2° ed. Porto, Portugal: 
Porto Editora,1995.

TÍTULO: A evasão na educação profissional técnica: Um estudo no curso de software do 
IFPI, Campus de Parnaíba- PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí Campus Parnaíba
Apresentador: Karolene Veras da Silva
Autores: Karolene Veras da Silva, Renata Cristina da Cunha, João Lucas Oliveira do 
Nascimento.
Resumo: Essa pesquisa, que está em desenvolvimento foi movida pela seguinte questão: 
Quais as causas da evasão escolar no curso médio integrado a Informática do IFPI Campus 
Parnaíba? Para isso, elaborou-se o objetivo geral:Fazer um levantamento diagnóstico 
acerca da evasão escolar a fim de apontar o perfil dos alunos evadidos, identificar o índice 
de abandono por sala no curso de Informática no IFPI Campus de Parnaíba; analisar os 
fatores internos e externos que causam o abandono; identificar como a instituição lida 
com esta situação na sua política pedagógica. Foi realizada uma pesquisa empírica de 
cunho quantitativo com os dados do controle acadêmico do IFPI Campus Parnaíba. Os 
dados preliminares apontam o total de desistentes é superior ao de concluintes nos 
primeiros anos da implantação do curso médio integrado a Informática do IFPI Campus 
Parnaíba (2007 á 2009), a partir de 2010 o numero de concluintes passa a ser superior a 
de desistentes, diminuindo significativamente a taxa de evasão.

TÍTULO: A prática eficiente de coibir o desperdício de água potável através da 
reutilização da água que goteja do ar concidionado
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Karoliny Rodrigues Alves
Autores: Karoliny Rodrigues Alves, Núbia Dias Correia, Jéssica Oliveira Borges, Janaína 
Costa e Silva, Dayane Brandão Soares.
Resumo: Estamos vivenciando hoje em algumas regiões do país a escassez de água e as 
dificuldades enfrentadas pela população que vivencia esse problema. A realidade é que 
o ser humano precisa se conscientizar quanto ao gasto desnecessário da água potável 
e promover ações para o seu reaproveitamento de modo que passe a entender sobre a 
importância da água para a preservação da vida. O objetivo do trabalho é apresentar uma 
forma sustentável de reaproveitamento da água dos ar condicionados. Para realização do 
trabalho, foram observadas dez residências na cidade de Araguatins-TO por um período 



de oito dias, das quais se comprometeram a reduzir o consumo diário de água potável, 
aproveitando o que saia do ar condicionado para realizar serviços domésticos, como: 
limpar a casa, lavar calçada e molhar o jardim. Os dados obtidos apresentaram que aqueles 
que realmente se comprometeram em utilizar a água que era coletada se surpreenderam 
com o resultado que demonstrou menor consumo de água potável.

TÍTULO: Clube da leitura: Uma opção de lazer na cidade de Caruaru/PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Vilma Canazart dos Santos
Autores: Karollayne Rodrigues Silva, Ana Gabriela Soares de Sousa, Amanda Aparecida de 
Lima, Vilma Canazart dos Santos.
Resumo: O trabalho propõe como objeto de estudo, a efetivação e desenvolvimento das 
Políticas Públicas de Lazer que ocorre na cidade de Caruaru/PE, através da observação 
do Clube da Leitura, que atende ao interesse intelectual. Sabendo-se que o lazer é 
fundamental a qualquer pessoa de forma a proporcionar o bem-estar, o que ainda é 
bastante desconhecido é que o mesmo é composto por interesses artísticos, intelectuais, 
manuais e sociais, além do físico. O trabalho, de caráter qualitativo, teve como orientações 
metodológicas o trabalho de campo realizado com participantes e organizadores do Clube 
da Leitura, em novembro de 2014. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se 
questionário e entrevista semiestruturada. Foi notável a falta de políticas públicas voltadas 
para o lazer intelectual, bem como a importância que o projeto “Clube da Leitura” tem para 
seus participantes de modo a incentivar não só o desenvolvimento intelectual, crítico e 
criativo, mas a leitura como meio de lazer.

TÍTULO: A utilização do geoprocessamento para espacialização das áreas de destinação 
irregular de resíduos sólidos ao longo da rodovia BR-135 zona urbana de Corrente-PI.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Kássia Hellem Tavares da Silva
Autores: Kássia Hellem Tavares da Silva, Lorrane de Castro Miranda, Antônio Celso de 
Sousa Leite, Israel Lobato Rocha, Francisco de Assis Pereira Neto.
Resumo: Com o acelerado crescimento populacional, a quantidade de resíduos sólidos 
(RS) produzidos por habitante aumenta desordenadamente. Através da utilização das 
geotecnologias é possível mapear e diagnosticar os locais de deposição irregular de 
resíduos, objetivando investigar se o município de Corrente-PI está fazendo o seu papel 
quanto à disposição adequada dos resíduos gerados e analisar a situação das áreas 
utilizadas irregularmente. O estudo teve como suporte as revisões bibliográficas, visita in 
loco, arquivos fotográficos, coleta de pontos via GPS e a utilização do Sistema de Informação 
Geográfica Quantum GIS 2.0.1. Foram levantados 16 pontos de lançamentos irregulares de 
RS, classificando-os quanto à origem e periculosidade.Conclui-se que a problemática dos 



RS descartados de forma inadequada está presente também nas pequenas cidades. Isso é 
preocupante, principalmente quanto à deficiência no gerenciamento dos resíduos e ainda 
pela falta de sensibilização por parte da população.

TÍTULO: A presença das licenciaturas no IFRS-BG
Instituição: IFRS - nstituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves
Apresentador: Kassiane Gabriel
Autores: Kassiane Gabriel, Daiane Frighetto Frighetto, Fernanda Zorzi.
Resumo: A lei 11.892, de 29/12/2008, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, esclarece que um dos objetivos dessa nova institucionalidade é ministrar 
cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica. O IFRS 
Campus Bento Gonçalves, a partir do ano de 2008, conta com a oferta de licenciaturas 
em Matemática, Física e Pedagogia. Com o objetivo de estudar a oferta dos referidos, seu 
impacto na região geográfica de abrangência, os limites e avanços promovidos pela oferta 
dos mesmos para a Instituição e para a comunidade, propõe-se essa pesquisa. Realizaram-
se além da pesquisa bibliográfica relativa ao tema, uma coleta de dados junto às diretorias 
responsáveis pelo acesso, permanência dos estudantes e acompanhamento de egressos. 
O resultado desse estudo poderá qualificar a oferta dos cursos de formação de professores 
na Instituição e contribuir para a discussão sobre o processo de formação de professores.

TÍTULO: A capacitação de catadores para a gestão de resíduos eletroeletrônicos na 
região metropolitana do Recife (RMR)
Instituição: Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ/PE)
Apresentador: Katharine Nataly Trajano Santos
Autores: Katharine Nataly Trajano Santos, Lúcia Helena Xavier.
Resumo: A coleta e destinação de resíduos eletroeletrônicos (REEE) por meio de Sistemas 
de Logística Reversa (SLR) tornou-se obrigatória a partir da implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). No estado de Pernambuco, há regulamentações 
específicas que determinam procedimentos de coleta seletiva e a gestão de REEE 
(Pernambuco, 2009; 2010 ; 2013). A PNRS promove, além do desenvolvimento sustentável 
e responsabilidade compartilhada, a inclusão dos catadores nas ações de manejo e 
comercialização de resíduos; também, incentiva a criação de cooperativas e associações 
e tem o objetivo de prover “capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos” 
(Cap. II, art. 7º, IX). Para capacitar todos os envolvidos na PNRS, se faz necessária ações 
de Educação Ambiental que promovam encontros e conscientização socioambiental 
acerca dos REEE – foco principal da lei. Através da tecnologia social, levando a educação 
para cooperativas ou associações, escola e ONGs, contribuímos com a saúde pública 
e ambiental ao mesmo passo que engrandecemos suas imagens como prestadoras de 
serviços sustentáveis no âmbito da Região Metropolitana do Recife (RMR).



TÍTULO: Inserção do curso de formação de eletricista no ensino médio regular
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Kátia Daniela de Oliveira Silva
Autores: Kátia Daniela de Oliveira Silva
Resumo: O mercado de trabalho, na região do Agreste de Pernambuco, ressente a falta de 
eletricistas prediais. Muitas das instalações elétricas em residências e estabelecimentos 
comerciais da região são feitas por profissionais da área da construção civil que possuem 
o conhecimento básico do funcionamento de uma rede elétrica monofásica. Nesse 
sentido este trabalho tem como objetivo geral, profissionalizar, na área de eletricidade 
básica, o educando do Ensino Médio a partir das aulas de Matemática e Física e objetivos 
específicos, inserir, nas aulas de Matemática e Física da 3ª Série do Ensino Médio, 
conteúdos de eletricidade; apresentar uma proposta didática inter e transdisciplinar para o 
Ensino Regular de Matemática e Física durante o Ensino Médio, em que sejam trabalhados 
conceitos e práticas de eletricidade predial e evidenciar a prática pedagógica, a partir de uma 
concepção freiriana, que resulte em aprendizagem com significado para o jovem estudante. 
A metodologia consta de aulas expositivas com os conteúdos curriculares de Matemática 
e Física da 3ª Série do Ensino Médio durante as aulas das disciplinas; ênfase nas aulas 
de Física abordando eletricidade, como funciona uma rede elétrica predial, considerando 
os conhecimentos em Física Mecânica e Ótica e Matemática (cálculo, unidade de medida 
(SI) e geometria); aulas práticas de eletricidade predial: elaboração do projeto de elétrica 
de uma residência ou estabelecimento comercial; definição dos pontos de tomadas e 
interruptores e pontos de luz; estudo de fiação, medidores e materiais afins; passagens de 
fios; instalação de caixa geral e práticas de manutenção em rede elétrica predial (troca de 
resistências; troca de lâmpadas etc). São três os resultados esperados: formar eletricistas 
para atuação no mercado de trabalho; ensinar ao educando noções básicas de eletricidade 
empregadas em uma unidade predial (residencial ou comercial) e contar com mão-de-obra 
para manutenção elétrica da unidade escolar. Conclui-se que é possível inserir o curso de 
formação de eletricista no Ensino Médio Regular a partir dos conteúdos trabalhados nas 
aulas de Matemática e Física da 3ª Série e, assim, profissionalizar o educando ainda na 
Educação Básica.
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TÍTULO: Atividade recreativa no ensino de química
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos
Apresentador: Katia Karine Valentim do Nascimento
Autores: Katia Karine Valentim do Nascimento, Lavínia Hannah de Souza Pereira, Sandelly 
Beatriz Lopes de Lima, Antônio Deilson Barbosa de Amorim, Alberto Correia Gomes Filho.
Resumo: Diante das dificuldades que existem em relação ao ensino de Química e do 
seu aprendizado, verifica-se que é necessário o desenvolvimento de novas estratégias 
metodológicas que venham despertar e facilitar o interesse sobre o estudo da Química. Neste 
intuito foi desenvolvido uma ação com os alunos da 1º série do Ensino Médio da Escola 
Capitão Mor Galvão (EECMG), localizada no município de Currais Novos - RN, através de uma 
atividade lúdica em forma de gincana, desenvolvida por bolsistas do PIBID (CAPES), do IFRN 
Campus Currais Novos, baseada na teoria dos autores Santos e Cruz (1997). Nesta atividade 
foram abordados os conteúdos de Estrutura do Átomo e de Tabela Periódica, utilizando um 
jogo de memória com alguns elementos químicos. Ao fim desta atividade observou-se que 
os alunos despertaram o sentimento de competitividade e uma evolução do aprendizado em 
relação ao entendimento dos conteúdos de Química abordados.

TÍTULO: CEEPamev no comércio: Equipe de alto desempenho
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da 
Informação Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Kátia Suely Silva Fraga
Autores: Kátia Suely Silva Fraga, Maria Emilia Rocha Aranha.
Resumo: Uma Equipe de Alto Desempenho formada e gerida por educandos dos 2º, 3º 
e 4º anos do Curso Técnico em Comércio sob a orientação e supervisão da articulação 
e dos professores do curso Técnico em Comércio. Sem fins lucrativos, seus membros 



não serão remunerados e os projetos realizados serão gratuitos com atendimentos 
e intervenções sociais, oportunizando aos estudantes a visão de empreendimento, 
administração, marketing, estratégias negócio, liderança e proatividade; entendo que a 
formação profissional do educando está vinculado á compreensão da teoria e práticas 
estudadas no decorrer do curso.

TÍTULO: Dream hall
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Katiucia Colares Oliveira
Autores: Katiucia Colares Oliveira, Fernando da Costa Faria Pereira Lima, Isabela Costa Pires.
Resumo: Criação de salas de TV personalizáveis de acordo com o gosto do cliente e seu 
espaço disponivel.

TÍTULO: Profuncionário: Perfil e diagnóstico do abandono estudantil do curso de 
infraestrura escolar
Instituição: IFBA
Apresentador: Katiuscia da Silva Santos
Autores: Katiuscia da Silva Santos, Paulo José Pereira dos Santos.
Resumo: O Programa Profuncionário do IFBA, tem o intuito de formação em nível técnico 
subsequente, para os funcionários da Educação Básica que estão em efetivo exercício, e 
que exerçam atividades laborais compatíveis com o curso pleiteado. O presente trabalho 
apresenta o perfil dos alunos/trabalhadores do curso de Infraestrura Escolar, e o diagnóstico 
de evasão e abandono que foram realizados no primeiro semestre de 2014 pela equipe 
de apoio técnico. Para composição desta pesquisa foi utilizada análises da atividade 8 e 
13 (Pesquisa do perfil do estudante), respectivamente da disciplina EETH e IBAE, como 
também da pesquisa enviada pelos professores Presenciais e Professores à Distância 
sobre os Alunos ativos e inativos realizados entre os meses de fevereiro e abril. A referida 
pesquisa é importante visto que possibilita a coordenação do curso diagnosticar, por meio 
de análise quantitativa e qualitativa, e identificar os desafios do curso, além de possibilitar 
a equipe pedagógica construir novas práticas de ensino-aprendizagem, ou adaptá-las para 
solucionar os problemas, ocorrendo, assim, a diminuição do abandono do curso.

TÍTULO: Adequação dos municípios de pequeno porte à lei da política nacional de 
resíduos sólidos.
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas, Campus Barbacena
Apresentador: Kayque Souza Silva
Autores: Kayque Souza Silva, Marlene de Paula Pereira, Nágela Khalil Ruphael, Máira 
Anacleto Oliveira, Yasmin Silva Onofre
Resumo: A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, visa regular o problema 



do lixo no Brasil e por fim aos lixões em todo o país.
Esse projeto analisou a problemática em 4 municípios sendo eles: Barroso, Carandaí, Do-
res de Campos e São João Del Rei.

TÍTULO: Energia no ensino médio: A 1ª lei da termodinâmica com o uso de um software 
educativo
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Kedma Dantas da Silva
Autores: Kedma Dantas da Silva, Diego Brilhante da Silva, Jerônimo Francisco da Costa, 
Nícolas Kelp Oliveira Barros, Samira Delgado Fernandes.
Resumo: O trabalho aqui relatado refere-se a uma prática realizada durante as atividades 
do componente curricular Projeto Integrador IV, desenvolvido por alunos do curso de 
Licenciatura em Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus 
Santa Cruz. A culminância da atividade foi desenvolvida através de apresentações orais e 
simulações computacionais usando o software Formas de Energia e Transformações de 
Energia, que se encontra disponível gratuitamente online ou para download no site phet 
colorado, abordando a 1ª Lei da Termodinâmica. O projeto foi desenvolvido em uma turma 
de 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Virgílio Furtado, localizada na cidade de 
Lajes Pintadas/RN e objetivou, de maneira geral, aproximar os conhecimentos de Física 
dos alunos, bem como trazer uma discussão mais ampla sobre o conceito de Energia, 
explicitando a 1ª Lei da Termodinâmica, mostrando as diferentes formas de Energia 
presentes no cotidiano, e por fim, estimulá-los ao uso das fontes renováveis de Energia e, 
consequentemente, a preservação do meio ambiente.

TÍTULO: Movimentos e tempos laborais na seleção de castanha do Brasil industrializada
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Keila Souza da Silva
Autores: Keila Souza da Silva, Carlos Adolfo Bantel, Rosana Cavalcante dos Santos, Luciana 
Freitas Ferandes, Aldilene Barros do Nascimento.
Resumo: O manejo florestal pode ser realizado ordenadamente e de acordo com princípios 
agroecológicos considerando a conservação de recursos não prejudicando o equilíbrio 
ambiental. Aproveita-se comercialmente a floresta em pé evitando-se o desmatamento. O 
agricultor pode realiza o manejo da produção, seja por meio de podas, limpeza do terreno 
ou, no máximo, retirada controlada de alguns exemplares que dificultem o crescimento da 
espécie objeto. Na floresta são recolhidos os frutos caídos da castanha do Brasil e retiram-
se suas sementes, que são comercializadas em seguida. Na industrialização da castanha 
seleciona-se a amêndoa valorizada no mercado alimentício. A industrialização requer a 
participação de mão de obra numerosa e bem treinada para a seleção dos sortimentos 
exigidos pelo mercado. A amêndoa é selecionada manualmente demandando grande 
quantidade de movimentos repetitivos das mãos e braços que podem levar à estafa, 



doenças laborais, dores localizadas e consequências psíquicas. Investir no conforto laboral 
é fundamental e para tanto é necessário que se conheçam detalhadamente os movimentos 
laborais e suas condições ergonométricas. Conhecer o tempo dos movimentos permite 
potencializar a gestão e conforto laboral da atividade. Objetivou-se mensurar e quantificar 
os movimentosnas mesas seletoras de amêndoas de indústria de beneficiamento de 
castanha em Sena Madureira/AC. Utilizou-se relógio para tomadas de dados em três mesas 
seletoras e obtiveram-se os seguintes resultados preliminares em três mesas seletoras 
dispostas sequencialmente. A seleção de amêndoas consumiu respectivamente 100%; 
91,7% e 63,8%, com média de 85,2%. As paradas consumiram 0%; 5,5% e 27,8%, com 
média de 11,1% e atividades secundárias consumiram 0%; 2,8% e 8,3%, com média de 
3,7%. Uma mesa apresentou resultados atípicos e outra demonstrou excesso de seletoras 
no período de observação, contudo as médias demonstraram compatibilidade operacional, 
com a eficiência laboral de 85,2%. A participação da seleção manual de amêndoas 
significou 11,27% na composição dos valores de venda.

TÍTULO: Impacto do bolsa família sobre a taxa de mortalidade infantil nos estados da 
região norte no período de 2008 a 2012
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguaína
Apresentador: Keily Cristiny Azevedo Leite
Autores: Keily Cristiny Azevedo Leite, Ana Flávia de Morais Oliveira, Hebert Batista, 
Nilsandra Martins de Castro.
Resumo: O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que tem por 
objetivo beneficiar famílias em situação de pobreza em todo o Brasil. (MELO, DUARTE, 
2010). Com relação as condicionalidades na área de saúde, as famílias beneficiárias 
assumem o compromisso de acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento e 
desenvolvimento das crianças menores de 7 anos (MARQUES, 2013). Este trabalho teve 
por objetivo identificar o impacto do bolsa família sobre a taxa de mortalidade infantil na 
região norte do país no período de 2008 a 2012. Trata-se de um estudo epidemiológico, 
onde utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Person para medir o grau de correlação 
entre as transferências do Bolsa Família e a taxa de mortalidade infantil dos estados da 
região norte no período de 2008 a 2012. Houve significância em todos os estados da 
região norte, tendo sido o valor de p o seguinte: Acre – p= 0,0181; Amapá – p=0,0132, 
Amazonas – p=0,0207; Pará – p=0,0025; Rondônia – p=0,001; Roraima – p=0,0383; e, 
Tocantins – p=0,0147. Podemos sugerir, diante dos dados apresentados, que quanto 
maior o investimento destinado ao programa, menor é a taxa de mortalidade infantil.

TÍTULO: A educação técnica profissional como ferramenta dignificadora do homem: O 
caso PRONATEC.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Kelly Cristina Rocha Azarias



Autores: Kelly Cristina Rocha Azarias, Ademil Domingos do Nascimento.
Resumo: A educação não deve ser considerada um privilégio, nem ser utilizada como 
forma de promover a desigualdade social, pois é a maneira mais sublime de se atingir a 
plenitude do crescimento humano. O PRONATEC foi criado com o objetivo de ampliar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. Este trabalho objetivou 
fazer análise dos cursos ofertados e o público atingido pelo PRONATEC no IFTO. A 
pesquisa foi conduzida sob a ótica de um estudo de caso. Dados parciais informam que, 
no ano de 2014 em torno de 2.569 estudantes concluíram cursos pelo PRONATEC. em 
2013, o IFTO disponibilizou 87 cursos nessa modalidade, distribuídos em seus 7 campi no 
estado, atingindo 3002 cidadãos. em egresso do Campus Araguatins chegou a ser citado 
pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, no programa Café com a Presidenta, que 
relatou a sua história de sucesso. Esse tipo de curso tem conseguido cumprir seu objetivo 
de capacitação de mão-de-obra técnica para o mercado de trabalho.

TÍTULO: Panorama da aplicação do green supply chain management: Uma análise das 
maiores construtoras do país
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Kelly da Silva dos Santos
Autores: Kelly da Silva dos Santos, Silvio Dagson Rodrigues Damasceno, Andreza Geovana 
Faustino de Medeiros, Marcus Vinicius Dantas de Assunção, Júlio César Cavalcante Damasceno.
Resumo: A presente pesquisa tem por finalidade apresentar um panorama da aplicação do 
Green Supply Chain Management (GSCM) nas maiores construtoras do país, por meio de 
objetivos específicos como: Levantamento das práticas adotadas de GSCM por parte das 
dezoito maiores empresas do setor da construção civil; Divisão em clusters das empresas 
pesquisadas a partir das variáveis internas e externas sugeridas por Souza (2013) e 
Discussão da análise de cluster.
O GSCM, gestão da cadeia de suprimentos verdes, é um método que contribui para o 
desempenho ambiental minimizando desperdícios, emissões de poluentes e gastos des-
necessários. em relação as práticas do GSCM, averígua-se que das sete praticas internas, 
duas não foram utilizadas por nenhuma das construtoras presentes no ranking, identifica-
das por ecodesing e Recuperação de Investimentos, sendo a Gestão Ambiental Interna e 
as compras verde as mais aplicadas. A auditoria Ambiental foi a única prática externa que 
não foi aplicada em nenhuma das empresas analisadas, contrapondo com as Certificações, 
que foram as mais utilizadas.

TÍTULO: A influência da mídia nos hábitos alimentares infantil
Instituição: Escola Tecnica Estadual Almirante Soares Dutra
Apresentador: Kelvina Araújo de Souza Soares
Autores: Kelvina Araújo de Souza Soares, Lucia Maria Torreão da Silveira, Aldenise Chagas 
Curvelo Gonçalves Moreira, Ynglidis Priscila Barboza de Farias, Thamiris Santos Gonçalves.



Resumo: Atualmente, o volume de informações que a mídia oferece sobre alimentos 
aumenta a cada dia. As crianças constituem um grupo facilmente influenciável no tocante 
a alimentação. Pesquisas recentes têm mostrado que as crianças de hoje consomem mais 
produtos industrializados do que naturais, e, a mídia, seja televisiva ou por outros meios 
de comunicação, tem exercido grande influência nessas escolhas, a partir do momento 
em que desperta o sentimento da criança em adquirir determinados produtos. No entanto, 
muitos alimentos vendidos e mostrados através de propagandas trazem sérios riscos para 
a saúde da criança, uma vez que são ricos em açúcares e gorduras, e pobre em nutrientes 
importantes à saúde como vitaminas e sai minerais.

TÍTULO: Estudo sobre influência do nível de escolaridade na distribuição de renda no Brasil
Instituição: IFNMG- Instituto Federal Norte de Minas Gerais
Apresentador: Kennya de Lima Ribeiro
Autores: Kennya de Lima Ribeiro, Elder Olinto de Morais.
Resumo: INTRODUÇÃO: O Brasil, deu grandes passos no que diz respeito à universalização 
educacional no nível primário, atingindo praticamente a totalidade das crianças em idade 
escolar. No entanto, enquanto alguns municípios exibem indicadores de primeiro mundo, 
em algumas regiões o país ainda acumula atrasos significativos. Há discussões que 
relacionam o impacto da escolaridade sobre a distribuição de renda no país. Este estudo 
analisa, através de um painel de dados, a influência dos diferentes níveis educacionais 
na distribuição de renda. OBJETIVOS: Analisar se existe ou não influência do nível de 
escolaridade na formação da distribuição de renda no Brasil. Verificar se os diferentes 
níveis de escolaridade contribuem igualmente para a promoção do crescimento 
econômico. METODOLOGIA: O modelo estimado tem como variáveis o coeficiente de Gini, 
Renda Per capita e Nível de Escolaridade. CONCLUSÃO: Os resultados dão indícios de 
que a distribuição de renda sofre influência da escolaridade, com aumento à medida que 
se elevava o nível de escolaridade. Tal constatação pode interferir de maneira positiva na 
busca pelo desenvolvimento educacional e intelectual dos Brasileiros, assim como numa 
maior da igualdade na distribuição de renda.

TÍTULO: Peixes elétricos da amazônia no ensino de ciências
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Késede da Silva Pereira
Autores: Késede da Silva Pereira, Juliana Mesquita Vidal Martinez de Lucena.
Resumo: A biologia nos seus processos evolutivos define a distribuição de cada espécie 
juntamente com os fatores físico-químicos e biológicos, as interações ecológicas 
existentes na Amazônia assumem uma significação ainda maior, uma vez que existem 
riqueza e diversidade da fauna local. (VAL, et al. 2010)
 Os peixes elétricos pertencem a Ordem Gymnotiformes e possuem a capacidade de pro-
duzir corrente elétrica. Distribuídos às Américas central e sul a maior incidência acontece 



na Bacia Amazônica onde são encontrados vivendo em igarapés, cachoeiras, alagados 
e fundo do canal de grandes rios. Nesta perspectiva, a proposta da pesquisa foi avaliar 
a percepção dos alunos com relação aos princípios de eletricidade e peixes elétricos da 
região no seu contexto social.
Para Santos e Alessio (2008) a educação vem ser o precursor na formação do ser humano, 
na disciplina de ciências, a atenção dada aos temas abordados em sala de aula, fazem parte 
do processo de integração, pois apresenta ao alunado a formação da vida e sua composi-
ção atual no planeta.

TÍTULO: Laser e suas aplicações
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Késia Jordânia do Nascimento Costa
Autores: Késia Jordânia do Nascimento Costa, Lanna Tamillys Olveira Alves, Jessica 
Caroline da Silva Abreu, Maria Franciane de Sousa Dias.
Resumo: Esse artigo irá mostrar tudo sobre o laser e suas aplicações, sua importãncia no 
nosso cotidiano, aonde é usado, para que serve, suas diversas propriedades, como sua 
descoberta facilitou no campo da medicina (cirurgias), na Fisioterapia como antiinflamatório, 
regenerador e analgésico, industriais (cortar metais, medir distâncias), pesquisa científica 
(pinças ópticas, hidráulica, física atômica, óptica quântica, resfriamento de nuvens 
atômicas, informação quântica), comerciais (comunicação por fibras ópticas, leitores de 
códigos de barras), no campo bélico (miras lasers) e mesmo todos os dias em nossas 
casas (aparelhos leitores de CD, DVD e Blu-Ray, laser pointer usado em apresentações 
com projetores), através de análises e pesquisas fundamentadas nas descobertas de Albert 
Einstein e dos demais físicos que deram continuidade ao laser.

TÍTULO: Uma forma inovadora de ensinar a química no cotidiano na escola: Relatos do 
projeto de extensão “tons da terra”
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Kesiane Oliveira Biase Adegas
Autores: Kesiane Oliveira Biase Adegas, Fernanda Tunes Villani, Angela Maria Gonçalves 
de Oliveir.
Resumo: O trabalho objetiva divulgar resultados do projeto aplicado na escola. No 
estágio supervisionado, foi observado alto índice de reprovação em Química causado 
pela falta de conhecimentos prévios dos alunos, onde os princípios da aprendizagem são 
vinculados ao modelo de ensino que leva em conta a falta desses conhecimentos. Foi 
possível apresentar a Química de forma divertida e lúdica, usando o solo para a produção 
de tintas ecológicas. Uma prática baseada em fatos do cotidiano serve como ilustração 
para ensinar conhecimentos químicos. A partir de pesquisa bibliográfica aplicamos o 
projeto, observando assim o interesse dos participantes que entenderam melhor a química 
e identificaram que, produtos adquiridos através dos solos além de baixo custo e não 



ser tóxicos, pode ser usado em diversas superfícies. Foi possível observar mudanças na 
prática do professor, pois com o uso de atividades lúdicas, e usando o espaço vivo do 
aluno, torna o Ensino de Química mais produtiva em sala de aula.

TÍTULO: Capacitação e formação dos catadores de resíduos sólidos no município de 
Iguatu-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Anny Kariny Feitosa
Autores: Kevin Brasil da Silva, Anny Kariny Feitosa, Pedro Henrique Dias Batista, Francisco 
Edson Leite, Mônica Maria Siqueira Damasceno.
Resumo: O estudo está integrado à missão de desenvolver ações educativas, com base 
nas dimensões social, ambiental e econômica, que permitam, aos catadores de resíduos 
sólidos atuantes no município de Iguatu, adquirir conhecimentos relacionados ao 
gerenciamento adequado de resíduos, a partir da legislação vigente. O Objetivo foi realizar 
a formação de catadores e incentivar o empoderamento econômico, por meio da criação 
de uma cooperativa, para oportunizar o aumento da renda dos catadores. A formação 
contou com 20 catadores e deu-se durante o período de 02 de set a 25 de nov do ano de 
2014. Os assuntos abordados foram de diversos temas que ajudassem aos catadores a 
conhecer o seu real papel na sociedade. Com isso os resultados obtidos foram notáveis 
como o conhecimento total sobre a PNRS. Tendo em vista todos esses resultados é 
possível concluir que foram capacitados 20 catadores de resíduos sólidos a partir da PNRS 
e estão aptos a montar uma cooperativa de acordo com as legislações vigentes .

TÍTULO: SICA – Sistema integrado para controle de aprendizagem
Instituição: EEEP Maria Dolores Alcântara e Silva
Apresentador: Iuri Breno Ferreira Lopes
Autores: Anderson Jarder de Lima, Monck Charles Nunes Albuquerque, Iuri Breno Ferreira Lopes.
Resumo: É notório no âmbito escolar profissional uma grande deficiência em relação a 
punição de atitudes indisciplinadas por parte dos alunos. e é nesse contexto que apresento-
lhes o SICA(Sistema integrado para controle de aprendizagem). Com uma linguagem 
simples, prática e versátil o sistema propicia uma área reservada para a resolução de 
simulados onde os alunos considerados indisciplinados podem resolver um questionário 
direcionado a matérias consideradas críticas na instituição. Desta maneira além de estudar 
sobre aquele conteúdo o aluno está recebendo uma sanção em relação a alguma atitude 
cometida no ambiente escolar, seja ela atrasos ou indisciplinas. Sua multifuncionalidade 
e sua facilidade de uso o tornam acessível a todas as unidades de ensino. Além do 
simulado o sistema conta com uma área relacionada ao controle de apredizagem dos 
alunos. O mecanismo desenvolvido auxilia na gestão destes controles de forma online 
e flexível. Com uma interligação aos simulados os controles que são comandados pelos 
administradores servem também para uma gerência das dificuldades dos alunos, uma 



vez que os coordenadores(professores, diretores de turma, cordenadores) tem acesso 
as informações cadastradas pelos usuarios. Com isto os professores já sabem com 
quais alunos ter uma atenção redobrada no tanto no âmbito disciplinar quanto no âmbito 
educacional. Um dos benefícios da implantação do sistema nas instituições de ensino, é 
a redução dos gatos uma vez que de forma online o sistema não necessita de máquinas 
especializadas na impressão de livros entre outros fatores. O incentivo à educação virtual 
proporciona aos jovens estudantes diversas oportunidades, entre elas, a formação de ser 
pensante e gerador de conhecimento. Percebe-se também a mudança significativa dos 
estudantes, que agora conseguem ter autonomia na busca do conhecimento e criam suas 
oportunidades no mundo do trabalho. Mesmo considerando a especificidade institucional, 
formativa, democrática e intencional da escola na busca de alternativas de intervenção 
pedagógica de cunho científico, para a proposição de soluções aos problemas de ordem 
indisciplinar nas escolas, é mister que qualquer pessoa pensante deve empenhar-se na 
mudança da educação de forma global promovendo uma inclusão digital nos recursos 
disciplinares da mesma unidade de ensino.

TÍTULO: AFAN e ONHB: Para além dos muros, fortalecendo o ambiente escolar.
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Ricardo Henrique Borges Behrens
Autores: Keyla Cardoso Santana Campos, Ricardo Henrique Borges Behrens.
Resumo: Este trabalho relata vivências dos alunos do Ensino Médio do Instituto Federal da 
Bahia, Campus Valença, em atividades extra classe nas disciplinas de História e Educação 
Física. A primeira com a orientação e participação dos estudantes na ONHB - Olimpíada 
Nacional em História do Brasil, e a segunda com as AFAN - Atividades Físicas de Aventura 
na Natureza. Analisando, enquanto possibilidades pedagógicas de motivação para as 
aulas, pretende-se avaliar o quanto as atividades desenvolvidas despertaram o interesse 
dos alunos, proporcionando maior participação nas aulas.
Observou-se engajamento, entendimento das atividades inovadoras, que promoveram me-
lhoria da socialização e da autoestima. Experiências de vida inesquecíveis e a ampliação da 
visão de mundo, contato com a natureza, superação dos limites, percepção da importância 
dos equipamentos de segurança, incentivo a prática de atividades físicas e desenvolvi-
mento das habilidades de leitura de textos e imagens. Também foi verificado em ambas, a 
dificuldade em trabalhar com um tempo limitado para dedicação aos estudos.

TÍTULO: Educação bilíngue para surdos do 5º ano da educação básica: Um estudo sobre 
a produção textual em libras em sala inclusiva e sala especial
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Vitória de Santo Antão
Apresentador: Keyla Maria Santana da Silva
Autores: Keyla Maria Santana da Silva, Wanilda Maria Alves Cavalcanti.
Resumo: A inclusão educacional de surdos representou um avanço nas políticas públicas 



Brasileiras. Ela trouxe consigo a necessidade de reflexões sobre o processo de aquisição 
da Libras, questões essas que ainda demandam estudos pelo fato de não podermos afirmar 
que são questões resolvidas. O objetivo deste trabalho foi analisar a produção textual em 
Libras de alunos surdos do 5º ano da Educação Básica em escolas públicas da cidade 
de Recife. Para tratar do tema nos fundamentamos em autores, dentre outros: Quadros, 
Marcuschi, Mittler, Fernandes, Felipe, Krashen, que investigaram aspectos linguísticos 
relacionados com processos de funcionamento do sistema linguístico, textualização e 
interlíngua. Realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo descritivo, pesquisando em 
quatro escolas públicas, textos de doze alunos surdos e entrevistando quatro professores 
pertencentes a essas escolas. Essas observações nos levaram a concluir que nas duas 
salas existem textos com qualidade razoáveis em nível iniciais desse processo. Portanto, 
parece haver um leve ganho na produção textual em Libras de alunos de salas especiais.

TÍTULO: Estudo da poluição sonora no centro comercial do município de Caruaru-PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Keylyanne Michele Pereira Rocha
Autores: Keylyanne Michele Pereira Rocha, Emanuele Pessoa de Lira, Andréa Martins de 
Lima Antão, Janine Magaly Arruda Tavares.
Resumo: O presente estudo tem por objetivo realizar análise quantitativa da intensidade 
da pressão sonora existente no centro comercial do município de Caruaru – PE, 
proporcionando para entidades públicas e privadas dados concretos do nível de poluição 
sonora local. Sendo estes dados, fonte de informação e pesquisa para realização de 
programas de controles, com foco no atendimento a diretrizes municipais, estaduais e 
aos requisitos legais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA. Sabe-se que a poluição sonora está presente nos centros urbanos e 
que de acordo com sua intensidade pode afetar a saúde e qualidade de vida da população 
fixa e flutuante existente do local, os níveis de pressão sonora podem causar perturbações 
que vão de estresse, desconforto e até perda permanente da audição. Foi realizado 
estudo de caráter quantitativo, nos arredores do Centro Comercial da Cidade de Caruaru, 
caracterizado como espaço multicultural onde transitam moradores da comunidade local, 
comerciantes e turistas nacionais e internacionais, atraídos pela diversidade existente no 
ambiente. A definição da área a ser estudada baseou-se no critério da identificação de 
instalações fixas e flutuantes do comércio local, onde identificou-se ser a área de maior 
circulação e instalação de pessoas. Realizou-se medições em horário diurno comercial, 
com grande movimentação de pessoas e veículos e em horário noturno, sem fluxo de 
comércio, mas com movimentação do trânsito local, após 22h. As avaliações se deram 
através da utilização de um Decibelímetro que permitiu a identificação do nível de pressão 
sonora equivalente (Laeq), ponderado para a curva de compensação “A” e modo “SLOW”, 
atendendo critérios legais para caracterização do tipo de ruído identificado no ambiente. 
Os resultados obtidos foram comparados com os exigidos na NBR 10151 que apresenta 



os procedimentos para avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade. Constatou-se que em mais de 97% dos pontos avaliados o nível de ruído 
estava acima dos limites aceitáveis para o horário diurno e 91% para o horário noturno. 
Identificou-se a presença de equipamentos de publicidade em 70% da área estudada e 
uma redução de até 5dB(A) ao retirar essa fonte de emissão de ruído nos pontos avaliados. 
Observou-se ainda a movimentação intensa de veículos automotores e a grande circulação 
de equipamentos de tração manual de venda de CD. Situações que em conjunto são 
responsáveis pela geração de ruído acima dos limites legais. Conclui-se que a área em 
estudo não atende a legislação vigente que preza pelo conforto da comunidade local no 
horário diurno ou noturno, podendo acarretar risco para saúde da população fixa, ocupante 
da área, que fica exposta de maneira habitual e permanente ao ruído. Constatou-se ainda 
que a população flutuante está exposta de maneira eventual e intermitente ao ruído, não 
estando vulnerável de maneira direta as interferências provocadas pela exposição ao ruído 
identificado. Propõe-se a criação de Programas de Silêncio pela administração pública 
e privada local, visando a atenuação do ruído existente. Sugere-se a reorganização do 
comércio local através da restrição de circulação de ambulantes, controle do fluxo de 
equipamentos de venda de CDs e definição de critérios de publicidade sonora.

TÍTULO: Twister da nutrição
Instituição: IFMS - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul
Apresentador: Felicia Megumi Ito
Autores: Klevi Albuquerque Torres, Felicia Megumi Ito, Luís Henrique Camargo Costa.
Resumo: É um desafio para os professores motivar os estudantes a assimilarem os 
diversos conteúdos, sendo assim se faz necessário que os docentes busquem métodos 
alternativos que despertem tal motivação nesses alunos. O Twister da Nutrição é um jogo 
didático de baixo custo que visa ser uma ferramenta que vem para auxiliar os professores 
no processo ensino/aprendizagem da disciplina de nutrição.

TÍTULO: Os cursos de formação inicial e continuada (FIC) ofertados pela linha bolsa-
formação trabalhador do PRONATEC no Ceará.
Instituição: SME - Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza
Apresentador: Leonardo Araújo Lima
Autores: Lafaete Almeida de Oliveira, Leonardo Araújo Lima.
Resumo: Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados pela linha Bolsa-
Formação Trabalhador do PRONATEC no Ceará.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pelo 
Governo Federal, em 2011, através da Lei nº 12.513/2011 de 26/10/2011, com a finalidade 
de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, atendendo a necessi-
dade de formação de mão deobra qualificada, apresentada pelo setor produtivo Brasileiro 
e tão necessária para que a economia do país possa continuar a crescer.



Com a criação do PRONATEC, o governo federal centraliza no âmbito do Ministério da Edu-
cação (MEC) a execução de ações de qualificação profissional, que passa a ser ofertada por 
meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, contribuindo para 
a ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica no país. Para o alcance de 
seus objetivos o PRONATEC, contempla as seguintes iniciativas: Expansão da Rede Fede-
ral, Bolsa-Formação Trabalhador, Programa Brasil Profissionalizado, Rede e-Tec e Acordo 
de Gratuidade com Serviços Nacionais de Aprendizagem – Sistema S. Para os fins deste 
estudo destacaremos apenas a linha de ação denominada Bolsa-Formação Trabalhador.
O Bolsa-Formação Trabalhador prevê a oferta gratuita de qualificação profissional para 
pessoas inscritas ou em processo de inclusão no CadÚnico. “A Bolsa-Formação Trabalha-
dor será destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos programas federais de transfe-
rência de renda, para cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional.” 
(Brasil, 2011, p.2).
O estudo empírico se deu através da exploração do arcabouço téorico que trata das cate-
gorias em estudo (qualificação profissional, emprego e renda e inclusão social), além da 
análise documental dos documentos de referência apresentados pelo Ministério de Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Inicialmente se contou com a pesquisa bibliográfica de documentos oficiais que fazem 
parte do arcabouço teórico que trata do tema, a exemplo da legislação legal que criou o 
PRONATEC e resoluções e portarias emanadas pelo Ministério da Educação (MEC) que 
disciplinam o seu funcionamento. Foram analisados ainda os relatórios dos resultados do 
Programa Brasil Sem Miséria disponibilizados pelo MDS.
A pesquisa documental possibilita melhor compreensão do tema, considerando que: “Este 
tipo de pesquisa, consiste no exame de materiais de natureza diversa e que ainda não rece-
beram um tratamento análitico, ou que podem ser reenxaminados mediante interpretações 
complementares.” (GODOY, 1995, p. 24).
Os cursos estão disponíveis para pessoas a partir de 16 anos de idade, com prioridade 
para os beneficiários do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ofertados através da Bolsa-For-
mação Trabalhador no âmbito do PRONATEC, são cursos com carga horária mínima de 
160 horas, ofertados de acordo com os potenciais locais identificados pelos municípios 
demandantes das vagas e ofertados através do Sistema S.
A oferta dos cursos segundo a linha de ação Bolsa-Formação Trabalhador é disciplinada 
através do Guia PRONATEC de Cursos FIC, o documento é atualizado periodicamente e ser-
ve como instrumento direcionador da oferta de cursos, contribuindo para a consolidação 
de uma política pública que tem como objetivo principal aproximar o mundo do trabalho do 
universo da Educação, atualmente o Guia conta com 644 opções diferentes, distribuídos 
nas áreas de construção civil, serviços, hotelaria, comércio, bares e restaurantes, cuidador 
de idoso, operador de computador, eletricista, auxiliar administrativo, entre outras.



Merece destaque o fato do modelo adotado pelo MEC para operacionalização do programa 
favorece a ação em rede, cabendo ao Ministério da Educação à organização da demanda de 
cursos devidamente articulada com a oferta de cursos pelas entidades ofertantes, no caso 
o sistema S, a exemplo do SEN

TÍTULO: Perfil dos alunos do curso técnico de administração integrado do IFRN/NC
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Laianni Vitória Cosme e Silva
Autores: Laianni Vitória Cosme e Silva, Cícero Nicácio da Costa Júnior, Augusto Santana 
Veras de Medeiros.
Resumo: Com o aumento da procura por profissionais especializados em Administração 
e a sua importância no mercado de trabalho, o ingresso nesta área tem sido um dos mais 
concorridos, tanto em cursos técnicos quanto em cursos superiores. As empresas estão 
se empenhando cada vez mais em contratar profissionais versáteis, que estejam abertos à 
mudanças, e que consigam exercer não só o que lhes foi ensinado no decorrer do curso, 
mas qualquer tarefa que venha a surgir no ambiente de trabalho e que lhes caibam exercer.
Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de realizar uma análise do perfil dos 
alunos do curso técnico em Administração na modalidade integrado do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Nova Cruz, destacando as áreas do curso em que 
tais alunos encontram maior dificuldade.
Fazem parte da formação técnica do aluno pesquisado as seguintes competências: Funda-
mentos de Administração e Gestão Pública e Terceiro Setor, no 1º ano; Matemática Finan-
ceira, Estatística e Direito de Empresa, Trabalhista e Tributário, no 2º ano; Contabilidade 
Geral, Gestão de Pessoas e Gestão da Produção e Logística, no 3º ano; Marketing e Servi-
ços, Sistema de Informação e Gestão Financeira, no 4º ano. Vale salientar que o Campus 
não conta ainda com turmas de 4º ano, de modo que a pesquisa se deteve às competências 
desenvolvidas até o 3º ano.

TÍTULO: Estudo da produção de cerveja com adição de frutas desidratadas no mosto
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão
Apresentador: Laís Fragali Machado
Autores: Laís Fragali Machado, Márcia Luzia Rizzatto.
Resumo: No Brasil, duas tendências têm se destacado: a obtenção de cervejas a partir de 
mostos concentrados (High Gravity Brewing) e a elaboração de cervejas utilizando adjuntos 
especiais, os quais podem aromatizar ou não as mesmas. Assim, aliado a necessidade de 
maiores produtividades com menores custos de investimentos, algumas cervejarias vêm 
optando pelo aumento do extrato inicial de fermentação, processo que é conhecido como de 
alta concentração. A elaboração de cervejas utilizando adjuntos especiais vem se tornando 
uma solução de barateamento na obtenção de cerveja devido à substituição de parte do 



malte, acrescentando ainda, atributos sensoriais característicos nos produtos obtidos.
O presente trabalho tem como objetivo o estudo do desenvolvimento de uma cerveja com 
adição de frutas desidratadas bem como a cinética de crescimento microbiano (biomassa) 
e consumo do substrato.
A fermentação para o processo de produção da cerveja com adição de Damasco e da cer-
veja com adição de uva passa ocorreram durante 11 dias.
Durante este período foi avaliado o consumo dos substratos pela medida do °Brix (quanti-
dade de sólidos solúveis totais) e produção das biomassas medidas através do peso seco.
Nota-se, que o processo foi estável durante toda a fermentação, indicando que a adição 
das frutas desidratadas, tanto o damasco como a uva passa, não inibiram o crescimento 
microbiano.

TÍTULO: A utilização dos recursos didáticos no centro municipal de educação infantil 
–CMEI ANGELIM IV
Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piauí
Apresentador: Laís Pereira Barros
Autores: Laís Pereira Barros, Filipe Leite da Silva, Maria Oneide Lino Silva, Matheus 
Pereira Barros.
Resumo: A utilização dos recursos tecnológicos na didática aplicada no Centro Municipal 
de Educação Infantil – CMEI Angelim IV é o tema tratado neste trabalho. A problemática 
abordada é sobre a relevância da utilização destes recursos pelas professoras do CMEI 
Angelim IV no processo pedagógico, objetivando analisar e identificar quais recursos 
didáticos são utilizados neste centro de educação infantil, pois a importância estratégica 
atribuída aos recursos tecnológicos na didática exige uma correta manipulação para que 
o aprendizado docente possa ser otimizado. Dessa forma, foi estimulada a pesquisa sobre 
a utilização desses instrumentos no ambiente educacional. A metodologia utilizada se deu 
com base numa abordagem qualitativa dos dados coletados em uma pesquisa de campo 
realizada no CMEI Angelim IV tendo como fundamentação teórica os autores Sant’ Anna 
(2004); Malheiros (2013), Gil (1997) e Freitas (2007). Um questionário respondido pelas 
professoras do CMEI Angelim IV, contendo sete perguntas criadas com embasamento 
nos teóricos citados foi o instrumento utilizado para a coleta de dados, visando mensurar 
resultados precisos. Os resultados revelam que as educadoras do CMEI Angelim IV 
reconhecem a importância e a relevância da utilização dos instrumentos tecnológicos 
como ferramentas pedagógicas no ambiente escolar do CMEI Angelim IV.

TÍTULO: O uso de metodologias ativas em educação na saúde
Instituição: Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Apresentador: Laís Queiroz Morais
Autores: Laís Queiroz Morais, Eni Batista de Souza, Heitor Petinari Ferrari, Beatriz Rodrigues 



de Souza Melo, Larissa Rachel Palhares Coutinho.
Resumo: Introdução: O novo modelo de ensino-aprendizagem requer do profissional 
uma atuação integrativa, flexível e sensível as especificidades do meio. O bom professor/
preceptor valoriza a discussão, reflexão e interação das ideias. O profissional de saúde 
deve ser um agente formador, capacitado para desenvolver habilidades de futuros 
profissionais e ao mesmo tempo deve estar com maturidade suficiente para permitir 
o desenvolvimento individual do educando. Deve permitir a autonomia do educando, 
desenvolver atividades de forma contextualizada e planejadas, entender e facilitar o uso 
de seus conhecimentos prévios, os valores, a cultura. Objetivos: Descrever a importância 
da integração ensino-serviço no processo de formação dos profissionais da saúde, 
visando transformar o processo de ensino-aprendizado, rompendo a dicotomia entre 
teoria e prática, proporcionando aprendizagem significativa, capaz de promover sujeitos 
compromissados com a construção de um modelo de atenção à saúde, pautada nos 
princípios da integralidade e humanização da assistência do SUS. Método: Trata-se 
de uma revisão de literatura por meio de um levantamento bibliográfico a respeito das 
metodologias ativas, relacionado com a educação em saúde no SUS. Foram incluídas as 
publicações internacionais e nacionais com textos na íntegra. Resultados: Na metodologia 
ativa, o estudante é instigado a refletir sobre as situações vividas no contexto do 
trabalho em saúde, para desenvolver a competência do cuidado integral às necessidades 
individuais e coletivas, direcionado por ações (atividades/tarefas), voltadas ao atendimento 
das necessidades individuais (permeando o ciclo vital), das necessidades coletivas, 
organização e gestão do cuidado centrado na Atenção Básica à Saúde. Torna-se essencial 
pensar em uma metodologia para uma prática de educação libertadora, na formação de um 
profissional ativo e apto a aprender a aprender, uma vez que a graduação dura somente 
alguns anos, enquanto a atividade profissional pode permanecer por décadas, portanto os 
conhecimentos e competências vão se transformando velozmente. Conclusões: Portanto, 
as metodologias ativas de ensino aprendizagem vêm sendo construídas e implicam formar 
profissionais como sujeitos sociais com competências éticas, políticas e técnicas e dotados 
de conhecimento, raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões 
da vida e da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e 
complexidades.

TÍTULO: Projeto contestando: Valorizando a formação sociocultural norte Capixaba.
Instituição: IFES - Intituto Federal do Espírito Santo, Campus Montanha
Apresentador: Eduardo Ribeiro da Silva Ávila
Autores: Laís Sabino de Souza, Eduardo Ribeiro da Silva Ávila.
Resumo: Uma região com aspectos particulares em relação ao estado espírito-santense, 
tem uma formação histórica única com influências mineiras e baianas na sua cultura. 
Coincidentemente ou não, o Espirito Santo e Minas gerais disputaram conflitos de Terra nas 
remediações das fronteiras entre eles.O Projeto ContEStando visa reunir um acervo cultural 



sobre o passado norte capixaba, tendo como percussor a guerra do Contestado ocorrida 
entre Minas Gerais e Espírito Santo. A metodologia usava foram formadas basicamente por 
pesquisas e os resultados obtidos iram ser usados para inclusão da sociedade em relação a 
esse assunto com amostras sobre o tema.
Apesar de ser um episódio com poucos fatos e comprovações, a função do projeto é que to-
dos conheçam essa parte do passado capixaba que pode explicar a cultura que vivenciamos 
hoje, assim como o passado de outros lugares auxiliem na compreensão do seu presente.

TÍTULO: “Princípio de funcionamento de uma fonte de tensão estabilizada”
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão
Apresentador: Laís Soares Mulero
Autores: Laís Soares Mulero, Humberto Hickel de Carvalho.
Resumo: Esse pôster faz parte do projeto de Bolsa Ensino, oferecido pelo IFSP, que 
visa o desenvolvimento do aluno através da elaboração de experiências de eletrônica. 
A experiência apresentada relata o princípio de funcionamento de uma fonte de tensão 
estabilizada, que está presente nos dispositivos eletrônicos utilizados no nosso cotidiano.

TÍTULO: O professor e a utilização da informática no processo de ativação das 
inteligências múltiplas.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Lana Adhara Araújo de Melo
Autores: Lana Adhara Araújo de Melo, André Luiz da Silva Freire.
Resumo: O processo de aprendizagem está relacionado à educação e ao desenvolvimento 
pessoal. Muitos alunos das séries iniciais apresentam dificuldade de aprendizado, como 
todo ser humano possui sua individualidade e formas de aprender diferenciadas. Howard 
Gardner(1993), um psicólogo cognitivo e educacional, elaborou a teoria das Inteligências 
Múltiplas, explicando que todo ser humano não desenvolve apenas uma inteligência, mas 
que pode chegar a desenvolver até oito. Para identificarmos este aluno com dificuldades e 
sua respectiva inteligência e podermos ajuda-lo, temos que primeiro alcançar o professor, 
que é o mediador no processo de aprendizagem entre o aluno e o ensino. Apresentar ao 
professor como a informática pode enriquecer sua aula, oferecendo formas variadas de 
abordar um assunto, realizar uma atividade e resolver um problema para que, seu aluno 
encontre o melhor caminho para ativar e desenvolver a sua inteligência de forma mais eficaz.

TÍTULO: Relevância da cultura imposta pel monumento matriz de aparecida de Goiânia 
aos moradores da cidade
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia
Apresentador: Sarah Silva Muniz
Autores: Lara Cristina Rosa, Sarah Silva Muniz, Êmine Luara Santos, Felipe Lourenço 
Dantas Melo.



Resumo: Aparecida de Goiânia surgiu a partir da Igreja Nossa Senhora Aparecida, sendo 
assim seu monumento matriz. Tivemos como principal objetivo do projeto de pesquisa 
conhecer e analisar a relevância da cultura imposta pelo monumento matriz de Aparecida 
de Goiânia aos moradores da cidade, levando em conta o que os moradores consideram 
sobre a cultura religiosa.
Tratou-se de uma pesquisa empírica e teórica, considerando que para a elaboração foi de 
suma importância conhecer o perfil religioso dos frequentadores dos locais: arredores da 
Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na região central da cidade; os arredores do 
Shopping Buriti e a área da AV. Liberdade do Setor Garavelo, para isso foi utilizado um 
formulário em que os entrevistados responderam sobre os questionamentos que geraram 
esta pesquisa.
De acordo com a pesquisa realizada, concluímos que, atualmente as pessoas creem que 
a religião predominante é a evangélica, e não mais a católica, que é religião imposta pelo 
monumento matriz do município e que na parcela de entrevistados, o número de católicos 
e evangélicos foi o mesmo, confirmando assim o fato de que a cultura católica tem sido, de 
certa forma esquecida e abrindo espaço para inovações também religiosas.

TÍTULO: Impactos ambientais do lixão a céu aberto no município de Formosa do Rio 
Preto, Bahia.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Larissa do Nascimento Serpa
Autores: Larissa do Nascimento Serpa, Tancio Gutier Ailan Costa, Daiane Ferreira de 
Almeida, Edineuza Azevedo Costa, Bruna de Freitas Iwata.
Resumo: Impacto Ambiental consiste em qualquer alteração da qualidade ambiental, que 
resulta da modificação de processos naturais ou sociais, provocada por ação humana, uma 
alteração significativa no componente ambiental biótico e abiótico. O presente estudo, visa 
identificar os impactos ambientais resultantes da má disposição dos resíduos na área do 
lixão à céu aberto. O estudo foi realizado no município de Formosa do Rio Preto, Bahia. Para 
a realização do estudo, foram utilizadas referências bibliográficas específicas, que permitiram 
realizar o trabalho de identificação e caracterização qualitativa dos impactos ambientais 
resultantes da destinação ambientalmente incorreta de resíduos sólidos urbanos no “lixão”. 
Os resultados relativos à identificação dos impactos ambientais, provocados pelo lixão da 
cidade, estão apresentados, em forma de listagem (check-list). Conforme as informações 
elencadas no Check-list em relação aos impactos ambientais ali descritos, a degradação 
a paisagem natural ocasionou a eliminação da cobertura vegetal, deixando o solo exposto 
sujeito a sofrer intervenção nas suas características físicas, química e biológica.

TÍTULO: Estudo analítico para a determinação da posição do centro de gravidade de 
aeronaves leves monomotoras
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto



Apresentador: Larissa dos Santos Instituto Federal de São Paulo
Autores: Larissa dos Santos, Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues.
Resumo: O estudo consiste em apresentar de forma simples o método para determinar o 
centro de gravidade de uma aeronave leve monomotora, apresentando exemplos práticos, 
como uma aeronave projetada pela equipe de aerodesign do IFSP, Campus Salto, para 
melhor compreensão.

TÍTULO: O IFMG vai até você!
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Branco
Apresentador: Natália Mara Vieira
Autores: Larissa Dyane Dias Nunes, Natália Mara Vieira, Meirelaine Marques Gasparoni, 
Fabrício Marques de Oliveira.
Resumo: Considerando que um dos objetivos do Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão é atuar como agente transformador contribuindo de forma marcante para a inclusão 
social; que a Lei 11.892 de criação dos Institutos Federais (IF’s) e, consequentemente, a 
oferta de cursos de graduação e pós-graduação são recentes; que o processo educacional 
do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) é orientado pela intenção de consolidar-se 
como instituição de referência no ensino, na pesquisa e na extensão é que se justifica o 
projeto denominado “O IFMG vai até você!”.
 O projeto tem por objetivo divulgar o IFMG, em especial, o Campus Ouro Branco, seus 
eixos tecnológicos, bem como sua potencialidade no ramo de ensino, pesquisa e extensão. 
Apesar de ser voltado para toda a comunidade, este projeto tem como foco professores 
da rede municipal e estadual e, principalmente, alunos concluintes do nono ano do Ensino 
Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio.
 Partindo do princípio de que a escola existe para suprimir as demandas e os anseios da 
comunidade onde está inserida, o projeto “O IFMG vai até você!” justifica-se, ainda, na 
medida em que possibilita a aproximação de ambas.

TÍTULO: O cordel na contemporaneidade: Uma análise das produções do projeto 
“Cordel no Campus”
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Larissa Lorena Araújo da Costa
Autores: Larissa Lorena Araújo da Costa, José Milson dos Santos.
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar as temáticas do gênero cordel, que foram 
modificando-se e ampliaram-se ao longo do tempo. O corpus utilizado nesta pesquisa 
constitui-se da produção realizada no Campus São Gonçalo do Amarante, através do 
projeto “Cordel no Campus”, entre 2012 e 2014. Além disso, pretendemos observar quais 
os assuntos são preferências dos alunos ao escrever e como esses temas se relacionam 
com o momento histórico-social em que os autores estão inseridos. O cordel é uma das 



formas mais antigas de expressão popular, no que diz respeito à literatura, por isso, 
fazer com que os alunos conheçam e produzam o gênero é uma forma de preservar esse 
elemento tão importante de nossa cultura.

TÍTULO: Produção de sabonete a partir do óleo de abacate
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Larissa Nascimento da Silva Monteiro
Autores: Larissa Nascimento da Silva Monteiro, Litiane Silva da Conceição, Robson Santos 
Nascimento, Margarete Correia de Araújo, Ana Clara Correia Melgaço.
Resumo: O abacate é um fruto muito encontrado nos países tropicais como o Brasil. Seu 
óleo tem propriedades semelhantes ao óleo de oliva, possuindo como principal ácido 
graxo o ácido oleico. Também tem sido utilizado no combate de doenças de pele como a 
psoríase e a dermatite. Este trabalho teve como objetivo a produção de sabonete a partir 
do óleo de abacate. Realizou-se a extração do óleo, para isso triturou-se o abacate, pesou-
se a massa e acrescentou-se azeite de oliva. em seguida, a mistura foi levada ao fogo, 
e após 40 minutos observou-se a separação do óleo. Logo após, este foi separado da 
massa e armazenado. Para a confecção do sabonete, acrescentou-se 200g de glicerina, 
30 mL de corante e 30 mL de essência a 400mL de óleo de abacate. Após a adição da 
glicerina, corante e essência foi possível a obtenção do sabonete com a consistência, odor 
e produção de espuma esperados. O pH do sabonete pronto foi neutro (7) mostrando ser 
ideal para uso doméstico.

TÍTULO: Considerações sobre a cadeia produtiva do cravo-da-índia nos municípios de 
Tancredo Neves e Valença – Bahia.
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Larissa Vieira dos Santos
Autores: Larissa Vieira dos Santos, Thais Lopes Rangel, Anderson Gomes da Epifania.
Resumo: O presente projeto, parte da análise das práticas estabelecidas sobre o cultivo 
do cravo-da-índia nos municípios de Valença e Presidente Tancredo Neves, situados no 
Baixo Sul Baiano. Especiaria que é de extrema importância para os produtores da região, 
pois inserido no sistema agroflorestal e consorciado a outras culturas, compõe parte da 
renda e práticas de subsistência dos pequenos e médios agricultores. Desta forma, estão 
listados na publicação do pôster as técnicas de cultivo, o sistema no qual estão inclusos, 
o processo de produção e venda e os cuidados necessários. O estudo parte da realidade 
do estado da Bahia ser responsável por aproximadamente 80% da produção do cravo, 
concentrando-se a maior parte no Baixo Sul. O destaque a ambos os municípios referem-
se ao plano contíguo territorial, bem como, das similaridades em termos de produção; 
as técnicas de cultivo; as características dos produtores, dos imóveis rurais; riscos e 
comercialização da especiaria.



TÍTULO: Uso de ferramenta de gestão estratégica: Uma aplicação da matriz swot no 
IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Laura de Souza Matos
Autores: Laura de Souza Matos, Carla Simone Lima Teixeira.
Resumo: A analise SWOT, ferramenta que analisa os ambientes interno e externo de 
organizações, através das variáveis: Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Usando 
a análise como ponto de partida para a elaboração de planejamento e estratégias onde é 
aplicada. Segundo McCreadie (2008), SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e 
a posição estratégica na empresa ou no ambiente em que atua. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é aplicar a análise SWOT no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus 
São Gonçalo do Amarante, com finalidade de obter informações em relação aos pontos de 
ambiente interno e externo que ajudam e atrapalham a instituição no desempenho geral de 
suas funções, visando gerar subsídios para a elaboração de estratégias. Inicialmente serão 
realizadas leituras de referências para embasamento teórico. A pesquisa se caracteriza 
como exploratória, com aplicação da ferramenta de análise SWOT. Os dados serão obtidos, 
principalmente através da observação e serão analisados de maneira qualitativa. Através da 
observação, foi detectado que dentro da comunidade interna institucional existem forças 
que sustentam o diferencial da instituição proporcionando campos de auxílio aos seus 
integrantes tais como, por exemplo: excelentes profissionais, estes que são selecionados 
por meio de um concurso. Aulas bem elaboradas, com dinâmicas educativas, aulas práticas 
e interativas, com uso de métodos tecnológicos. Uma estrutura projetada para auxiliar no 
desempenho técnico cientifico dos discentes, essa é estrutura oferecida pela instituição, 
um local seguro, que disponibiliza de novas tecnologias, projetos de extensão, bolsas para 
iniciação profissional, servidores sempre a disposição para atender aos que usufruem os 
serviços da instituição. Como outra força o Grêmio Sérvulo Teixeira, que é a voz estudantil 
para resolução e propostas de melhorias para o Campus. em contrapartida, neste ambiente 
interno, foram identificadas fraquezas que interferem negativamente para um maior 
desenvolvimento estratégico da organização. São elas: obras paradas ou inacabadas (sem 
tempo determinado para retorno). As greves dos servidores federais influenciam para que 
ocorra uma diminuição das aulas e uma irregularidade no período letivo, férias e recessos. 
A burocracia interna (Demora em solucionar e atender aos pedidos ou mesmo repassar 
as necessidades do Campus para ser tomada a providência e encaminhar as licitações). 
No ambiente externo é perceptível a presença de oportunidades que contribuem para 
atração maior do público alvo como, o PRONATEC (-Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego-) e PFRH (Programa de Formação dos Recursos Humanos). em 
relação às demais oportunidades, estas se referem ao fato de poder proporcionar emprego 
e experiências aos estudantes do nível médio técnico do instituto ou mesmo dos que 
realizam apenas os estudos técnicos na instituição. Porém existem também no ambiente 
externo as ameaças que interferem negativamente para a organização, principalmente 



concorrendo na atração de estudantes. Pode-se dizer que essas ameaças são, entre 
outras: Escola Agrícola de Jundiaí- EAJ ( Unidade acadêmica especializada em ciências 
agrárias), que tem sua localidade em Macaíba,município situado na área de abragência do 
Campus do IFRN-SGA. As Universidades privadas que disponibilizam de cursos técnicos. 
Sendo assim, conclui-se que o objetivo da pesquisa foi obter informações do ambiente 
interno e externo do IFRN-Campus São Gonçalo do Amarante, através da ferramenta de 
Análise Estratégica, a análise SWOT. Para isso, foram observadas características que são 
indispensáveis para os Servidores e Discentes da instituição, absorvendo e analisando os 
dados para proporcionar subsídios para a elaboração de estratégias e melhorias para o 
local. Assim, o estudo foi relevante para a instituição, visto que trará benefícios para o local 
e ajudará a resolver problemas que interferem no desenvolvi

TÍTULO: Xadrez auxiliando na lógica
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara
Apresentador: Laura Pehrsson Tambasco
Autores: Laura Pehrsson Tambasco, Danilo Basile Forline.
Resumo: O projeto visa ensinar xadrez a toda comunidade de Araraquara, interior de São 
Paulo com o intuito de aprimorar a lógica do indivíduo e divulgar o esporte.

TÍTULO: O conhecimento químico do consumo de leite : In natura vs. industrializado
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Laurielly Maria Itacarambi da Silva
Autores: Laurielly Maria Itacarambi da Silva, Cinthia Maria Felicio, Guilherme Martins Leão.
Resumo: A busca de alternativas que possam atribuir sentido ao estudo da química na 
formação básica, ou mesmo na formação técnica e assim envolver os estudantes no 
estudo desta disciplina, tem mobilizados vários pesquisadores. Este trabalho propõe a 
partir de proposições investigativas a partir da realidade de vivencia dos estudantes e de 
parte da população que consome leite in atura e industrializado na cidade de Morrinhos/
Goiás. A realização de investigação mista em que aspectos qualitativos e quantitativos 
serão considerados, por meio de questionários e entrevistas, análises físico químicas 
e microbiológicas de amostras de leite in natura comercializados nas feiras da cidade, 
proposição de atividades aos estudantes do curso técnico em alimentos integrado ao 
médio. A investigação de situações de ensino mais interativas e dinâmicas por abordagens 
lúdicas, elaboração de instrumentos para avaliação de mudanças conceituais, além de 
buscar índices que indicarão como a contextualização ao ensino de química/ciências pode 
provocar mudanças ao estudo e aprendizado desta unidade curricular. A partir de entrevistas 
e respostas a questionários, aplicados na feira local da cidade, onde identificamos o perfil do 
consumidor de leite, foi possível levantar situações de ensino em que conceitos químicos 
podem ser abordados. Métodos mistos para a análise de dados foram utilizados e as 
situações expressas pelos consumidores foram categorizadas. Foi possível investigar os 



aspectos da fala que expressavam receio e restrições ao uso de produtos industrializados, 
segundo eles, por causa da “química”. Aspectos da composição química do leite foram 
relacionados a aspectos negativos e outras crenças do senso comum. Algumas ideias do 
conhecimento químico levantados por eles, como acidez, conservantes, “soda”, “ formol” 
puderam servir para elaboração de estudos de caso. Que posteriormente serão usados na 
contextualização do ensino de química na formação profissionalizante.

TÍTULO: O uso de novas tecnologias na educação
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Lauriene Campos de Oliveira
Autores: Lauriene Campos de Oliveira, Állef Kennedy Durães de Souza, Paula Rayssa de 
Assis, Karlla Mendes dos Santos, Larisse Ferreira Tavares.
Resumo: O trabalho tem como finalidade apresentar o uso das Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação - NTICs na educação. Expondo as principais tecnologias 
utilizadas em sala de aula, suas melhorias e os impactos que a educação sofreu através 
delas. Apresenta a inter-relação da transição entre as antigas e as novas tecnologias e 
explica que a principal barreira na utilização das novas tecnologias não está no acesso 
às mesmas, mas na preparação de docentes e nas metodologias dos atuais modelos 
educacionais que tentam alcançar a cultura da evolução tecnológica vivida pela sociedade.

TÍTULO: Jovens no mundo literário e suas opções
Instituição: IFTO - Instituto Federal Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Laysa Freitas dos Santos
Autores: Laysa Freitas dos Santos, Camila Luz Gross, Raymara Araújo Lima, Elizaude 
Maria Bonfim Duarte.
Resumo: Um grande modo de lazer deixado de lado e ato da leitura, ação que implica e 
tem resultados mal eficientes na vida de uma pessoa, mas especificadamente implica na 
formação de jovens estudantes.
Um grande desafio imposto as Escolas e Intuições de ensino é garantir aos seus alunos o 
domínio da escrita. A leitura, é um processo intrinsecamente ligado à escrita, faz parte do 
desenvolvimento humano, um processo no qual o adolescente, por sua vez, considera a 
leitura das obras literárias como uma atividade penosa. (Barbosa, 2010).
Esta pesquisa, tendo como focos, os hábitos de leitura de obras literárias na vida do jovem 
adolescente, pretende evidenciar se os jovens estão conectados com a leitura, se estão 
preferindo as obras literárias Clássicas ou as novas linhas literárias. A população alvo foi 
os alunos do ensino médio do Instituto Federals do Estado do Tocantins Campus Gurupi.

TÍTULO: Uma proposta de sequência de ensino para funções quadráticas.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará



Apresentador: Layse Hayalla de Sousa Oliveira
Autores: Layse Hayalla de Sousa Oliveira, Adriana Pinto de Sousa, Jardel Arlen da Silva, 
Cicera Sheila de Oliveira Viana, Marcos Antonio de Macedo.
Resumo: Apresenta-se uma sequência didática com o tema funções quadráticas utilizando 
o software Geogebra no IFCE, Campus Cedro, exibida como uma proposta de ensino que 
visa contribuir no processo de aprendizagem no estudo de funções, expondo algumas 
possibilidades de trabalho que possam complementar de maneira diferenciada, permitindo 
ao aluno investigar, testar ou comprovar eventuais suposições que surgem durante o 
estudo. Produziu-se um clima de investigação em três atividades, com a participação de 15 
alunos do 3º semestre do curso integrado em informática, nas quais, o uso do Geogebra 
mostrou eficácia. Na análise realizada, destacou-se que o uso do recurso dinâmico do 
software permitiu que os alunos comparassem dados das funções associando as suas 
características e como o conteúdo foi interpretado e compreendido em sua maneira 
algébrica e geométrica.

TÍTULO: A gestão ambiental na cerâmica gomes de mattos – Crato/CE
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Layzia Salmon Jorge Gomes
Autores: Layzia Salmon Jorge Gomes, Bruna Lyra Alves, Adriana Oliveira Araújo.
Resumo: A discussão em torno das questões ambientais vem ganhando cada vez mais 
espaço no campo empresarial. Sabe-se que as organizações como um todo, sobretudo, 
as indústrias, são grandes responsáveis pelos danos causados ao meio ambiente. Ao 
mesmo tempo, vem se notando uma preocupação por parte das organizações com os 
impactos causados ao ambiente decorrentes de suas atividades produtivas, repensando 
métodos de produção e formas de mitigar os efeitos da poluição. Essa preocupação 
aparece, principalmente, por meio de políticas e práticas organizacionais relacionadas ao 
conceito da sustentabilidade, através das quais a empresa assume uma postura de “não 
olhar apenas para o próprio umbigo”, mas sim de enxergar a sociedade e o ambiente 
como partes integrantes de um todo. A empresa que está sendo estudada nesse trabalho 
de conclusão de curso (em andamento) tem um importante papel social, econômico e 
ambiental no Crato, sua cidade de atuação, localizada no sertão do Ceará. O objetivo 
deste estudo é diagnosticar as práticas de gestão ambiental, na ótica da sustentabilidade 
empresarial, desenvolvidas pela Cerâmica Gomes de Mattos (CGM). Para isto está sendo 
realizado um estudo de natureza qualitativa, do tipo pesquisa de campo, caracterizada 
como estudo de caso. Na coleta dos dados estão sendo utilizadas entrevistas semi-
estruturadas com os colaboradores que interagem internamente na organização (líder, 
gestores de cada setor e funcionários), além de visita in loco e registros fotográficos. Os 
resultados obtidos até o presente momento mostram que a preocupação com as questões 
ambientais pode ser percebida através de práticas, como: confecção de coletores seletivos 
para o armazenamento de resíduos reciclados; implantação de um tanque próximo as 



duas chaminés para fazer a lavagem da fumaça; o material lenhoso usado no processo de 
produção é proveniente de manejo florestal da própria empresa e de terceiros. Além destas 
ações há também investimento em pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos, 
ou seja, a empresa oferece apoio de cursos profissionalizantes, no setor de segurança no 
trabalho e no setor de produção e palestras anuais sobre saúde ocupacional, segurança 
no trabalho e consciência ambiental. A partir dos dados notados a empresa demonstra 
que possui preocupação com as questões ambientais e em se tornar uma empresa que 
contribui para a consolidação de uma produção sustentável, promovendo assim, a imagem 
de “empresa verde”. Este rótulo é importante, já que o mercado por sua vez está mais 
exigente com relação a qualidade ambiental. Outro aspecto importante são os benefícios 
econômicos obtidos a partir do reaproveitamento dos resíduos produtivos, como: o 
calor dos fornos, os produtos defeituosos. Esses acabam gerando ganhos, por meio da 
redução de energia e venda dos resíduos. Portanto, percebe-se que existem ações que 
visam minimizar as práticas poluidoras que a atividade ceramista promove, mas que ainda 
podem ser adotadas outras medidas que venham a reduzir as agressões ao ambiente, 
articulando pessoas principalmente por meio de processos de trabalho bem definidos, 
tecnologias sustentáveis e por meio da educação ambiental.

TÍTULO: Pluralidade racial na prática
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Leandra Maria Vieira
Autores: Leandra Maria Vieira, Karen Heiling.
Resumo: Este trabalho busca apresentar a importância da Lei Nº 11.645/2008, que obriga 
o ensino da história e da cultura africana e afro-Brasileira nas escolas. Acreditamos 
que, diante de currículos e propostas pedagógicas que valorizem a aprendizagem da 
história dos afro-Brasileiros e africanos, poderemos ter uma sociedade mais justa, 
igualitária e comprometida com a disseminação das suas raízes culturais. Por meio 
destas propostas, buscamos a valorização e a diversidade cultural presente na sociedade 
Brasileira. Incentivando a realização de atividades que promovam a aplicação da lei, no 
currículo escolar. O projeto será desenvolvido e aplicado para alunos do 5° ano do ensino 
fundamental. Espera-se com a execução desse projeto sensibilizar os profissionais da 
área da educação sobre a necessidade valorizar a cultura e a diversidade afro-Brasileira, 
colaborando com a desconstrução de uma sociedade racista que não valoriza uma cultura 
que está na base da formação de sua identidade.

TÍTULO: O PIBID - Física do If Farroupilha: Espaço de reflexões sobre o planejamento e a 
pratica docente no ensino de física na educação básicao PIBID - física do If Farroupilha: 
espaço de reflexões sobre o planejamento e a pratica docente no ensino de física na ED
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja
Apresentador: Bianca Peixoto Gottfried



Autores: Leandro, Bianca Peixoto Gottfried, Juliane Cabral dos Anjos, Taniamara Vizzotto Chaves.
Resumo: Neste trabalho, relatamos uma experiência docente desenvolvida pelo PIBID - 
Física do Instituto Federal Farroupilha em duas escolas de Ensino Médio de cidade da São 
Borja, Rio Grande do Sul.
Nosso objetivo foi o de utilizar metodologias de ensino diferenciadas para uma mesma 
temática física a ser ensinada, o magnetismo, seu contexto histórico e as consequências 
de sua descoberta para o desenvolvimento cientifico. Foram observadas as diferenças de 
comportamento dos alunos e a participação no desenvolvimento da atividade. Os resulta-
dos apontaram significativas diferenças tanto no aprendizado, como no envolvimento dos 
alunos durante e após a realização da atividade.

TÍTULO: Uso de descritores de cor e textura em sistemas de recuperação de imagens
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Leandro Chaves da Silva
Autores: Leandro Chaves da Silva, Joelson da Conceição dos Santos, Raimundo Cláudio 
da Silva Vasconcelos.
Resumo: Atualmente, o uso de repositórios de imagens e outros recursos multimídia vem 
crescendo gradativamente paralelo ao barateamento dos dispositivos de armazenamento. 
Imagens em grandes repositórios precisam, de alguma forma, ser indexadas e recuperadas. 
Sistemas de recuperação de imagens baseados no conteúdo (Content-Based Image 
Retrieval – CBIR) têm como objetivo a organização e recuperação de imagens baseando-
se em seus conteúdos.

TÍTULO: Alvenaria em blocos de gesso
Instituição: Centro Paula Souza - Faculdade de Tecnologia Tatuapé “Victor Civita”
Apresentador: Leandro de Souza Maiolo
Autores: Leandro de Souza Maiolo
Resumo: Na busca de melhores indicadores de produtividade e de baixo custo, as 
construtoras buscam a utilização de produtos inovadores. Neste contexto, destaca-se a 
indústria Brasileira de gesso com os blocos de gesso como opção à execução de elevações 
verticais nos edifícios.

TÍTULO: Construção de aparato para medição da velocidade do som no ar
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Cvor
Apresentador: Leandro Estevão de Mello
Autores: Leandro Estevão de Mello, Marco André de Almeida Pacheco, Larissa Vieira de Oliveira
Resumo: O som é uma vibração mecânica longitudinal que pode se propagar em diferentes 
meios. A velocidade de propagação do som depende do meio e da temperatura. A montagem 
experimental para a determinação da velocidade do som utilizando tubo de Kundt é a mais 



comumente utilizada nas escolas onde há um laboratório de física disponível, porém o custo 
do aparato muitas das vezes é um fator que impede a realização da prática.
Existem diversas montagens experimentais com custos mais acessíveis, porém utilizando 
conceitos de ondas estacionárias, condições de contorno e ressonâncias, que são conceitos 
pouco familiares para serem exploradas numa sala de aula do ensino médio ou fundamental. 
É desejável que a determinação da velocidade do som seja feita utilizando conceitos simples 
e para isso, buscaremos arranjos experimentais que se utilizem de medidas diretas.
Com a evolução das técnicas para a determinação da velocidade do som, diversas aplica-
ções foram surgindo dentre as quais o uso de sonares para a identificação de obstáculos.
O primeiro protótipo está quase concluído e dentro de alguns dias iniciaremos os testes 
de tomada de dados.

TÍTULO: Vivências em ética, política e direitos humanos para os segundos anos do 
curso técnico em informática integrado ao ensino médio – IFC Araquari / 2014
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Leandro Kingeski Pacheco
Autores: Leandro Kingeski Pacheco, Ivana Helena Grochowicz.
Resumo: O ensino da Filosofia para os segundos anos do Curso Técnico em Informática 
Integrado ao Ensino Médio está focado nos conteúdos Ética, Política e Direitos Humanos. 
Concomitante aos estudos teóricos, visou-se no IFC Araquari que os estudantes 
vivenciassem situações dinâmicas, que os levassem a pensar sobre as dificuldades 
enfrentadas por diversas pessoas no dia a dia, por exemplo, em relação às pessoas que 
apresentam algum tipo de necessidade especial. Além disso, a natureza ganhou destaque 
na Filosofia ao serem abordados temas como desmatamento e a preservação das espécies 
nativas através de prática no Campus. em termos de método, o ensino de Ética, Política 
e Direitos Humanos proporciona inúmeras possibilidades de práticas em favor de valores 
comuns. Uma delas, foi o plantio de árvores pelas mãos dos próprios alunos das turmas de 
Filosofia do Ensino Médio Integrado do IFC, Campus Araquari. Além disso, os estudantes 
vivenciaram atividades relativas à alteridade. Sendo elas:
 Assistir a um filme curto sem som e tentar identificar a narrativa ou trama. Utilização 
também de mordaça para evitar a fala, comentários e trocas antes de terminar o filme, pois 
muitos deficientes auditivos tem dificuldade também na fala.
 Buscar e mostrar documento de identidade, carteira de estudante ou outro, com utilização 
de apenas uma mão. Para tanto, os destros só puderam utilizar a mão esquerda, e os ca-
nhotos só puderam utilizar a mão direita.
 Colocar a venda nos olhos e procurar caminhar no pátio da escola, com acompanhamento 
de guia ou não.
Imobilizar as pernas e procurar locomover-se com muletas.
Imobilizar as pernas e procurar locomover-se com a cadeira de rodas.



Entre os resultados, os estudantes desenvolveram a consciência da importância de plantar 
uma nova vida/árvore para a sociedade em que estão inseridos e se mostraram motivados 
e sensibilizados ao vivenciar situações específicas relativas à audição, à visão, à fala, à 
mobilidade de membros superiores e inferiores. Ao serem inquiridos acerca das vivências, 
destacaram percepções diversas e interpenetradas, por exemplo, acerca do novo, da difi-
culdade, do estranhamento, do diferente, do normal e do especial.
A conclusão é de que a indissociabilidade entre teoria e prática, a práxis, deve ser uma tô-
nica no ensino de Ética, Política e Direitos Humanos, enfim, de Filosofia, em vistas de uma 
aprendizagem significativa. Ao experimentarem na prática as dificuldades que uma pessoa 
com deficiência visual ou motora sofre diariamente é possível sensibilizar o estudante 
além do que seria possível somente com a leitura de textos. Por outro lado, ao remeter o 
estudante para plantar uma árvore nativa é possível despertar o interesse pela preservação 
do meio-ambiente, fazendo com que os envolvidos passem a promover a conscientização 
e a prática de atitudes sustentáveis.

TÍTULO: Gerenciamento de estoques de grandes e megaeventos : A visão estratégica 
como forma de organização
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do 
Amarante
Apresentador: Leandro Lima Ribeiro
Autores: Leandro Lima Ribeiro, Lívia Campos Pereira Lopes, André Luiz Jerônimo da Silva, 
Marcus Vinicius Dantas de Assunção, Fernanda Barreto de Almeida Rocha.
Resumo: Analisar os conceitos de gestão e planejamento da logística em grandes e 
megaeventos, assim como estudar as políticas de gestão de estoque adotadas por seus 
promoters são objetivos deste estudo. Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfico-
exploratório-analítico, que utilizou dos procedimentos de caráter quantitativo. Os dados 
foram retirados de três fontes: estudo bibliográfico sobre a área de eventos e gestão de 
estoque, entrevistas com pessoas ligadas ao ramo de atividade, estudo de caso sobre 
a gestão de estoques nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Foram utilizadas fontes 
secundárias para a realização do estudo.

TÍTULO: Hortos e hortas didáticos no município de Araquari: Extensão em virtude de 
educação, formação, desenvolvimento e cidadania
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Leandro Marcolino Vieira
Autores: Leandro Marcolino Vieira, Flavia Nunes Proença, Vera Maria Carvalho Silva 
Santos, Josemar Valandro, Überson Boaretto Rossa.
Resumo: No presente trabalho optou-se por relatar as ações do projeto de extensão em 
Araquari – SC, realizado por Alunos do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Técnico 
em Agropecuária, Professores, e entidades envolvidas. Apresenta uma das alternativas 



práticas que possibilita melhor qualidade de vida com a garantia de uma alimentação 
Saudável. Mostra a dimensão da importância da extensão para o desenvolvimento social, 
promove a troca de experiência entre os envolvidos, fomenta a educação e torna-se de 
crucial importância. Foram implantados horta e horto medicinal no CAPS, na APAE- 
Araquari, no CRAS, no Lar Espírita- Maria de Nazareth, em Centros de Educação Infantis 
e em escolas de educação básica do município. As hortas escolares e comunitárias 
contribuíram para melhorar a nutrição das comunidades envolvidas e criação de hábitos 
alimentares mais saudáveis, representando uma conscientização quanto à importância da 
alimentação saudável na preservação da saúde e prevenção de doenças.

TÍTULO: As dificuldades enfrentadas sob o ponto de vista dos alunos de escolas públicas, 
na realização de aulas práticas para o ensino de ciências diante da oportunidade de 
acesso aos recursos tecnológicos.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Leandro Oliveira Campos
Autores: Leandro Oliveira Campos, Janaína Costa e Silva, Paulo Henrique Lima de Jesus, 
Valdene Barbosa Cardoso, Jorlando Ferreira Rocha.
Resumo: O trabalho é uma pesquisa realizada no período de estágio supervisionado do 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, em que foram analisados os motivos que 
dificultam a realização de aulas práticas de ciências, sendo que atualmente existem vários 
recursos tecnológicos que podem ser usados.A internet é um recurso tecnológico que 
pode ser usada, tanto pelos professores como também pelos alunos para pesquisa, onde 
é possível encontrar diversos planos de aula e experiências que podem ser trabalhadas em 
sala de aula.Nas discussões relacionadas sobre as metodologias utilizadas para o ensino 
atual observa-se uma grande carência de aulas práticas. Segundo MAIA (2012), pesquisas 
realizadas mostram que alunos sentem – se insatisfeitos com as aulas de ciências que são 
ministradas.Vendo a importância das aulas práticas e sua carência abre-se em questão a 
utilização dos recursos tecnológicos para ajudar a dinamizar as aulas. Segundo PEREIRA 
(2009) é importante ao professor conhecer as metodologias que os recursos tecnológicos 
possibilitam para se trabalhar os conteúdos através de atividades criativas Portanto uma 
série de hipóteses são levantadas para identificar o que ocasiona essa carência de aulas 
práticas: Falta de recursos tecnológicos dentro da instituição de ensino; pouco estímulo dos 
professores; sobre carga de trabalho aos professores da escola públicas; os professores não 
estão preparados pra manusear os recursos tecnológicos. Foi realizada uma pesquisa com 
os professores e alunos através de um questionário com perguntas abertas e fechadas. A 
partir das respostas foram definidas pelos estagiários, algumas estratégias que pudessem 
ajudar a solucionar esse problema.O objetivo da pesquisa foi verificar junto a professores e 
alunos do ensino fundamental da escola Municipal Maria de Lourdes Fernandes, localizada 
no município de Araguatins, as principais dificuldades enfrentadas por estes dentro e fora 
da instituição para realização de atividades práticas no ensino de ciências, tendo em vista 



as disponibilidades dos recursos tecnológicos como fonte de pesquisa, além de, identificar 
com os educadores e educandos a periodicidade que as atividades práticas são trabalhadas 
em sala de aulas e avaliar os recursos disponibilizados pela instituição para realização de 
aulas práticas.. O trabalho foi dividido em duas etapas: Uma com os professores e outra 
com os alunos em que foram aplicados questionário contendo um total de dez perguntas 
e ao final os dados foram analisados.Com os dados obtidos podemos perceber que são 
realizadas diversas aulas práticas pelos professores, é notório em nosso resultado onde 
os próprios alunos afirmam que noventa por cento (90 %) das dificuldades na realização 
das aulas práticas partem da própria falta de interesse dos alunos e apenas dez por cento 
(10 %) é atribuída pela falta de material didático. Mesmo sabendo da grande importância 
o uso dos recursos tecnológicos e serem encontrado em grande parte das instituições de 
ensino pode se perceber que é bastante oscilador o resultado quanto as dificuldades na 
realização de aulas práticas diante de tantos recursos tecnológicos, onde dez (10 %) dos 
alunos afirmam que é devido a falta de orientações pedagógica, vinte por cento ( 20 %) 
dos alunos afirmam que a dificuldade é em utilizar os recursos tecnológicos e a falta de 
laboratório, porém cinquenta por cento dos alunos afirmam que é devido a falta de tempo.

TÍTULO: Análise físico-química de aguardentes de cana produzidas em municípios 
maranhenses
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Leidiana de Sousa Lima
Autores: Leidiana de Sousa Lima, Silvio Carlos Coêlho, Mayanna de Jesus Silva.
Resumo: Aguardentes são bebidas alcóolicas que podem ser obtidas de diferentes matérias 
primas, dentre elas a cana-de-açúcar. Assim, a presente pesquisa objetivou avaliar as 
características físico-químicas das aguardentes produzidas em 5 engenhos de municípios 
maranhenses: Mirinzal e Central do Maranhão. As determinações seguiram metodologia 
preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e foram realizadas 
no laboratório de bebidas do IFMA Campus São Luíz Maracanã. Os resultados mostram 
o engenho A apresentou teor alcoólico superior ao estabelecido pela legislação. Todas 
as amostras apresentaram valores para acidez volátil dentro dos padrões estabelecidos, 
no entanto, para o parâmetro cobre os engenhos A, B e C ultrapassam o valor máximo 
permitido revelando a falta de higienização dos alambiques durante o processamento da 
bebida. Contudo, a contaminação por cobre demonstra necessidade de mais controle 
pelos órgãos fiscalizadores, pois em nível excessivo o cobre é um perigo à saúde pública, 
já que em excesso no organismo pode ser tóxico, agravar ou causar epilepsia, melanoma, 
artrite, comprometimento hepático e perda do paladar.

TÍTULO: Rotulagem de alimentos: Avaliação e orientação quanto aos aspectos legais e 
informativos dos rótulos
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro



Apresentador: Ana Laura Teixeira Afonso
Autores: Leila Carolina Freitas Camargos Dias, Gabriella Alves Faria, Ana Laura Teixeira 
Afonso, Fernanda Barbosa Borges Jardim.
Resumo: A rotulagem de alimentos apresenta as informações nutricionais e de qualidade 
dos alimentos embalados. Os objetivos do projeto foram analisar rótulos de alimentos 
disponíveis no mercado e orientar as empresas quanto às não conformidades encontradas, 
além de fornecer minicursos para a comunidade quanto aos aspectos legais e informativos 
dos rótulos, tendo como referencial as normas legais vigentes de rotulagem. do 
total de 75 rótulos de alimentos, 56 rótulos (74,7%) estavam conformes e 19 rótulos 
(25,3%) apresentaram uma ou mais não conformidades. Relatórios foram elaborados e 
encaminhados para as indústrias de alimentos com descrição das não conformidades e 
formas de adequação dos rótulos, sendo o retorno positivo mediante comprometimento 
das empresas em regularizar seus rótulos. Os rótulos com mais ocorrências de não 
conformidades pertenciam aos grupos alimentares ovos, queijo minas frescal, linguiça, 
molho de tomate e néctar de fruta. Os principais erros encontrados nos rótulos, em geral, 
foram: inadequações no cálculo de valores diários; conversão incorreta de valor energético 
de quilocaloria em quilojoule; inadequações nas informações complementares; falta de 
itens obrigatórios na tabela nutricional. Alunos dos cursos superiores e de mestrado na 
área de alimentos, representantes dos órgãos fiscalizadores e empresários do ramo de 
alimentos participaram como ouvintes de minicursos e oficina de rotulagem de alimentos, 
com enriquecimento sobre a correta interpretação, elaboração e análise crítica da rotulagem. 
A experiência adquirida pela equipe do projeto e a transferência de conhecimento entre 
os membros do projeto e o público-alvo foram bem sucedidas, viabilizando os objetivos 
propostos pela atividade de extensão.

TÍTULO: Apicultura como desenvolvimento local sustentável na comunidade palmares 
em Quixadá-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Leiliane Ferreira Dias
Autores: Leiliane Ferreira Dias, Catiane de Lima Nascimento, Paulo Hyder da Silva Andrade.
Resumo: O trabalho ora apresentado aborda a atividade apiária no município de Quixadá, 
cujo objetivo é analisar como a apicultura tornou-se uma alternativa do desenvolvimento 
para a comunidade Palmares, verificando se é uma atividade rentável e ecologicamente 
correta em uma região constantemente castigada pela seca e solo arenoso. Trata-se de 
uma análise sobre estudos socioambientais, forma de manejo, aspectos operacionais, e 
aspectos logísticos. Após os dados tabulados e representados graficamente, constatou-
se que apicultura é uma atividade importante na localidade, para a agricultura familiar, 
geração de trabalho, renda e sustentabilidade.



TÍTULO: Educação profissional e tecnológica: Os desafios da integração no ensino 
médio nos Campus governador valadares e são joão evangelista
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Luci Aparecida Souza Borges de Faria
Autores: Lenício Dutra Marinho Júnior, Luci Aparecida Souza Borges de Faria, Pedro 
Zacarias Soares Magalhães, Rhaslla Gonçalves Batista.
Resumo: Considerando as políticas educacionais para a educação profissional e tecnológica, 
a partir do decreto nº 5.154/04 e a Lei nº 11.892/08, o presente trabalho, que encontra-se 
na fase da escrita do relatório final, tem por objetivo principal refletir sobre a concepção de 
educação/currículo integral entre os atores envolvidos no processo de ensino aprendizagem 
no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) evidenciando as dificuldades e potencialidades 
das ações pedagógicas para a promoção das práticas educativas integradoras. Para tanto a 
pesquisa aqui apresentada lança mão de procedimentos metodológicos de cunho qualitativo 
que exigiram dos pesquisadores uma presença significativa no campo para a aplicação de 
questionários, entrevistas, anotações, além de amplo estudo bibliográfico. Os resultados 
apontam, principalmente, para as necessidades de capacitação do corpo docente; de 
criação de espaços coletivos de discussão, para a realização de planejamentos conjuntos da 
prática pedagógica; e também de mais engajamento dos docentes e gestores do IFMG na 
promoção de ações voltadas para o aperfeiçoamento curricular e organização dos cursos.

TÍTULO: Estudo da importância do programa de monitoria na formação acadêmica: 
funções e atividades do monitor enquanto discentes do curso superior de administração.
Instituição: Faculdade Joaquim Nabuco
Apresentador: Lenivaldo da Silva Ferreira
Autores: Lenivaldo da Silva Ferreira, Carla Renata Prissila Costa Ferreira, Joelma Silva 
Nascimento.
Resumo: Este artigo apresenta um olhar sobre a percepção do estudante em relação à 
prática de monitoria e a importância dessas atividades na formação de administradores 
e gestores, através dos Cursos de Administração, Contabilidade, Sistemas de informação 
da Faculdade Joaquim Nabuco – FJN, Recife, no Programa de Monitoria da disciplina de 
Matemática Aplicada. Tendo por objetivo mostrar as funções e atividades desenvolvidas 
pelo monitor junto ao professor, no decorrer do ano letivo de 2012. Constatou-se através 
de uma analise observacional e pesquisas bibliográficas, as contribuições desta atividade 
de monitores na formação de administradores, pois facilitou e maximizou o aprendizado; 
melhorou o modo de expressão, organização e comunicação com colegas de sala, com o 
público em geral; favoreceu tornar mais eficientes suas habilidades de análise e liderança. 
Identificando a importância da monitoria na formação acadêmica e profissional do discente.

TÍTULO: Construção de um braço manipulador com material reciclado
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte



Apresentador: Israel Medeiros Fontes
Autores: Lennedy Campos Soares, Salomão Sávio Batista, Israel Medeiros Fontes, João 
Emanuel Macêdo da Silva, Deyvid Vinicius Fonseca.
Resumo: A automação é entendida como um sistema automático de controle pelo qual os 
mecanismos verificam o seu funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, 
sem a necessidade da interferência do homem. Na automação são aplicadas técnicas 
mecânicas e computadorizadas para diminuir o uso de mão de obra, especialmente o 
uso de robôs manipuladores nas linhas de produção. A estrutura construída é baseada e 
configurada em um formato de 4 partes retangulares com medidas diferentes para atuar 
os 3º de liberdade do braço manipulador, construídas em perfil de alumínio tipo cantoneira, 
sendo todas reutilizadas dos componentes de instalação e manutenção da refrigeração e 
climatização. Outros componentes de montagem do sistema mecânico (eixo, transmissão 
de velocidade e força) foram utilizados da impressora fiscal do tipo Matricial. No processo 
de fabricação foram utilizados os seguintes processos como serragem, lixamento, limagem 
entre outros. Para o acionamento do braço mecânico foi utilizados uma placa micro controlada 
e dois diferentes tipos de servo-motores: três motores HS-422 com torque de 4,1Kg/cm e 
um motor HS-755HB com torque de 11Kg/cm. Por fim, foi desenvolvido um programa que 
através da placa micro controlada envia os sinais para acionar os motores do manipulador.

TÍTULO: Monitoria na perspectiva inclusiva no IFCE, Campus Limoeiro do Norte
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Leonara Rocha dos Santos Castro
Autores: Leonara Rocha dos Santos Castro, Neide Maria Machado de França, Marilene 
Assis Mendes, Maria Jose Camelo Maciel.
Resumo: O trabalho tem como tema central a mediação do processo ensino aprendizagem 
para discentes com deficiência que precisa de apoio educacional na sua vida acadêmica, 
do IFCE – Campus Limoeiro do Norte, oferecendo suporte pedagógico através do 
Programa de Monitoria, que realiza acompanhamento individualizado sob a supervisão 
de um docente. Esse questionamento surgiu da discussão entre a coordenação Técnico-
pedagógica e Núcleo de Atendimento a Pessoa com Necessidade Especifica – NAPNE que 
viu a necessidade de traçar estratégias para dar condições de permanência aos alunos com 
deficiência que precisam de acompanhamento pedagógico. O projeto foi embasado em 
Leis que tratam da temática de acessibilidade nas instituições abordada numa perspectiva 
inclusiva, como por exemplo, aLei n° 9593/96, Decreto nº 85.862/81, Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de Educação Especial-MEC/
SEESP, entre outros.

TÍTULO: Projeto trabalho em foco: pesquisa de acompanhamento de egressos das 
ações de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) da secretaria de trabalho e 
desenvolvimento social (STDS/CE)



Instituição: FCPC - Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
Apresentador: Leonardo Araújo Lima
Autores: Leonardo Araújo Lima, Lafaete Almeida de Oliveira, Douglas Willyam Rodrigues 
Gomes, Flavio Cidade Nunes Silveira, Daniel Paiva Mendes.
Resumo: O Projeto Trabalho em Foco consiste numa pesquisa de acompanhamento dos 
egressos das ações de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) financiadas pela Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS/CE). Tal pesquisa foi regulada por um convênio 
firmado com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), órgão vinculado à 
Universidade Federal do Ceará (UFC). O objetivo principal do projeto foi atribuir informações 
quanto à efetividade dos projetos que compõem a política de educação profissional da STDS 
junto ao público beneficiado, prioritariamente o segmento da juventude.
A educação profissional, em seus diferentes formatos e modalidades, assume cada vez 
mais preponderância no mercado de trabalho contemporâneo. Atribui-se que esse tipo 
de educação possui aspectos fundamentais para elevação dos níveis de produtividade, 
contribuindo, assim, tanto para o crescimento econômico quanto para o desenvolvimento 
pessoal dos indivíduos, o que, sobremaneira, pode repercutir nas carreiras profissionais.
As demandas por qualificação profissional tornam-se cada vez mais evidentes para a con-
quista e/ou permanência no mercado de trabalho. Existe, na verdade, “um aumento das 
atividades dotadas de maior dimensão intelectual, quer nas atividades industriais mais 
informatizadas, quer nas esferas compreendidas pelo setor de serviços ou nas comunica-
ções”. (ANTUNES, 2005, p. 63). A execução de funções diversificadas em períodos de tem-
po cada vez mais curtos exige maior dinamismo dos indivíduos nesse contínuo processo 
de (re)adaptação aos ditames competitivos.
Neste estudo, analisaram-se as informações sobre a inserção produtiva das pessoas que 
participaram das ações de Educação Profissional e Tecnológica promovidas pela Secreta-
ria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), especialmente os jovens, cujo segmento 
populacional é um dos públicos prioritários de atenção das políticas sociais e do trabalho promo-
vidas por esta setorial. Os dados foram pesquisados por meio de um levantamento estatístico 
entre aqueles que participaram dos projetos promovidos pela STDS no ano de 2013, período 
este que serviu como coorte, ao passo em que essas iniciativas já existiam há um bom tempo.
A título de introdução vale a pena também mencionar alguns dados importantes e que 
dizem respeito à relação entre políticas sociais e do trabalho. Levando-se em consideração 
as duas linhas de ação que tiveram o pior e o melhor nível de inserção ocupacional, este 
percentual oscilou entre 3,5% (Primeiro Passo Bolsista) e 42,2% (Primeiro Passo Esta-
giário) do total de entrevistados, o que sinaliza um padrão de inserção produtiva bastante 
diferenciada entre as linhas de ação promovidas pela STDS. Verificou-se também que a 
presença de trabalhadores em atividades remuneradas (estágio ou aprendizagem) acabou 
detendo maiores impactos nas políticas sociais, entre elas o Bolsa-familia. Isto porque 
quanto maior fora a inserção dos jovens nos mercados de trabalho locais, menor fora a 



participação de suas famílias no programa de transferência de renda do governo fede-
ral. Esse tipo de achado revela dois aspectos importantes. O primeiro está relacionado à 
própria contestação de que as políticas assistenciais incentivam o “ócio” e a “vadiagem”, 
haja vista que boa parcela dos beneficiários que conseguiram uma ocupação não estava 
inserida no Bolsa-família.
Por outro lado, esse ingresso antecipado e muitas vezes precário dos jovens no mercado 
de trabalho não deixa de ser um indicativo do nível de pobreza dessas famílias, uma vez 
que os mais diferentes membros da unidade familiar precisam se lançar ao mercado de 
trabalho para compor uma renda familiar, que, na maioria dos casos, gira em torno de um 
a dois salários mínimos. Ademais, outro indicativo do ingresso antecipado no mercado de 
trabalho é que boa parcela dos beneficiados possui escolarização de ensino fundamental, 
exceto, entre os aprendizes, em que a maioria já concluiu o ensino médio.

TÍTULO: Estudo dos parâmetros cinéticos dos picos de intensidade tl do quartzo natural 
sensibilizado
Instituição: Universidade Católica de Pernambuco
Apresentador: Leonardo Bruno Ferreira de Souza
Autores: Leonardo Bruno Ferreira de Souza, Álvaro Barbosa Carvalho Júnior, Marclyson 
Alessandro Rodrigues Moraes.
Resumo: Visando encontrar aplicações inovadoras para o quartzo, recurso mineral 
abundante no Brasil em boas condições cristalográficas, integrantes dos departamentos 
de Engenharia de Minas e Energia Nuclear da UFPE vêm, desde 2004, realizando pesquisas 
sobre as propriedades luminescentes de quartzos de várias procedências. Os resultados 
relevantes dessas pesquisas (Guzzo et al. 2006; Khoury et al. 2007; Guzzo et al. 2009) 
podem ser assim sumarizados: (i) mediante tratamentos térmicos e altas doses de 
radiação gama é possível sensibilizar um pico de emissão termoluminescente (TL) a ~ 
280 °C, mais estável e dezenas de vezes mais sensível que o pico a 110 °C, e centenas de 
vezes mais sensível que o pico a 325 °C usado nos protocolos de datação; (ii) a resposta 
TL do quartzo sensibilizado depende da razão entre as concentrações impurezas de Li, Al e 
grupos OH (Li/Al e Li/OH) no cristal e, consequentemente, de sua procedência e condições 
de crescimento. Com esses resultados, abre-se a perspectiva para a utilização do quartzo 
na dosimetria das radiações ionizantes e no estabelecimento de novos protocolos de 
datação pois, a instabilidade do pico a 110 °C e a ínfima sensibilidade do pico a 325 °C são 
fatores limitantes para essas aplicações. Porém, a variedade de condições de crescimento 
e a diversidade de defeitos pontuais incorporados (em pequena quantidade e sem grandes 
distorções elásticas) nos tetraedros SiO4 tornam as propriedades luminescentes do 
quartzo natural bastante complexa. Assim, um avanço na compreensão dos parâmetros 
cinéticos do pico de intensidade TL do quartzo sensibilizado será uma contribuição 
importante para a utilização das propriedades luminescentes do quartzo na dosimetria 
das radiações ionizantes e nos protocolos de datação para finalidades geológicas ou 



arqueológicas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é determinar a energia de ativação e 
o fator de frequência das armadilhas eletrônicas responsáveis pela curva de intensidade TL 
do quartzo natural sensibilizado. Analisar o efeito de tratamentos térmicos nos parâmetros 
dessas armadilhas. Para a realização deste trabalho foi utilizado o quartzo particulado da 
Mina dos Cavalos. A amostra foi submetida ao procedimento de sensibilização TL, que 
consiste em irradiação com 25 kGy e tratamento térmico a 400 °C por três horas. em 
seguida, a amostra foi dividida em nove lotes, dos quais, oito receberam tratamento térmico 
adicional. Os tratamentos térmicos adicionais foram a temperaturas de 400 até 600 °C por 
três horas. As medidas TL foram realizadas com uma leitora Harshaw 3500, em intervalos 
de leitura de 50 a 400 °C, com taxa de aquecimento igual a 2 °C/s. Para determinar a 
energia de ativação foi utilizado o método da forma do pico TL. O fator de frequência 
foi calculado utilizado a condição de máximo da intensidade TL para a ordem cinética 
geral (FURETTA, 2005). Nos resultados observou-se que tratamentos térmicos promovem 
a dessensibilização dos picos TL a 250 °C e 325 °C. O efeito do tratamento térmico é 
mais intenso no pico TL a 325 °C. No pico a 100 °C não existe tendência de diretamente 
relacionada ao tratamento térmico. Além disso, observou-se que para tratamentos de 400 
°C a energia de ativação do pico TL a 100 °C é 0,958 eV, o do pico TL a 250 °C é 1,026 
eV e o do pico a 325 °C é de 1,381 eV. O fator de frequência obtido para os picos TL 100, 
250 e 325 °C, são: 6,60×α10α^10 s^(-1); 2,44×α10α^7 s^(-1) e 2,01×α10〗^9 s^(-1). 
Não foi observada uma tendência nos valores da energia de ativação e os valores do fator 
de frequência para os diferentes tratamentos térmicos. Desta forma, foi possível concluir 
que os tratamentos térmicos dessensibilizam o pico TL acima de 250 °C. Porém, esses 
tratamentos não modificam a energia de ativação nem o fator de frequência das armadilhas 
eletrônicas responsáveis pela termoluminescência do quartzo sensibilizado. Os resultados 
sugerem que os tratamentos térmicos alteram as concentração dos portadores de carga 
nos centros de defeito

TÍTULO: Prática pedagógica: Experiências nos cursos de extensão intitulados 
capacitação no uso de softwares livres nas ciências agrárias no IFMA – Campus São 
Luíz Maracanã
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz - Maracanã
Apresentador: Leonardo Célio Alves Dias dos Santos
Autores: Leonardo Célio Alves Dias dos Santos, Caroline Marques Soares Ferreira, Elizabeth 
Verônica Lopes Gomes, Berto de Tácio Pereira Gomes.
Resumo: O processo de ensino-aprendizagem é um dos fatores mais relevantes quando 
falamos em educação. Nesse contexto, a prática pedagógica é muito importante nesse 
processo, pois é partir dela que se estabelecerá a relação entre educador-educando 
e a partir das metodologias utilizadas será definido o grau de afetividade entre ambos. 
O objetivo desse trabalho é relatar as experiências obtidas em sala de aula e fora dela 
durante a realização dos cursos. A metodologia utilizada foi pesquisa de campo, baseada 



na observação, nos questionários e entrevistas aplicados. O curso contribuiu para 
inserção dos alunos do curso de licenciatura em Ciências Agrárias no campo da docência 
aumentando as experiências dos alunos. Os esforços de pesquisa e planejamento, bem 
como a metodologia que interliga teoria e prática, são fatores fundamentais para se obter 
sucesso no processo de aprendizagem. Fica evidente que a utilização de ferramentas de 
software no setor agrário é algo que desperta a atenção dos alunos.

TÍTULO: Curso de extensão educação financeira – gestão de finanças pessoais
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espirito Santo
Apresentador: Leonardo de Miranda Siqueira
Autores: Leonardo de Miranda Siqueira
Resumo: Constantemente o mercado, através de campanhas publicitárias, desperta nas 
pessoas o desejo de consumir, comprar para aumentar sua autoestima, porém quando se 
aproxima do final do mês as pessoas estão sem dinheiro e endividadas, ao ponto de não 
saberem como se equilibrar, pois o gasto é maior que o ganho.
O presente trabalho se propõe a promover uma orientação para os trabalhadores do co-
mércio de Barra de São Francisco/ES e Ecoporanga/ES, em parceria com a Câmara de 
Dirigentes Logistas (CDL), sobre a importância de saber como ganhar, poupar, gastar, ge-
renciar sua dívida e também como investir os recursos financeiros, em cada uma das fases 
de sua vida. Proporcionando assim uma melhor relação como o uso correto do dinheiro, 
incentivando o consumo consciente, a poupança e o planejamento da aposentadoria. Espe-
ra-se que após a conclusão do curso o aluno possa utilizar estes conhecimentos para seu 
planejamento orçamentário pessoal e em favor da empresa onde trabalha.

TÍTULO: Gestão de saúde e segurança em ambientes de call center
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Leonardo Dias Ferreira
Autores: Leonardo Dias Ferreira
Resumo: O trabalho que será apresentado visa um estudo de caso sobre a Gestão de 
Saúde e Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida na empresa Diagnósticos da América 
na área de call center da cia que é a maior da América Latina no seu segmento (Medicina 
Diagnóstico) e 4ª maior do Mundo com mais de 22000 colaboradores no Brasil. O trabalho 
se concentra nos programas de Qualidade de Vida, Prevenção de Acidentes, Doenças 
Ocupacionais e Ergonomia implementado pela área de Segurança do Trabalho da cia.

TÍTULO: Sistema de informação para gerenciamento de serviços e produtos de oficinas 
mecânicas – MFC- Mecânica de Fácil Controle
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Paul Symon Ribeiro Rocha



Autores: Leonardo Felipe de Sousa Pereira, Christian Soares Diniz, Paul Symon Ribeiro 
Rocha, Carlos Alberto da Silva Filho, José Maria Coelho.
Resumo: Este trabalho aborda a necessidade de oficinas mecânicas em implantar um sistema 
que utilize a tecnologia da informação realizando o registro e manipulação de informações 
relacionadas ao atendimento a clientes, serviços prestados e produtos vendidos, bem 
como o controle de estoque e geração de relatórios. Necessidades estas observados pelos 
acadêmicos autores deste trabalho, que culminou na elaboração e implementação de um 
sistema que atenda a manipulação de dados básicos destes empreendimentos.

TÍTULO: O uso de algoritmo heurístico na otimização de uma rede de tomadas 
inteligentes
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Leonardo Figueiredo Maia
Autores: Leonardo Figueiredo Maia, Marcelo Edgard de Moraes Maia, Adriana Rosa 
Garcez Castro.
Resumo: Aenergia elétrica tornou-se um assunto muito popular, não só pelos apagões 
que algumas regiões do país sofrem, nem tanto pelos impactos ambientas que a implan-
tação de novas hidrelétricas pode causar, mas o principal motivo é o aumento da conta da 
energia elétrica.
Inúmeras ideias de como reduzir surgem e ressurgem neste momento de crise, pode-se 
diminuir o tempo de banho quente, como também desligar o ar-condicionado no meioda 
noite, outras medidas mais complexas e mais tecnológicas também podem ser adotadas 
autilização da energia pré-paga, aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 
1ºde abril de 2014, como também ouso de tomadas inteligentes.
A energia pré-paga ainda está passando por alguns testes no INMETRO para aprovar o 
novo modelo de medidor. Ao analisar a descrição das tomadas inteligentes, percebe-se 
que a inteligência empregada é apenas informar a energia consumida, mas não auxiliar ou 
suário da melhor forma de consumir aenergia.
Este projeto visao desenvolvimento de um simulador que utilize algoritmo heurístico numa 
rede de tomadas inteligentes para indicar a melhor forma de otimizar os gastos com a 
energia elétrica.
Existe a necessidadede financiamento para fabricar as tomadas inteligentes.

TÍTULO: Os princípios do sus e a organização dos serviços públicos de saúde da cidade 
de Anápolis
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Leonardo Gomes Costa
Autores: Leonardo Gomes Costa, Gracielle Tais Silva, Elias Souza Silva, Patrícia Santiago Vieira.
Resumo: O SUS é organizado de acordo com princípios doutrinários (a universalização, 



a equidade e a integralidade) e princípios organizativos (a descentralização, o controle 
social e a regionalização e hierarquização). Este trabalho teve como objetivo analisar a 
coerência da organização dos serviços de saúde da cidade de Anápolis com os princípios 
da descentralização, da regionalização e hierarquização..
A organização dos serviços no município estão conforme os princípios organizativos do 
SUS. Entretanto, no que diz respeito à regionalização, a SMS-Anápolis tem-se pautado 
apenas em critérios geográficos, nível socioeconômico de um determinado bairro, descon-
siderando a territorialização em saúde como metodologia para orientar a regionalização.
Conclui-se que para a implantação das novos serviços de saúde no município, os gestores 
devem considerar a territorialização em saúde como uma metodologia balizadora da regio-
nalização dos serviços de saúde da cidade, das ações e demais políticas públicas de saúde.

TÍTULO: Geradores eólicos caseiros e as discussões sobre energias renováveis
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Leonardo Luiz Gomes de Freitas
Autores: Leonardo Luiz Gomes de Freitas
Resumo: Nos últimos anos as discussões sobre energias renováveis, reaproveitamento de 
materiais e sustentabilidade têm ganhado cada vez mais espaço no meio acadêmico, na 
mídia e na sociedade em geral.
Em 2012 nosso país sediou um importante evento nessa área intitulado Rio +20, este, 
reuniu autoridades e chefes de estados com o objetivo de renovar o compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas 
na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes.
A escassez de recursos, as mudanças climáticas e os agraves que a utilização de matéria 
prima extraída diretamente da natureza provocam, são exemplos da ação direta do homem 
no meio ambiente, por isso, é necessário o estímulo à pesquisas e a inclusão com maior 
frequência de meios alternativos de energia em nosso cotidiano.
Nesse contexto, o ambiente escolar funciona como um local saudável e propício para o 
fomento de tais discussões e, os geradores eólicos caseiros por sua vez, assumem o papel 
de catalisadores do processo de conscientização dos discentes acerca da construção de 
uma sociedade sustentável, que pode estar em harmonia com o meio ambiente e contribuir 
para a preservação da natureza.

TÍTULO: Utilização do geoplano circular dinâmico em uma atividade sobre trigonometria
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Leonardo Martins do Nascimento
Autores: Leonardo Martins do Nascimento, Eilson Santiago, Danivalton Fernandes de Oliveira.
Resumo: Este artigo trata-se de um relato de experiência vivenciada na apresentação de um 



minicurso na IV Semana de Matemática, realizada na Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia – UESB, Campus Vitória da Conquista, em outubro de 2014. Esse minicurso 
objetivou apresentar atividades que visam levar os participantes a percorrerem os primeiros 
passos na construção das tábuas de cordas de Ptolomeu e Copérnico e relacioná-las com 
a tabela trigonométrica do seno. Realizamos atividades de reconstrução das tábuas de 
cordas buscando redescobrir a relação com a tabela do seno, onde utilizamos além de 
outros materiais didáticos, o Geoplano Circular Dinâmico – GCD. Esse aparelho é um 
material didático manipulável, idealizado em uma pesquisa de dissertação de mestrado, 
o qual permite dentre outras funcionalidades, construir polígonos inscritos em uma 
circunferência, bem como variar o tamanho da corda de um arco entre 0º e 180º. Fazemos 
assim, uma discussão sobre o uso de materiais concretos no ensino da Matemática e 
sobre como trabalhar uma atividade envolvendo trigonometria em sala de aula, a partir de 
um processo de investigação e recriação da história da Matemática.

TÍTULO: Reintrodução e observação do desenvolvimento de meliponíneos no colégio 
técnico da UFRRJ
Instituição: Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Leonardo Martins Machado Lopes
Autores: Leonardo Martins Machado Lopes, Thiago Wallace Rodrigues dos Santos Lopes, 
Sonia Maria de Brito Marques.
Resumo: O projeto REINTRODUÇÃO e OBSERVAÇÃO do DESENVOLVIMENTO de 
MELIPONÍNEOS NO COLÉGIO TÉCNICO da UFRRJ vem sendo desenvolvido há dois 
anos como forma de amenizar os impactos antropológicos que quase levaram ao 
desaparecimento da espécie Tetragonisca angustula, popularmente conhecida como 
abelha Jataí está instalada na área do Colégio Técnico da Universidade Rural(CTUR) 
em Seropédica. Uma colmeia doada foi introduzida no ano de 2013, sua adaptação ao 
ambiente foi acompanhada ao longo desse ano, esta apresentou bom desenvolvimento 
o que permitiu que fosse dividida. No segundo ano de avaliação (2014), foi feita a 
observação das colmeias semanalmente, e as mesmas apresentaram uma boa atividade 
e desenvolvimento, o que logo permitirá uma nova divisão. As colônias estão instaladas 
na área do sistema agroflorestal (SAF) do colégio no qual à uma vegetação variada com 
a predominância da leguminosa Gliricídia (Gliricidia sepium ), utilizada com cerca viva e 
fornecedora de pólen e néctar.

TÍTULO: Contribuição do sistema de irrigação em horta escolares
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Leonardo Poubel da Silva Padua
Autores: Leonardo Poubel da Silva Padua, Mauricio de Oliveira Duarte, Marcelo Yoshio Maêda.
Resumo: em hortas pedagógicas cultiva-se vegetais que necessitam de grande aporte 
hídrico, quase sempre não suprido pelas condições climáticas, pois as chuvas não são 



significativas ao longo de todo o ano, dificultando a necessidade de manter tal horta ao 
longo do ano. Precisa-se de um sistema de irrigação funcional, nem sempre existente. 
Ocorrem atitudes de monitores e alunos, para suprirem as deficiências hídricas do solo/
planta, atitudes não eficazes. São estas: Regas ao longo do dia em horários inadequados, 
pois a Incidência solar esta em seu ápice elevando a temperatura do solo e quantidade de 
água à ser irrigado no solo incorreta. Observa-se ganho no desenvolvimento vegetal e no 
uso eficiente da água usando um sistema correto de irrigação, proteção dos vegetais de 
pragas e doenças relacionadas ao déficit hídrico, oferecendo ao solo/planta quantidade 
suficiente de água. O funcionamento do sistema de irrigação é simples e o material barato, 
seu objetivo é automatizar a irrigação, não necessitando de acionamento humano, e sim 
um acionamento automático, que será “ligado” por ação do próprio solo/planta.

TÍTULO: Moodle no apoio ao ensino presencial no curso superior de tecnologia
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Luis Carlos Loss Lopes
Autores: Leonardo Silva Moraes, Luis Carlos Loss Lopes, Carlos Alexandre Volpi, Thiago 
Redighieri, Antonio Roberto Bulian.
Resumo: Nos dias de hoje a utilização de recursos de tecnologias de informação é 
utilizada em larga escala nas salas de aula (ferramentas, apoio, edição de texto, edição de 
vídeos, gráficos vetoriais, etc), um dos principais entraves para a expansão ainda maior 
é a necessidade de adquirir os programas pagos (autorais), com isso apresentaremos 
diversas tecnologias (open source) que atenderão essa demananda.

TÍTULO: Sistema inteligente para identificação de grupos de risco relativos à evasão escolar
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Leonardo Teodoro Araruna
Autores: Leonardo Teodoro Araruna, Thalita Alves dos Santos, Ana Helena Rufo Fiamengui, 
José Guilherme Magalini Santos Decanini.
Resumo: Neste artigo apresenta-se um sistema inteligente para identificação de grupos de 
risco relacionados à evasão escolar. Atualmente, há uma preocupação latente dos órgãos 
reguladores da educação e das instituições de ensino no que tange a redução dos índices 
de evasão escolar. Dentro deste contexto, desenvolveu-se uma ferramenta de auxílio à 
tomada de decisão, a qual provê maiores subsídios para os servidores envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem atuarem de modo assertivo e imediato, evitando assim 
a possível evasão de discentes da instituição. Este sistema foi concebido empregando uma 
rede neural ARTMAP Fuzzy que preserva duas características fundamentais: estabilidade 
e plasticidade. Estes dois atributos proporcionam aprendizagem estável e convergência 
rápida. Os resultados obtidos foram promissores e evidenciaram a alta capacidade de 
generalização da rede, a rapidez e a confiabilidade dos prognósticos realizados.



TÍTULO: Avaliação da qualidade da água tratada pelo “clorador depassagem artesanal” 
utilizado nas propriedades rurais em Medeiros-MG
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí
Apresentador: Lerrannya Lasmar Teixeira
Autores: Lerrannya Lasmar Teixeira, Clélia Cristina Almeida da Silva, Welbert Pereira dos 
Santos, Alberto S. Paciulli, Sonia de Oliveira Duque Paciulli.
Resumo: A qualidade da água deve ser o primeiro parâmetro a ser observado com vistas 
à eficiência dos sistemas de produção de leite e queijo. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a eficiência do clorador de passagem artesanal no processo de desinfecção 
da água, fornecendo subsídios para os produtores rurais da região de Medeiros. 
Inicialmente, foram feitas entrevistas com aplicação de questionários semi-estruturados 
em 12 propriedades rurais de Medeiros-MG. Posteriormente foram coletadas amostras 
de água e submetidas a análise de pH, cloro total e analises microbiológicas. em 100% 
das propriedades avaliadas a água utilizada na fabricação dos queijos é proveniente de 
mina e vem canalizada até o reservatório. Os resultados mostram que as análises de cloro 
total, pH realizadas apresentaram média de 3 ppm e 6,8, respectivamente. As amostras 
avaliadas mostraram ausência de coliforme fecal e total e contagem de mesofilos inferiores 
a 101 UFC/ml. Todos resultados avaliados estão acordo com a legislação vigente.Conclui-
se que o clorador de passagem artesanal, realiza de maneira eficiente o tratamento da água 
utilizada nas queijarias da região de Medeiros.

TÍTULO: Substituição parcial do cimento portland em argamassas por cascalho de 
perfuração de poços de petróleo
Instituição: IFRN, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Letícia Maria de Andrade
Autores: Letícia Maria de Andrade, Júlio César Cavalcante Damasceno, Thiago Vieira Fonseca.
Resumo: Esta pesquisa teve o intuito de avaliar a influência da substituição parcial do 
Cimento Portland por Cascalho Incinerado provenientes das atividades de perfuração de 
poços de petróleo on shore na resistência à compressão de argamassas, além de definir 
índices seguros de substituição sem que ocorra redução significativa da resistência 
mecânica da argamassa. Com isso buscou-se propor o uso do cascalho incinerado como 
adição ao cimento Portland. A metodologia empregada seguiu a seguinte sequencia: 1) 
coleta do cascalho no dique de cascalhos; 2) moagem do cascalho em moinho de bolas; 
3) produção de argamassa de cimento, e finalmente 4) ensaio de resistência à compressão 
da argamassa. Foram feitos 4 traços de argamassa, sendo um traço de referencia (T0) 
e outros três, variando os níveis de substituição do cimento Portland pelo cascalho 
incinerado, 10% (T1), 20% (T2) e 30% (T3). Concluiu-se que a substituição do Cimento 
Portland pelo cascalho incinerado é possível desde que se respeite o teor máximo de 10% 
de substituição. Teores mais elevados do que esse resultaram em reduções significativas 
na resistência da argamassa de cimento produzida nesta pesquisa.



TÍTULO: Resíduos sólidos no IFSP Campus capivari
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo Campus Capivari
Apresentador: Leticia Pedroso Ramos
Autores: Leticia Pedroso Ramos, Héllen Cristine Florentino Cruz, Maria José Diogenes 
Vieira Marques.
Resumo: Nas atividades cotidianas são gerados os resíduos sólidos, visto na maioria 
das vezes como “lixo”. O tratamento e descarte desses resíduos consistem atualmente 
em um dos maiores problemas para a administração pública. No IFSP Campus Capivari, 
essa mesma realidade é refletida, com a produção de diferentes resíduos sólidos. Com o 
objetivo de quantificar essa produção, realizou-se a pesagem dos resíduos e a aplicação 
de questionário voluntário sobre percepção ambiental a comunidade escolar interna. 
Identificou-se, após 10 semanas que o valor médio de resíduos sólidos gerado diariamente 
foi de 15 kg. Além disso, observou-se que dos participantes: 55% realizam a separação de 
material reciclável em sua casa, 78% acreditam que causam algum dano ambiental no dia 
a dia e 88% dos servidores não conhecem o Plano de Gestão e Logística Sustentável do 
IFSP. Conclui-se que os temas socioambientais devam ser melhor trabalhados com todos 
os membros da comunidade escolar, para possibilitar o entendimento sobre as políticas 
públicas atuais relacionadas sobre o tema, a redução na geração de resíduos gerados e 
principalmente a conscientização sobre o impacto ambiental e social dessa produção.

TÍTULO: Uma contribuição para o ensino dos números irracionais com base no processo 
histórico de construção do conceito
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Leticia Pereira de Matos
Autores: Leticia Pereira de Matos, Renata Arruda Barros.
Resumo: Esse trabalho apresenta uma proposta de pesquisa em torno do processo de ensino 
e aprendizagem dos números irracionais.Analisaremos os obstáculos epistemológicos do 
processo histórico de construção desses números, apresentaremos a proposta que seja 
feita uma sequência didática que ajude os alunos a superar esses obstáculos.

TÍTULO: Avaliação do uso de ferramentas computacionais web como alternativa para 
suporte a tomada de decisões dos agentes de controle de endemias
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Leudembergue de Carvalho Rodrigues
Autores: Leudembergue de Carvalho Rodrigues, Antonio Carlos Monteiro de Barros, 
Andreza da Rocha Mota.
Resumo: O aplicativo desenvolvido motivou uma atividade em conjunto da população com 
a junta administrativa da secretaria de saúde do munícipio por meio de denúncias de locais 
com possíveis focos causadores de doenças auxiliando assim os gestores da secretaria à 
designar equipes atacar um foco já identificado e não enviá-las para identificação.



TÍTULO: Evento ciclo de palestras: Cases de sucesso
Instituição: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Apresentador: Leylane Meneses Martins
Autores: Leylane Meneses Martins
Resumo: No Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC) em Aracaju/Se, o Eixo 
Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer oferece o curso de Habilitação Profissional 
Técnica em Eventos e para que o discente conclua com êxito, permitindo ter experiência 
para o mercado de trabalho, decidi implantar e realizar como atividade extracurricular, a 
organização e execução, pelos próprios alunos, de eventos de pequeno porte. O objetivo 
é promover conhecimento e aproximação do mercado através da explanação de casos 
de sucesso Sergipano por profissionais atuantes na área de Eventos, além de colocar os 
alunos para trabalhar e praticar todas as etapas de um evento: antes, durante e pós evento.

TÍTULO: Levantamento e identificação de fungos micorrízicos arbusculares em solos do 
cerrado meridional maranhense
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Leyza de Souza Rodrigues
Autores: Leyza de Souza Rodrigues, Erica Ribeiro de Sousa Simonetti.
Resumo: ropriedade agrícolas que possuem área com pastos degradados nos municípios 
de Imperatriz, Governador Edson Lobão, Ribamar Fiquene,São João do Paraiso, todas 
localizados no cerrado Maranhense, foram submetidas á coletagem de solo, para analise 
do material tendo como foco a identificação dos Fungos Micorriza Arbusculares foram 
coletadas amostras de solo, na profundidade de 0-20 cm com um trato. O solo retirado 
nas amostragens foram bem destorroado e muito bem misturado para se retirar cerca de 
200g.A extração de esporos foi feita utilizando-se solução 45 ou 50 ou 60% de sacarose. 
Homogenizou-se as amostras de solo e foi separado 50mL para a extração, logo após foi 
feito a passagem da amostra pela as peneiras e a repetição do procedimento de destorroar 
suspendendo o solo na água e vertendo a suspensão pelas peneiras por várias vezes até que 
a água fique aparentemente limpa (sem as partículas de argila suspensa ). A identificação 
das espécies de FMAs foi feita a partir de amostras de solo, provenientes do bioensaio . Os 
subsistemas apresentaram boa diversidade de espécies de FMAs, que foram influenciadas 
pelas condições de fertilidade das áreas e pelas plantas hospedeiras implantadas, que, por 
sua vez, influenciaram a densidade de esporos e no potencial de infecção radicular

TÍTULO: Youtube como disseminador de produção cultural a partir do caso suricate 
seboso
Instituição: UTP - Universidade Tuiuti do Paraná
Apresentador: Lia Dias Aderaldo
Autores: Lia Dias Aderaldo, Deborah Susane Sampaio Sousa.



Resumo: No mundo moderno, em que as interações sociais são fortemente estabelecidas 
por mecanismos tecnológicos de conexão em rede, as mídias sociais se apresentam 
como importantes ferramentas de comunicação humana. Esses espaços se destacam 
pela produção cultural democrática, identificada por cultura participativa (Jenkins), em 
que os usuários da web se tornam produtores de relevantes conteúdos. Nesse contexto, 
destaca-se o Youtube, plataforma que possibilita a disseminação de vídeos, sendo utilizada 
pelo personagem fictício cearense Suricate Seboso para reforçar elementos da cultura 
nordestina. Os conteúdos dessas produções audiovisuais destacam traços da cearensidade 
com humor a partir da forma de falar e dos hábitos cotidianos que ajudam a traduzir em 
imagens a identidade cultural (Hall) desse povo. Sendo assim, a pesquisa analisa de que 
forma os usos dessa mídia social contribuem para propagar uma cultura de identidade por 
meio do estudo de caso do personagem em questão.

TÍTULO: Guiamento turístico: Uma prática no IF Fluminense
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Liana Macabu de Sousa Soares
Autores: Liana Macabu de Sousa Soares, Jonas Defante Terra.
Resumo: O projeto fez parte da XXI Semana do Saber-Fazer-Saber do Campus Campos-
Centro e contou com a participação de duas estudantes do 1º módulo do curso técnico em 
Guia de Turismo do Instituto Federal Fluminense na modalidade a distância. A intenção do 
projeto era possibilitar aos estudantes envolvidos uma experiência de prática profissional 
por meio do resgate da memória da instituição. O projeto consistia em realizar um 
guiamento por vários espaços do Campus que foram nomeados com nomes de servidores 
da instituição já falecidos. Os estudantes foram selecionados de acordo com a sua 
disponibilidade em participar. As etapas do projeto consistiam na seleção dos espaços da 
instituição que fariam parte do guiamento, na pesquisa sobre os servidores que nomeiam 
esses espaços e no guiamento a ser realizado no período da Semana. A pesquisa realizada 
ajudou a resgatar a memória da instituição e serviu de experiência para futuras pesquisas 
sobre atrativos turísticos que os estudantes irão realizar quando forem guias profissionais. 
O projeto ajudou a dar visibilidade ao curso técnico que, por ser da modalidade a distância, 
é pouco conhecido pela comunidade.

TÍTULO: Violência contra a mulher: Uma prática jurídico-social não viabilizada no 
município de Picos-PI.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Liana Siqueira do Nascimento Marreiro
Autores: Liana Siqueira do Nascimento Marreiro, Laíla de Moura Luz, Sara dos Santos 
Lima, Thaynara de Sousa Santos.
Resumo: A violência doméstica, seja ela resultante de dolo ou de culpa, atinge a criança, o 
adolescente e, principalmente, a mulher, sendo de grande importância a implementação de 



mecanismos que previnam essas ações na sociedade. Com base nessa realidade surgiu o 
interesse de investigar os índices de violência contra a mulher em Picos, um município do 
Estado do Piauí, que possui uma população estimada de 76.309 habitantes.
Para tanto, a pesquisa estruturou-se em três fases distintas: análises das legislações e 
bibliografias referentes ao tema, pesquisa de campo e apresentação dos dados aos seg-
mentos envolvidos no estudo.

TÍTULO: O programa de assistência estudantil: Dados do Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Patrícia Campos Pereria
Autores: Liciane Mateus da Silva, Adriano Elias, Gianna Andréia Ferreira Gobbi, José 
Antônio Bessa, Patrícia Campos Pereria.
Resumo: O Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES tem por finalidade a 
ampliação das condições de permanência dos estudantes na educação superior pública 
federal. O Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal do Triângulo Mineiro 
- IFTM, criado em 2011, tem sido adequado à realidade dos seus Campus, concedendo 
auxílio e assistência estudantil aos estudantes dos seus cursos regulares e não somente 
os de graduação. Esse Programa tem sido considerado uma iniciativa muito relevante, 
principalmente no que concerne à permanência dos estudantes, em condições financeiras 
desfavoráveis, nos cursos regulares da instituição, diminuindo as desigualdades sociais, 
assim como contribuindo para a inclusão social pela educação. Nos três últimos relatórios 
de gestão, têm percebido um aumento de alunos beneficiados pelo auxílio estudantil, o que 
contribui com o desenvolvimento, por parte dos estudantes, no que se refere as atividade 
de ensino, pesquisa e extensão.

TÍTULO: O design gráfico como mediador na construção de conhecimentos: Uma análise 
dos livros didáticos de história
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Cabedelo
Apresentador: Ana Carolina dos Santos Machado
Autores: Lício Romero Costa, Ana Carolina dos Santos Machado, Anália Adriana da Silva Ferreira.
Resumo: 1 INTRODUÇÃO: Este artigo propõe apresentação de estudo sobre o livro de 
História (Geral e do Brasil) fornecido pelo Governo Federal através do PNLEM (Programa 
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio) e adotado nas turmas do ensino médio 
do IFPB Cabedelo, buscando perceber como a organização dos elementos gráficos no livro 
didático pode contribuir para uma melhor realização do processo de ensino-aprendizagem. 
Serão analisados no suporte escolhido, suas particularidades e especificidades, problemas 
de diagramação, dificuldades de leitura, sob a ótica do Design.
2 FORMULAÇÃO do PROBLEMA



A partir da análise de alguns livros didáticos de história, utilizados pelo IFPB e escolhidos 
a partir das opções previstas no PNLEM, pretendemos descobrir o que faz com que um 
livro didático seja atraente para o seu público alvo (no caso, estudantes de nível médio), 
quais os maiores problemas dos livros atualmente utilizados, bem como o que poderia ser 
melhorado nos próprios materiais didáticos desenvolvidos pela instituição, posto que tais 
objetivos emergem a partir de alguns problemas concretos: quais as maiores dificuldades 
dos estudantes de nível médio relacionadas à leitura e compreensão dos conteúdos con-
tidos nos volumes didáticos de história? Como o designer e um projeto gráfico coerente, 
que não se limite à questão ornamental e preze, ao mesmo tempo, por legibilidade e leitu-
rabilidade, poderia contribuir com o sucesso do processo de ensino aprendizagem?
2 OBJETIVOS da PESQUISA
2.1 Objetivo Geral:
Investigar e analisar dois livros didáticos distintos, fornecidos pelo Governo Federal atra-
vés do PNLEM e adotados em campi do IFPB, buscando perceber como a organização dos 
elementos gráficos no livro didático de história pode contribuir para uma melhor realização 
do processo de ensino-aprendizagem.
2.2 Objetivos Específicos:
•Identificar a importância de uma boa identidade visual, com ênfase na leiturabilidade e 
assimilação de informações;
•Analisar diagramações e composições gráficas voltadas para o público adolescente, a fim 
de se encontrar um modelo mais adequado;
•Fortalecer a perspectiva do designer gráfico como profissional capaz de contribuir para a 
construção de instrumentos pedagógicos mais eficazes, em uma perspectiva de trabalho 
multidisciplinar.
•Produzir uma publicação para fins didáticos, voltada ao ensino de história de nível médio, 
a partir dos resultados da pesquisa.
3 JUSTIFICATIVA
A análise de livros didáticos e a percepção deste instrumento pedagógico como fonte de 
pesquisa tornou-se uma preocupação constante de diversos pesquisadores, a qual ganhou 
maior visibilidade a partir da década de 1980 e se consolidou a partir do século XXI (MO-
REIRA, 2012) como tema de interesse na área de pesquisa de história da educação. Para 
esses profissionais, o livro didático precisa ser compreendido em suas várias dimensões: 
como mercadoria da indústria cultural, como suporte de conhecimentos escolares, como 
suporte de métodos pedagógicos e veículo de um sistema de valores específico que per-
meia a sociedade em que ele é produzido (TIMBÓ, in OLIVEIRA et al, 2008).
Tais dimensões, ao passo que explicitam a complexidade dos sentidos inerente a esses 
instrumentos pedagógicos, permite-nos constatar que apenas parte da crítica aos volumes 
didáticos no Brasil busca percebê-los através de um olhar plural e multidisciplinar, que 
reconheça a complexidade de nossa realidade multimidiática e a maneira como os novos 



suportes de informação (eletrônicos, digitais, etc.) mudaram a relação dos novos leitores 
com a informação e seus suportes.
Os livros didáticos de história voltados ao ensino médio carregam consigo um estigma de 
serem livros bastante robustos, com excessos de texto e uma má articulação entre texto e 
imagens, que por vezes não contribuem para a assimilação do conteúdo apresentado e por 
muitas vezes estão ali apenas como elemento ilustrativo, sem dar qualquer tipo de suporte 
concreto ao texto.

TÍTULO: A experiência interdisciplinar do observasuas Maracanaú
Instituição: Prefeitura de Maracanaú
Apresentador: Lidiany Alexandre Azevedo
Autores: Lidiany Alexandre Azevedo, Elismária Catarina Barros Pinto, Leiriane de Araújo 
Silva, Mary Anne Filgueiras Porto Rosa, Valdênia Lourenço de Sousa.
Resumo: A partir da discussão sobre o movimento constante de formação dos servidores 
da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú é que se desenvolveu o 
Observatório de Práticas do Sistema Único de Assistência Social - ObservaSUAS, o qual 
busca viabilizar a produção e divulgação de estudos, pesquisas e experiências profissionais 
no âmbito da Assistência Social em Maracanaú, em suas diversas interfaces de atuação. 
O ObservaSUAS já disponibiliza de leis e documentos técnicos elaborados pela Secretaria; 
de pesquisas efetuadas no município e de um livro com as reflexões dos trabalhadores 
geradas a partir de suas vivências nos espaços de trabalho. Pretende-se lançar novas 
publicações, em formato de livro e revista eletrônica, bem como implantar o sistema de 
informações sobre situações de risco e vulnerabilidades nos territórios que possibilitará 
a realização de planejamentos estratégicos visando o melhor atendimento às demandas 
dos usuários. Compreende-se que as informações prestadas possibilitarão a produção de 
dados e monitoramento dos serviços, a troca de experiências que movimentará a rede e o 
incentivo a formação permanente dos trabalhadores.

TÍTULO: Aplicativo “doctorchat”
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié
Apresentador: Líggia Santos Lima
Autores: Líggia Santos Lima
Resumo: A comunicação entre clinicas e pacientes é uma das dificuldades enfrentadas 
por quem necessita desses serviços. Muitas são as reclamações observadas por conta 
da falta de informação mais clara por parte dessas instituições que deixam a desejar na 
prestação do serviço que é tão importante para a saúde. Com a facilidade encontrada no 
mundo virtual, é inaceitável esse tipo de constrangimento em locais que lutam pela vida 
das pessoas. Pensando nisso, está sendo criado o aplicativo “DoctorChat”, que tem por 
objetivo amenizar os problemas decorrentes dessa falta de comunicação e assim diminuir 
a distância entre os pacientes e seus respectivos médicos pois, este aplicativo apresentará 



dados dos médicos, das clinicas, dias e horários de atendimento, formas de agendamento 
e um chat que possibilitará a comunicação online com as secretarias em horário comercial. 
Esse trabalho busca por fim apresentar o aplicativo e leva como base pesquisas realizadas 
a pessoas que frequentam clinicas médicas.

TÍTULO: Mini feira de química: Aprendendo a experimentar
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Lilian Carvalho da Costa
Autores: Lilian Carvalho da Costa, Ana Karoline Laureiro Portal, Paulo Roberto da Costa Sa.
Resumo: O trabalho se propôs a realizar uma mine feira de envolvendo os alunos com 
a prática laboratorial, onde foi possível examinar as características das produções 
apresentados na feira e assim identificar como essas feiras podem ser instrumentos 
auxiliadores para os professores no ensino de química. . A química faz parte do currículo 
escolar no ensino básico, sendo considerada pelos alunos uma disciplina de difícil 
compreensão e abstração, gerando, resistência na aprendizagem, assimilação de conceitos 
e aplicabilidade no cotidiano. Sendo uma ciência experimental, a prática laboratorial tem 
contribuído para o aprendizado dos alunos. Com vários métodos de ensino-aprendizagem, 
cabe o professor à inserção dos mesmos, na sua metodologia de ensino. Para isso é 
necessário estabelecer mecanismos que tornem acessíveis aos alunos a construção do 
conhecimento e a melhoria de seu desempenho. A mine feira foi realizado com alunos do 
1º, 2° e 3º ano de ensino médio em uma escola pública de Macapá; na escola Alexandre 
Vaz Tavares. Este projeto objetivou, ainda, envolver os alunos em atividades práticas na 
área de química. A contribuição pedagógica da mine feira foi analisada por meio de um 
questionário e os resultados demonstram ser positivo quanto a mine feira

TÍTULO: Resgate de jogos e brincadeiras populares: Socializando como nossos pai
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama
Apresentador: Lilian Catiúscia Eifler Firme da Silva
Autores: Lilian Catiúscia Eifler Firme da Silva, Olakson Pinto Pedrosa.
Resumo: Atualmente, a tecnologia e a informatização são fundamentais na vida cotidiana e 
observa-se que muitos jovens têm feito do convívio com esses mecanismos uma proposta 
de vida, deixando de lado valores e ações de convivência inerentes à formação integral do in-
divíduo. Partindo dessa problemática o projeto “Resgate de Jogos e Brincadeiras Populares: 
Socializando como nossos pais”, tem como objetivo socializar pais e alunos a partir do res-
gate dessas atividades. Trata-se de relato de experiência, referente a ações realizadas durante 
as aulas de Educação Física e em encontros extraclasse, nos quais aplicaram as atividades. 
O projeto foi realizado com as turmas de 2° ano do IFRO e os respectivos pais, no Campus 
Porto Velho Calama - Rondônia. Os resultados obtidos através da realização do projeto foram 
à pluralidade cultural e interdisciplinaridade. Os pais não se fizeram presentes no evento. 
Conclui-se que o projeto tem muito a contribuir, no entanto, é necessária presença dos pais.



TÍTULO: O ensino e aprendizagem de matemática por meio de jogos
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas
Apresentador: Josué Antunes de Macêdo
Autores: Lílian Isabel Ferreira Amorim, Celimar Reijane Alves Damasceno Paiva, Josué 
Antunes de Macêdo.
Resumo: Este trabalho descreve algumas atividades lúdicas que foram desenvolvidas no 
Programa Institucional de Incentivo à docência (PIBID), do Instituto Federal do Norte de 
Minas Gerais (IFNMG), Campus Januária. O subprojeto de Matemática desenvolvido nas 
escolas públicas tem como objetivo intervir, de modo decisivo, na melhoria da formação 
dos licenciados em Matemática do IFNMG, e consequentemente na melhoria do ensino 
da Matemática nos níveis fundamental e médio, além de visar à formação de novos 
pesquisadores intervencionistas no ensino da Matemática, com foco na utilização de 
atividades lúdicas, didáticas e contextualizadas. Visando atender essa proposta elaborou-
se um conjunto de jogos que tem como objetivo ensinar e verificar a aprendizagem de 
conceitos de Matemática, tais como números, operações e funções. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios, uma vez que se observou nos alunos uma aprendizagem significativa 
dos conceitos relacionados aos conteúdos e o desenvolvimento de habilidades como 
observação, análise, reflexão e raciocínio tão importantes na disciplina de Matemática 
quanto no meio em que se vive.

TÍTULO: Aplicativo de acessibilidade: forma frases
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Lilian Saldanha Marroni
Autores: Lilian Saldanha Marroni, João Pedro R. Batista, Letícia Urbano dos Santos, Micael 
Souza B. dos Santos.
Resumo: Diante das proporções e efeitos do autismo, estudos são constantemente 
desenvolvidos, pois a Medicina ainda não conseguiu desvendar todas suas causas e 
implicações no sistema neurológico. O que mais perturba as famílias de autistas é a 
impossibilidade de entender e interagir com as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. 
Dessa forma, todo e qualquer meio de comunicação são importantes e bem vindos. Alguns 
aplicativos comerciais existem no mercado para ajudar os autistas, mas eles são caros. A fim 
de atender a essa demanda, de forma gratuita, a proposta deste trabalho é desenvolver um 
aplicativo que visa auxiliar a comunicação de autistas, chamado de Forma Frases.

TÍTULO: Uma discussão sobre a necessidade de ensinar determinantes no ensino médio
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernanbucano
Apresentador: Liliane Dária Félix
Autores: Liliane Dária Félix, Alex Magalhães de Souza.
Resumo: O currículo de matemática do ensino médio com base nos parâmetros curriculares 



do Brasil e do estado de Pernambuco sugere o estudo de determinantes . Mas acreditamos 
que este mutas vezes é irrelevante neste nível de ensino. O objetivo deste trabalho é discutir 
a real necessidade de se estudar determinantes no ensino médio e mostrar que sua exclusão 
deste nível de educação, tera poucos impactos negativos. A metodologia deste trabalho foi 
inicialmente, um estudo literário sobre a temática, em livros artigos e uma dissertação, para 
corroborar nossa hipótese . e posteriormente a escrita do trabalho. Deste estudo,tivemos 
os seguintes resultados: 1) Praticamente todos os livros didáticos introduzem o conceito 
de determinantes no 2°ano do ensino médio, e aplica,apenas, na resolução de sistemas 
lineares, através da regra de Cramer, na colinearidade de pontos,e no estudo da equação 
da reta,estas ultimas aplicações no 3°ano. 2) As aplicações citadas podem serem feitas 
de outras maneiras . Um sistema linear pode ser resolvido de maneira mais eficaz, pela 
eliminação gaussiana tendo em vista que a eliminação resolve todos os sistemas lineares. 
Já o estudo da reta e da colinearidade de pontos, pode ser feito, simplesmente definindo 
a fórmula de equação da reta,fundamentada na ideia de proporcionalidade e deslocamento 
vertical da mesma.3) A exclusão de determinantes do currículo do ensino médio, não 
terá impacto negativo significativo, ou seja, pode-se fazer esta retirada, sem prejuízos da 
matemática apresentada,no que diz respeito, a sua coerência lógica, capacidade de resolver 
problemas e aplicações cotidianas. Neste contexto,podemos concluir que, não é necessário 
o estudo de determinantes no ensino médio,tendo em vista, as aplicações e resolução de 
problemas com este conteúdo. Mas ainda, sua exclusão do currículo é possível, e de algum 
modo conveniente, pois sobraria tempo de estudo,para conteúdos mais relevantes.

TÍTULO: Atividades do programa de assistência matemática na cidade de Tocantins - MG
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Apresentador: Liliane Martinez Antonow
Autores: Liliane Martinez Antonow, Marcos Pavani de Carvalho.
Resumo: O presente trabalho visa relatar as contribuições do Programa de Assistência 
Matemática (PAM) do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba, 
para a formação acadêmica dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Enfatizando 
as atividades desempenhadas pela bolsista, levantando resultados e principalmente as 
contribuições aos alunos atendidos pelo programa da Escola Estadual João Loyola na 
cidade de Tocantins – MG .

TÍTULO: Uso pedagógico das TDIC: Mudanças nas concepções docentes
Instituição: UFT - Universidade Federal do Tocantins
Apresentador: Lina Maria Gonçalves
Autores: Lina Maria Gonçalves
Resumo: Este artigo toma como base as entrevistas de estimulação da recordação 
realizadas com 4 (quatro) docentes participantes do projeto de formação de formadores 
para a apropriação tecnológica e pedagógica das Tecnologias Digitais da Informação e 



Comunicação – TDIC, visando um efetivo uso educacional dos laptops do PROUCA-TO 
(2013-2014). A partir da reflexão sobre as narrativas construídas pelas docentes, em tais 
entrevistas, a autora defende que o fraco uso educacional das TDIC se deve mais ao não 
convencimento docente sobre sua relevância, do que necessariamente aos problemas de 
infraestrutura e de rede lógica, como aparentemente constatam grande parte de pesquisas 
sobre o tema.

TÍTULO: Química aplicada a cozinha: Uma abordagem perceptiva para aplicação dos 
princípios da sustentabilidade
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Lincoln Bernardo de Souza
Autores: Lincoln Bernardo de Souza, Vanesa Rios Milagres, Sheyla Dantas de Jesus, 
Rozelita Urany Camargo.
Resumo: O trabalho aborda um relato de experiência vivido no segundo semestre de 2014, 
com duas turmas do Curso Técnico em Cozinha, Módulo II, do Instituto Federal de Brasília 
(IFB), Campus Riacho Fundo I, ao longo da disciplina Química Aplicada a Cozinha. Objetivou-
se de modo geral a aplicação dos princípios básicos da sustentabilidade pelos alunos e a 
aquisição por eles de habilidades necessárias à solução de problemas de insustentabilidade. 
Tomou-se como campo o Laboratório de Alimentos e Bebidas e o próprio Campus para 
o reaproveitamento de resíduos e a produção, a partir de óleos, papeis, plásticos e vidros 
de produtos que foram apresentados pelos alunos à comunidade na I Semana de Ciência, 
Arte e Cultura do Campus Riacho Fundo. Foram desenvolvidas ainda composteiras com 
materiais reutilizados para o proveitamento de resíduos orgânicos. Ao final dos trabalhos 
e da componente curricular vários alunos relataram que a aplicação dos princípios da 
sustentabilidade tem sido incorporados no espaço doméstico de suas famílias, com o uso 
por exemplo de composteiras e a produção de sabão, mostrando assim que a prática em 
sala de aula foi fundamental para a mudança de atitude destes alunos frente a sociedade 
de uma maneira geral.

TÍTULO: Reaproveitamento da água utilizada em casa e da água da chuva
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Lismara Silva da Conceiçao
Autores: Lismara Silva da Conceiçao, William Almeida Santos, Adriano Pelusio Melgaço, 
Margarete Correia de Araújo.
Resumo: Para amenizar os problemas de abastecimento de água nas residências existem 
sistemas capazes de reciclar a água da lavagem de pias, banheiras, chuveiros e máquinas 
de lavar, além do aproveitamento da água da chuva. A água recolhida nos telhados 
pode ser armazenada em tanques para ser usada em lavagem de carros, casas, jardins, 
sendo este uso de água não potável. Se existir duas redes de água, uma de água potável 
e outra de reuso, é possível economizar 1/3 de toda água consumida no país. Além da 



economia, a reutilização é uma boa alternativa para o uso racional da água. A reciclagem 
é definida como o reaproveitamento de água já utilizada, o aproveitamento da água da 
chuva também surge como alternativas, se essas ideias forem passadas adiante, grande 
parte dos problemas de escassez de água seria resolvido. Diante disto este trabalho teve 
como objetivo desenvolver sistema capaz de reutilizar a água de casa e aproveitar a água 
da chuva e promover a conscientização das pessoas.

TÍTULO: Oficinas didáticas como estratégia no aprendizado de química para alunos 
promovidos parcialmente com dependência em química
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Livia Antônia de Mello Saraiva
Autores: Livia Antônia de Mello Saraiva, Rogete Batista e S. Mendonça.
Resumo: Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o aprendizado de Química deve possibilitar 
ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si, quanto da construção de 
um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas. Assim, através da participação 
no Programa de Iniciação à Docência do Instituto Federal do Amazonas, desenvolveu-se, 
com os alunos do Curso Integrado em Eletrotécnica com dependência em Química, uma 
experiência capaz de minimizar o pouco interesse existente pela disciplina – verificada 
em registros no diário de campo. em vista disso, os alunos participaram de uma oficina 
de Química Forense e realizaram um relato sobre o que aprenderam com a atividade. Os 
resultados obtidos, a partir dos relatos e posterior questionário e discussão, mostraram 
que houve a compreensão das possibilidades que a química oferece e o reconhecimento 
que a disciplina não está distante da realidade.

TÍTULO: Implementação da lei 11.892/2008 no Instituto Federal de goiás: atores, ideias 
e práticas
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Livia Cristina Ribeiro dos Reis
Autores: Livia Cristina Ribeiro dos Reis
Resumo: A pesquisa em andamento analisa o processo de implementação da nova 
institucionalidade proposta pela Lei 11.892/2008 no Instituto Federal de Goiás (IFG). 
O objetivo é identificar as principais concepções, ideias e práticas dos profissionais 
que estão conduzindo esse processo de implementação, observando como os atores 
interpretaram os dispositivos legais e o nível de adesão à política. Considerando a lacuna 
existente na literatura nacional no tocante à relevância e centralidade dos agentes de 
implementação, entendemos que o tema merece maior atenção, visando compreender a 
atuação desses atores e suas influências sobre os processos de produção de políticas e 
ações governamentais.



TÍTULO: Água como ouro azul
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Apresentador: Lívia Jácome
Autores: Lívia Jácome, Amyna Karilia.
Resumo: Muito se têm discutido recentemente a cerca do papel da água em nossas vidas 
e de acordo com algumas discussões é visível o desperdício e a falta que a mesma faz 
em devidos casos. Sendo assim resolvemos pesquisar em uma comunidade rural, como 
se é feito a utilização desse meio (água). Visitamos a comunidade de Pedrinhas(Zona 
Rural de Ipanguaçu/Rn) onde expomos alguns pontos nos quais obtemos um resultado já 
esperado, esses pontos foram analisados com rigor para que com isso possamos realizar 
um trabalho de conscientização e melhorias em relação a esse meio. Com esse trabalho 
podemos conhecer melhor a importância da água em uma simples comunidade, sua 
existência no local de analise e principalmente sua qualidade de consumo. de acordo com 
o que analisamos na comunidade das Pedrinhas, concluímos que o abastecimento de água 
é regular e de bom uso, já sua qualidade não é muito boa, pois não passa por um processo 
de melhoria para melhor abastecer essa comunidade. Nosso maior intuito é conscientizar 
a todos que a água não vai durar para sempre e que temos que começar a economiza-la, 
pois com pequenas ações conseguimos mudar o mundo.

TÍTULO: Caracterização físico-química do bagaço de malte de uma microcervejaria
Instituição: Ufal - Universidade Federal de Alagoas
Apresentador: Lívia Manuela Oliveira da Silva
Autores: Lívia Manuela Oliveira da Silva, José Henrique da Silva Oliveira, Francine Pimentel 
de Andrade, Carlos Eduardo de Farias Silva, Renata Maria Rosas Garcia Almeida.
Resumo: O setor cervejeiro no Brasil é o mais importante do mercado sul-americano e um 
dos maiores do mundo. Com isso, há uma grande geração de resíduos sólidos; dentre os 
resíduos gerados, o bagaço do malte representa a maior quantidade. Parte do resíduo vai 
para ração animal e outra não possui destinação. O presente trabalho tem como objetivo 
obter dados da caracterização físico-química do bagaço do malte, a fim de, com isso, 
saber se é viável uma destinação diferenciada desse resíduo sólido, como na produção 
de energias renováveis (etanol 2G). O bagaço do malte foi recolhido de uma produtora 
artesanal de cerveja e encaminhado ao laboratório. O resíduo foi lavado, sanitizado, seco 
a 60 °C por 5 dias e analisado posteriormente. Os valores encontrados foram: 16,95% de 
proteínas, 1,50% de lipídios, 11,73% de fibras, 8,27% de umidade, 1,70% de cinzas, 2,36% 
de pectina e 57,62% de carboidratos. A caracterização do resíduo mostrou alta quantidade 
de proteínas e carboidratos, potencializando o seu uso baseado nesses componentes 
como o enriquecimento proteico de alimentos ou produção de biocombustíveis, a citar 
bioetanol; gerando um produto de alto valor agregado.



TÍTULO: Manutenção de software: em busca de melhores práticas
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Juiz de Fora
Apresentador: Lívia Maria Alves Moreira
Autores: Lívia Maria Alves Moreira, Marco Antônio Pereira Araújo.
Resumo: A manutenção de software é uma das atividades que mais consomem tempo e 
recursos durante todo o ciclo de vida de um software, mas que ainda carece de uma maior 
atenção e dedicação para seu desenvolvimento e aprimoramento (SIRQUEIRA, 2013).
Em um ambiente de constante mudança, é importante que um software também passe por 
adaptações e modificações para atender às novas necessidades, impedindo que o mesmo 
se torne obsoleto ou caia em desuso.
Porém, a manutenção de software é uma atividade de grande complexidade, o que requer 
um trabalho minucioso durante esse processo. Sendo assim, é importante identificar os 
princípios que possam vir a impactar na estrutura de código, na sua documentação e, por 
fim, em sua vida útil.
O projeto tem como objetivo analisar fatores recorrentes do processo de manutenção de 
um sistema desenvolvido pelos alunos de Graduação do Instituto Federal do Sudeste de 
Minas Gerais, Campus Juiz de Fora. Esse processo consiste no levantamento e coleta de 
métricas para que os mesmos sejam indicadores de qualidade e instrumento de compa-
ração, possibilitando averiguar como a manutenção impactou na qualidade do software.
Portanto, é necessário que haja um estudo sistemático da evolução de um software para 
que seja possível acompanharmos e encontrarmos as praticas que contribuem para que 
uma manutenção seja bem sucedida, e a partir daí identificarmos também, quais as influ-
ências do comportamento humano contribuem para tal durante esse processo.

TÍTULO: Produção de derivados de leite de cabra orgânico
Instituição: Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Jeferson Manoel Teixeira
Autores: Lívia Nolasco Macedo Muruci, Jeferson Manoel Teixeira, Rodrigo dos Santos 
Nascimento, Marcelly Laudelino Miranda de Ornelas.
Resumo: O leite de cabra tem qualidades superiores ao leite bovino quanto ao teor de 
proteínas de alto valor nutritivo, propriedades nutricionais e consumo por grupos alérgicos 
ao leite de vaca, idosos e crianças. Partindo disso, o objetivo do trabalho é produzir produtos 
lácteos a partir do leite de cabra orgânico devido a sua disponibilidade no Colégio Técnico 
da UFRRJ. A produção foi feita com a pasteurização de oito litros de leite de cabra, sendo 
que cinco foram destinados para a produção de queijo, onde metade da massa foi usada 
para queijo normal e a outra, usada para queijo temprado. Os três litros remanescentes 
foram para a produção de doce de leite. Os resultados obtidos foram 430g gramas de 
queijo normal, a mesma quantidade de queijo temperado. O doce de leite rendeu 710g. 



Esses testes demonstraram que o leite de cabra demonstra-se como uma boa alternativa 
na substituição do leite de vacas nos doces e queijos encontrados no mercado pelo seu 
maior valor nutricional e econômico.

TÍTULO: Avaliação institucional: concepções e aspectos legais da autoavaliação 
Institucional nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Liz Denize Carvalho Paiva
Autores: Liz Denize Carvalho Paiva, Nádia Maria Pereira de Souza, Marize Setubal Sampaio.
Resumo: A pesquisa objetiva a análise da implementação das políticas públicas provenientes 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tendo como lócus investigativo 
os Institutos Federais no Brasil. Ao compreender a Avaliação Institucional como um 
processo educativo, identifica-se o seu desmembramento entre a Avaliação Externa, 
quando realizada por indivíduos externos à ação avaliada e nomeados pelo Ministério 
da Educação e a Autoavaliação Institucional quando efetivada pelos envolvidos na ação 
avaliada. O recorte foi a Autoavaliação Institucional, considerando a sua importância, 
legalidade e legitimidade. A primeira fase da pesquisa privilegia a região sudeste do país, 
representada pelo Estado do Rio de Janeiro. em observância à Lei 11.892 (Brasil, 2008) que 
equipara os IFS às Universidades federais, identificam-se exigências a serem cumpridas. 
em função da complexidade do processo avaliativo este estudo mostra-se relevante aos 
IFS, considerando sua natureza e especificidades.

TÍTULO: Avaliação da qualidade higiênico-sanitária do queijo de coalho artesanal 
comercializado em sousa, PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Ane Josana Dantas Fernandes
Autores: Liz Jully Hiluey Correia, Raissa Honorato Pontes, Damião Júnior Gomes, Ane 
Josana Dantas Fernandes.
Resumo: O presente trabalho teve o objetivo avaliar o nível de adequação das Boas Práticas 
da Fabricação e Comercialização do queijo de coalho artesanal, comercializado na cidade 
de Sousa (PB), perante a legislação, avaliando o procedimento de higienização do processo 
fabril e de comercialização, através da realização de análises microbiológicas do produto. 
Tais dados permite-nos delinear a qualidade do queijo coalho consumidos pela população, 
quais riscos estão submetidos ao consumir esse produto sem ter o conhecimento do quão 
ele poderia estar contaminado. Foram coletadas amostras de quatorze produtores de queijo 
da região (n=14), adquiridas aleatoriamente no comércio e feira livre da cidade e identificados 
com as letras do alfabeto de A ao O, e analisadas quanto aos padrões microbiológicos, 
coliformes a 35ºC e 45ºC e Stafilococcus coagulase positiva, ambos conforme a metodologia 
descrita pelo LANARA (Brasil, 2003). No conjunto de 14 amostras, todas estavam impróprias 
ao consumo, por apresentar-se fora dos padrões exigidos pela legislação, RDC nº 12/01 da 



ANVISA, em pelo menos uma das análises bacteriológicas. Assim sendo, pode-se concluir 
que os órgãos fiscalizadores devem atentar para a necessidade de uma maior inspeção 
desses produtos, bem como intervenções no processo de fabricação e comercialização 
visando garantir sua qualidade e a saúde dos consumidores.

TÍTULO: Ferramenta digital para apoio à aprendizagem de apicultura: Descomplicando 
a aprendizagem de apicultura
Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piauí
Apresentador: Lohanna Aires Saraiva
Autores: Lohanna Aires Saraiva, Fábio Fialho Cabêdo, Israel Lima Dias, Otávio Costa Lima, 
Wilamis Kleiton Nunes da Silva.
Resumo: A disciplina de Apicultura é responsável por ensinar a história da atividade apícola 
e seus aspectos ambientais, sua importância para o desenvolvimento social e econômico de 
determinada região, além dos passos iniciais para a prática do trabalho (SILVA; ALENCAR, 
2014). É necessário que o futuro apicultor conheça também as ferramentas tecnológicas 
que surgiram com o propósito de acelerar a modernização da arte de criar abelhas, visando 
a qualidade dos produtos finais e um maior retorno de capital.
Durante o século XXI os computadores tornaram-se peças importantes não só para o 
mercado de trabalho, mas também para a pesquisa e o desenvolvimento de projetos no 
ambiente educacional, promovendo uma melhor interdisciplinaridade e facilitando o ensi-
no e o aprendizado.
A adaptação e a utilização de novas tecnologias facilitam o desenvolvimento cognitivo, 
permitindo que os usuários tornem-se mais criativos e que tenham uma mudança signifi-
cativa em seu posicionamento diante de tarefas complexas e negativas (SOUZA; SOUZA, 
2010, p. 128).
Para Bessa (2005), o educador deve apresentar novas formas de produzir e trazer aos 
alunos as mais variadas fontes de informações, mostrando outras leituras de mundo e 
tornando a cognição mais simples, mas os alunos também devem contribuir e ser respon-
sáveis pelo seu próprio aprendizado.
O objetivo deste trabalho é avaliar a validade e a viabilidade de um software educativo, que 
será desenvolvido junto ao Colégio Agrícola de Floriano – CTF/UFPI, apresentando-o para 
alunos do curso Técnico em Agropecuária, mais especificamente para a disciplina de Api-
cultura. Por meio do software poderão exercitar todos os assuntos tratados na disciplina, 
tornando o aprendizado mais dinâmico e interativo, o que desperta o interesse dos alunos 
e diminui a dificuldade em absorver os conteúdos expostos na sala de aula.

TÍTULO: Ensino lúdico: Geometria molecular e polaridade das moléculas
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Loiany Gonçalves Costa



Autores: Loiany Gonçalves Costa, Christina Vargas Miranda e Carvalho, Débora Astoni 
Moreira, Paulo Vitor Teodoro.
Resumo: O Ensino de Química atualmente é marcado pela busca de recursos didáticos 
e pedagógicos que colaborem para melhorar a qualidade e efetividade do processo de 
ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva, diversos autores defendem o uso de atividades 
lúdicas como ferramentas para auxiliar a construção do aprendizado (SOARES, 2013).
Como diz Piaget (1990) à ação direta do aluno sobre os objetos do conhecimento, com o 
consequente equilíbrio das estruturas cognitivas é o que ocasiona aprendizagem, pois esta 
é sustentada pelo desenvolvimento cognitivo. Deste modo, ao jogar, o aluno passa a ser 
um sujeito ativo na construção de seu conhecimento. Além de possibilitar que os alunos 
construam ativamente seu aprendizado, o jogo didático também favorece a comunicação 
e a socialização. A interação promovida pelo jogo possibilita que os mesmos aprendam a 
trabalhar em equipe e estimula a cooperação.
De acordo com Kishimoto (1994) e Soares (2008) o objetivo de um jogo educativo é o 
equilíbrio de duas funções: a lúdica e a educativa. Se apenas a função educativa for explo-
rada o jogo se tornará desinteressante e passa a ser visto como outro material didático 
qualquer. Por outro lado, se o ludismo for explorado em excesso elimina-se o ensino, 
restando apenas à diversão.
Para Piaget (1975) os jogos em si não carregam a capacidade de desenvolvimento con-
ceitual, porém podem suprir certas necessidades e funções vitais ao desenvolvimento in-
telectual. Deste modo, os jogos podem ser vistos como recursos adicionais, que aliados a 
outros possibilitam a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos.
Muitos alunos têm dificuldades de compreender a tridimensionalidade das moléculas que 
é um conceito importante para o entendimento das propriedades que se originam das inte-
rações intermoleculares. Um conteúdo que é abordado anteriormente a este é o de geome-
tria molecular, no qual, durante as aulas teóricas, se verifica a dificuldade de entendimento 
do assunto pelos alunos, devido, principalmente, à abstração do tema.
Assim, o presente trabalho teve como objetivo a elaboração e aplicação de uma dinâmica 
abordando a temática Geometria Molecular, a fim de obter um processo didático facilita-
dor e enriquecedor no ensino-aprendizagem. e ainda, ensinar o conteúdo Polaridade das 
Moléculas, através da dinâmica aplicada.
Os alunos do primeiro ano já tem uma noção que a geometria molecular explica como 
estão dispostos os átomos dentro da molécula. Sabem que esses átomos tendem a ficar 
numa posição mais espaçada e esparramada possível para assim, conseguirem adquirir 
a estabilidade. Sabem que a geometrias moleculares podem ser: linear, angular, trigonal 
planar, piramidal ou tetraédrica.
A dinâmica foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o aprendizado do conteúdo de 
Geometria Molecular através da confecção de moléculas tridimensionais com bolinhas de 
isopor e palitos de churrasco, e a partir de então, ensinar Polaridade das Moléculas.



Os alunos se dividiram em grupos de 5 (cinco) pessoas, e cada grupo ficou responsável 
por montar a estrutura tridimensional de três moléculas, que foram escolhidas por sorteio.
Após montarem corretamente as estruturas, cada grupo apresentou aos demais alunos 
quais eram suas moléculas, indicando o nome da respectiva estrutura.
Com as estruturas em mãos, fez-se alguns questionamentos sobre a Geometria que a 
molécula apresentava, e a seguir, foi explicado para os alunos um novo conteúdo químico: 
Polaridade das Moléculas.
Discutiu-se a Polaridade das Ligações Químicas para depois abordar a temática Polaridade 
das Moléculas, utilizando-se para tal, a geometria molecular das estruturas criadas pelos 
próprios alunos, e então, identificou-se se a substância representado pelo estrutura era 
polar ou apolar.
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí e aplicado em uma 
turma da 1ª série do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.
No começo os alunos tiveram certa dificuldade em transmitir o que conheciam so

TÍTULO: Fabricação de objetos desplugados para o ensino da ciência da computação 
no ensino fundamental
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Lorena Almeida Cunha Ferreira
Autores: Lorena Almeida Cunha Ferreira, Carlos Eduardo Paulino Silva, Maria Caroline 
Bolivar Rufo, Jordan Anselmo da Silva Faria, Fabiano Marinho Cindra Santos.
Resumo: O propósito deste trabalho é demonstrar a criação e avaliação da aplicação de 
objetos de aprendizagem desplugados para introdução do pensamento computacional no 
ensino fundamental por alunos do curso de Licenciatura em Computação.

TÍTULO: Turismo e desenvolvimento local da cidade de Guaramiranga-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Lorena da Silva Lima
Autores: Lorena da Silva Lima, Raimunda Deuziane da Silva, Nádia da Silva Sousa, Mirna 
Dantas de Sousa, Fátima Danielle Rocha Silva.
Resumo: A atividade turística é importante para qualquer economia, seja ela: nacional, regional 
ou local. Pois o deslocamento constante de pessoas aumenta o consumo, motiva a diversidade 
de produção de bens e serviços e possibilita o lucro e a geração de emprego e renda.
Antes, o turismo no estado do Ceará estava concentrado nos principais polos do Litoral 
Leste e Oeste. Atualmente, está ocorrendo uma ampliação dos destinos turísticos no es-
tado do Ceará, pois estão sendo exploradas cidades serranas e sertanejas. As regiões ser-
ranas, por seu atrativo natural e proximidade a Fortaleza, constituem importantes lugares 
alternativos ao litoral.



E entre os polos serranos destaca-se a Cidade de Guaramiranga de acordo com o resultado 
das pesquisas e estudos, executado durante o ano de 2011, forneceu as bases para a ela-
boração de um estudo de compatibilização entre oferta e demanda turística, que permitiu 
a seleção dos destinos e investimentos prioritários em cada um dos polos, chamado Estu-
dos de Mercado dos Polos Turísticos do Ceará. Foram realizadas pesquisas científicas de 
ordem bibliográfica, documental, descritiva, exploratória, indutiva e de campo, de caráter 
qualitativo e quantitativo, com moradores locais a fim de conhecer melhor o que estes 
pensam a respeito do fluxo turístico na cidade relacionado ao Turismo, Hospitalidade e 
Lazer para o desenvolvimento local.
Foram analisados os resultados obtidos através da aplicação de questionários à amostra 
que consiste em moradores da cidade e estudantes do Hotel Escola de Guaramiranga. A 
proposta da pesquisa que deu origem a este trabalho foi investigar relação entre o turismo 
e desenvolvimento local no município de Guaramiranga, a saber: os indicadores do desen-
volvimento dos setores de hotelaria e de lazer.

TÍTULO: Avaliação quantitativa, qualitativa e econômica das perdas pós-colheita de 
abacaxi comercializado no mercado varejista e atacadista de Palmas-TO.
Instituição: UNITINS - Fundação Universidade do Tocantins
Apresentador: Lorena dos Santos Campos
Autores: Lorena dos Santos Campos, Kamilla Adnésia Sousa, Laryce Santos Campos, 
Thais Rodrigues da Silva, Vanessa David Domingos.
Resumo: As perdas pós-colheita de abacaxi podem ser consideradas como um dos 
principais problemas na comercialização de frutos. O estudo teve como objetivo avaliar 
em termos qualitativos, quantitativos e o valor econômico das perdas pós-colheita nos 
principais equipamentos de comercialização de Palmas - TO. Para o levantamento de dados 
foram analisados dois equipamentos varejistas onde foi registrada a procedência da carga, 
em seguida, selecionados aleatoriamente os frutos descartados, no final do período diário 
de comercialização. Os frutos descartados pelos varejistas foram pesados e classificados 
quanto aos tipos de perdas.

TÍTULO: O Recife e a Várzea do Capibaribe experiência do clube de história e geografia 
do Colégio Militar do Recife
Instituição: Colégio Militar do Recife
Apresentador: Lorena Lima Tavares de Melo
Autores: Lorena Lima Tavares de Melo, Bárbara Hermínia Vila Nova, Paula Gabriella de 
Albuquerque Bezerra, Pamella Bezerra da Silva Ferreira, Pedro Coelho de Barros Lima
Resumo: O projeto “O Recife e A Várzea do Capibaribe”, foi desenvolvido pelo Clube de 
História e Geografia do Colégio Militar do Recife–CMR, composto por 25 alunos do 1º e 
2º anos do ensino médio e três orientadoras (professoras de história, geografia e uma 
arquiteta/urbanista).O tema surgiu a partir da curiosidade sobre o passado histórico e 



geográfico do entorno do colégio. Região importante por possuir no passado vários 
engenhos de cana-de-açúcar.
Foram realizados levantamentos bibliográficos, entrevistas e registros das visitas sobre a 
área, que subsidiaram a produção de um rico material com pôsteres e maquetes. A experi-
ência foi enriquecedora para todos integrantes do Clube, também despertando o interesse da 
comunidade escolar. Este foi o primeiro contato dos estudantes com a pesquisa científica.
A pesquisa foi exposta ao público na SNCT-2014 do CMR e fez parte do Evento Ciência na 
Praça, concluindo de forma positiva a pesquisa realizada.

TÍTULO: O perfil do aluno de ensino médio nas escolas públicas de imperatriz-MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Lorenna Costa Pereira
Autores: Lorenna Costa Pereira
Resumo: Esta pesquisa propõe a análise do perfil de alunos do ensino médio em escolas 
públicas de Imperatriz-Maranhão, identificando pontos importantes ao desenvolvimento 
escolar desses alunos e o impacto de alguns aspectos sociais e econômicos no seu 
rendimento acadêmico. A situação socioeconômica é com toda a certeza um fator 
importantíssimo na vida escolar de um jovem e na forma como ele encara a educação, 
mas a forma como ele enxerga o futuro e os caminhos que considera viáveis para sua vida 
também são decisivos. Será feita uma pesquisa de campo em algumas escolas públicas de 
ensino médio nesta cidade, com alunos do primeiro ao terceiro ano para avaliar os seus 
aspectos socioeconômicos, suas expectativas profissionais, a forma como interagem com 
o corpo docente e o que eles realmente pensam sobre a escola, e com professores para 
buscar outro olhar sobre o tema, através da perspectiva de quem tem um convívio diário 
com esses jovens.
O problema dessa pesquisa é: O perfil dos alunos de ensino médio em escolas públicas 
de Imperatriz-Maranhão e como ele influencia seus resultados em exames como o Enem. 
O objetivo geral é Identificar características em comum nos estudantes de ensino médio 
de escolas públicas imperatrizenses e construir um perfil para estes jovens que englobe, 
além de aspectos socioeconômicos, expectativas e dificuldades próprias deles. O interes-
se nessa pesquisa surgiu com a divulgação dos resultados do Enem (Exame nacional do 
ensino médio) 2012 pelos meios de comunicação. O que desencadeia curiosidade é que 
em praticamente todo o Brasil as escolas públicas tiveram um resultado inferior ao con-
quistado pelas instituições privadas, e em Imperatriz essa diferença foi gritante, apontando 
duas escolas públicas nas dez melhores médias das provas de múltipla escola e apenas 
uma nas melhores médias da redação.
Serão observados os aspectos qualitativos e quantitativos, o estudo a ser buscado se 
dará em função do estudante de escola pública de nível médio em Imperatriz-Maranhão, e 
deverá apontar as diferentes realidades enfrentadas pelos estudantes e as distintas formas 
como eles enxergam a vida acadêmica. Afinal o aluno é componente essencial na constru-
ção do saber e conhece-lo melhor pode ser a chave para um ensino de qualidade.



TÍTULO: Qualidade de água para consumo humano e relação com parasitoses na 
comunidade vereda da porta, Corrente-PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Lorrane de Castro Miranda
Autores: Lorrane de Castro Miranda, Italo Rômulo Mendes de Souza, Juliana Vogado 
Coelho, Virginia Deusdara das Neves, Ana Carolina Chaves Fortes.
Resumo: A agua é um recurso natural, e bem comum de todos, sendo vital a nossa 
sobrevivência. Para isso, ela deve se apresentar com características ideais quando falamos 
em aspectos físico-quimicos e microbiológicos, livres de inconvenientes que possam 
interferir na saúde pública. Contudo, o estudo buscou verificar a qualidade de água da 
comunidade Vereda da Porta, Corrente-PI, com acesso ao banco de dados da Secretaria 
de Saúde do município quanto a parasitoses dos anos de 2012 a 1 semestre de 2014, 
aplicação de questionários a população local sobre grau de percepção socioambiental e 
análise microbiológica de água associando o resultado com o que prescreve a legislação 
pertinente. Verificou-se contradição nas respostas da comunidade quando levando em 
conta dados apresentados pela Secretária Municipal de Saúde. Constatou-se que a água é 
impropria para consumo direto. A contradição quanto algumas informações da população 
local referente aos dados fornecidos pela secretaria municipal, deve-se pela baixa instrução 
a cerca da potabilidade da água.

TÍTULO: Utilização da metodologia de gerenciamento de projetos do PMI (Project 
Management Institute) em projetos integradores do IFBA- Santo Amaro.
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Marcus Vinícius Pascoal Ramos
Autores: Luan Jackson Pereira da Silva, Janio Ribeiro José, Otávio Paulino de Farias 
Junior, Marcus Vinícius Pascoal Ramos.
Resumo: A gestão de projetos tem se apresentado como um conjunto de áreas e processos 
capazes de conduzir conhecimentos e técnicas na elaboração de atividades com a finalidade 
de atingir objetivos pré-definidos, num certo prazo, com certo custo e qualidade. Apesar da 
vasta literatura e de seu amplo reconhecimento no mercado, ainda existem poucos estudos 
que abordam o tema com um foco acadêmico, em projetos de integração, pesquisa e 
extensão, principalmente no que tange a modalidade de ensino em nível médio/técnico 
profissionalizante. A metodologia para gestão de projetos proposta pelo PMI (Project 
Management Institute), descrita no guia PMBOK, foi utilizada para auxiliar e direcionar o 
projeto de construção de um protótipo de aquecedor solar de baixo custo criado por alunos 
do curso técnico em Eletromecânica do IFBA. Este trabalho insere o uso das ferramentas 
e técnicas da metodologia, orientada a projetos acadêmicos, demonstrando os excelentes 
resultados que esta prática pode proporcionar.



TÍTULO: Construção de equipamentos de laboratórios com materiais alternativos
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Luan Jesus dos Santos
Autores: Luan Jesus dos Santos, Wilton Santos Costa Júnior, Adriano Pelusio Melgaço, 
Margarete Correia de Araújo.
Resumo: O local construído com a finalidade de realizar experimentos define-se como 
laboratório. Esses locais, geralmente, necessitam de equipamentos para fazer a separação 
rápida dos elementos líquidos e sólidos das sustâncias. Outro equipamento necessário a 
esse ambiente é o refrigerador que na maioria das vezes, utilizam os modelos domésticos. 
Os laboratórios necessitam de equipamentos para realização de testes, que comumente 
custam caro e sua manutenção é difícil. Esse projeto teve como objetivo construir de 
uma Centrifuga de Bancada e um Refrigerador Compacto com materiais alternativos. Na 
confecção da centrifuga foi utilizado ummotor de liquidificador, fonte de computador 
(queimada), chapa de aço, led, bastão eponteiras para benner, pote de plástico, dobradiça, 
dimmer, trilhos para gaveta, conectores sindal e tigela.Ao ser testada, mostrou grande 
eficiência, quando comparada as do mercado e com preço bem inferior. Após a confecção 
da Centrífuga iniciou a contrução do refrigerador.

TÍTULO: Uma introdução estudo dos índices de conforto térmico do Campus Curitiba do 
Instituto Federal do Paraná
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Luan Nogueira Vilkevicius
Autores: Luan Nogueira Vilkevicius, Adriano Willian da Silva.
Resumo: Conforto Térmico: Estudo de caso usando como parâmetro a Cidade de Curitiba
O índice de conforto térmico (PMV) é uma média de votos de um determinado grupo de 
pessoas que se encontra em um ambiente e pode ser determinado pelo método de Fanger, 
onde se estabelece uma correlação entre a percepção humana e a diferença de calor gera-
do e liberado pelo corpo humano.
A partir de simulações numéricas, utilizando um programa computacional, é possível ve-
rificar a influência das variáveis relacionadas a situação de maior conforto térmico do in-
divíduo, esse programa computacional relaciona essas variáveis em um gráfico, utilizando 
desses gráficos nos comparamos os dados meteorológicos de uma região predeterminada 
e os dados de um modelo matemático ou de um modelo Ideal para termos a base de como 
esta a situação climática dessa região.
O estudo do conforto térmico é bastante relevante, pois constitui-se em um dos fatores 
básicos para garantia da saúde, segurança, bem estar das pessoas e sobretudo para uma 
melhor qualidade de vida .



TÍTULO: Desenvolvimento de uma ferramenta em java para ensino e aprendizagem 
das cônicas
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié
Apresentador: Luan Pereira Leite
Autores: Luan Pereira Leite, Rodrigo Cardoso Dantas, Davi Santos Silva, Jaqueline Novaes 
Amaral, Valdex de Jesus Santos.
Resumo: As cônicas (parábolas, elipses e hipérboles) favoreceram muito o desenvolvimento 
das ciências por conta da aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Esse assunto 
é geralmente ministrado no Ensino Médio, porém é muito comum os alunos apresentarem 
dificuldades para compreendê-lo, devido principalmente ao alto grau de interpretação e 
abstração necessário. Isso leva muitos professores a optarem por não ministrar o conteúdo 
ou lecioná-lo de forma superficial. A utilização de softwares educativos podem favorecer a 
dinâmica do professor em sala de aula, aguçando a curiosidade dos alunos, diversificando 
a aula e tornando a aprendizagem mais prazerosa. Nesse sentido, desenvolveu-se um 
aplicativo, em linguagem Java, que serve como uma ferramenta estratégica para o professor 
ministrar esse assunto de forma interativa, estimulando o interesse e favorecendo a 
aprendizagem dos alunos, possibilitando-os compreender melhor o conteúdo tanto do 
ponto de vista algébrico quanto geométrico.

TÍTULO: O cuidado à saúde mental do povo Xukuru de Cimbres: Conhecendo o processo 
de constituição da rede de atenção psicossocial
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Luana Beserra Cabral
Autores: Luana Beserra Cabral, Valquiria Farias Bezerra Barbosa, Robervam de Moura Pedroza.
Resumo: Introdução: Com a política de desinstitucionalização hospitalar, houve a 
necessidade de consolidar uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) alicerçada em 
equipamentos que atendam a população em sofrimento mental (ANTONACCI et al, 2013). 
A RAPS foi instituída por meio da portaria Nº 3.080 de 2011 que estabelece a criação, 
expansão e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental. em suas diretrizes constitue o desenvolvimento de ações no território, 
que auxilie na inclusão social vislumbrando à promoção e autonomia da cidadania. O 
povo Xukuru de Cimbres passou por um conflito étnico no ano de 2003, diante deste fato 
ocorreu o aumento da utilização de medicação psicotrópica na população. Nesse sentido, 
é importante conhecer a RAPS das localidades e como ela atua no cuidado aos usuários. 
Pesquisar sobre saúde mental indígena não é algo simples, de forma que a literatura 
sobre essa temática é escassa. Sendo assim este estudo buscou caracterizar as práticas 
e estratégias de cuidado em saúde mental desenvolvidas pela equipe de atenção primária 
na área indígena dos Xukuru de Cimbres, Pesqueira, PE, no período de agosto de 2014 a 
julho de 2015. Esta pesquisa é uma forma de contribuir cientificamente com o povo Xukuru 
de Cimbres, pois, até o presente momento nunca houve estudos que tratassem da saúde 



mental desta população. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de 
abordagem qualitativa, desenvolvido na rede de atenção psicossocial de saúde do município 
de Pesqueira -PE, que serve de referência no cuidado às pessoas com transtorno mental 
na cidade e municípios vizinhos como Sanharó e Alagoinha. A abordagem qualitativa foi 
escolhida por se tratar de um processo indutivo de exploração do contexto, de observação 
acurada e análise sistemática da realidade (LEOPARDI, 2002), adequando-se aos objetivos 
da pesquisa. Participaram desta etapa membros da equipe de saúde do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), através de entrevistas gravadas transcritas e conferidas, 
realizadas mediante a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 
conforme preconiza a resolução 466/2012 CNS. A análise do conteúdo dos discursos 
dos profissionais envolvidos na pesquisa foi desenvolvida mediante análise textual 
discursiva segundo Moraes e Galiazzi (2011). Resultados e discussões: Buscando delinear 
como tem se dado a construção da RAPS em Pesqueira, PE, identificamos que o CAPS 
atende também a população indígena, porém, é perceptível que não há de fato interação, 
comunicação e parceria entre a equipe do CAPS e os Pólos Bases da área indígena, que são 
equivalentes as Estratégias de Saúde da Família (ESF). O contato apenas existe quando há 
necessidade de realizar busca ativa do usuário que encontra-se em acompanhamento no 
CAPS, em virtude de descontinuidade no tratamento. em estudo realizado por Leal; Antoni 
(2013) percebeu-se que 63% das parcerias do CAPS envolviam a ESF e hospitais gerais. 
No contexto local de nosso estudo, identificamos grande dificuldade no estabelecimento 
de relações de referência e contra-referência entre o CAPS e a rede de atenção primária de 
saúde, diferentemente do supramencionado estudo. Conclusão: Pesquisar e aprofundar 
mais sobre a temática da saúde mental indígena e ver como a RAPS está articulada é de 
extrema importância para o planejamento de ações que visem melhorar a qualidade do 
Cuidado à saúde. A desarticulação entre os pontos de atenção que compõem a RAPS 
dificulta o estabelecimento de práticas de Cuidado a Saúde Mental condizentes com o 
modelo de atenção psicossocial vigente no Brasil, que toma como referência o território 
para a construção de práticas desmedicalizantes de Cuidado.

TÍTULO: Relato de experiência: Construindo o projeto de conclusão de curso técnico – 
PCCT IFAM – Presidente Figueiredo
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Luana de Souza Mendes
Autores: Luana de Souza Mendes, Juliana Alves Normando Maria, Maria Aparecida Mota 
de Souza.
Resumo: Este trabalho relata a experiência dos discentes do IFAM, Campus Presidente 
Figueiredo no Projeto de Conclusão de Curso Técnico desenvolvido de agosto a dezembro 
de 2014, teve como objetivo proporcionar metodologia de como elaborar projetos 
técnicos. Foram feitas nesses dias reuniões de planejamento e elaboração de material com 
os colaboradores do projeto. Nas aulas desenvolveram-se leituras individuais, debates e 



discussões acerca do tema e assuntos levantados, estudos coletivos na sala e fora dela, 
produções escritas: relatórios, fichamento, resumo, elaboração do projeto e relatório 
final. A execução do projeto fomentou a capacidade dos discentes no desenvolvimento 
dos trabalhos acadêmicos na elaboração de resumos e redação. Ainda possibilitou o 
aprendizado de conceitos de ciência, métodos e técnicas de elaboração de projetos. Esta 
experiência foi de suma importância para os discentes iniciarem a produção de Projeto de 
Conclusão de Curso Técnico, desenvolvendo o pensamento científico, além de contribuir 
para a formação profissional para atuação no mundo do trabalho.

TÍTULO: Projeto motiva mais: Incentivo e informação como meio de combate a evasão 
escolar
Instituição: UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Apresentador: Luana Dias Mendes
Autores: Luana Dias Mendes, Carlos André Maximiano da Silva.
Resumo: O projeto MOTIVA MAIS foi desenvolvido por acadêmicos da Universidade Federal 
do Espírito Santo - UFES com foco no fator motivação dos alunos das escolas públicas do 
município de São Mateus - ES, na aquisição de informações, e na busca da continuidade 
dos estudos, voltado em específico para 129 alunos de 16 a 36 anos matriculados no 
ensino médio ou EJA (Educação para Jovens e Adultos). Para desenvolvê-lo, partiu-se da 
hipótese da necessidade de incentivo e de informação a estes alunos, que às vezes por 
falta destes componentes acabam ficando no meio do caminho em sua trajetória escolar. 
A proposta deste projeto foi informar e incentivar os alunos da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio “Nestor Gomes” e da Escola Estadual de Ensino Médio “Ceciliano Abel 
de Almeida” situadas no município de São Mateus localizado ao Norte do Espírito Santo. A 
informação e a motivação foram relatadas através das experiências dos acadêmicos e dos 
conhecimentos adquiridos por estes na Universidade, provocando estímulo nos alunos 
destas escolas para dar continuidade a seus estudos, dando uma maior importância a 
seu desempenho escolar, para que possam reduzir os índices de reprovação e evasão e 
conseqüentemente ingressar em uma Universidade pública presente neste município como 
alternativa de continuidade e aprimoramento de seus estudos. Por intermédio das palestras 
e questionários que foram aplicados nas escolas, percebeu-se que os alunos desconhecem 
as formas de ingresso em uma Universidade pública e que possuem enumeras dificuldades 
no âmbito escolar, dentre elas, falta de informação, falta de recurso financeiro, falta de 
incentivo e falta de estímulo. Então, com a proposta de minimizar esses problemas, foram 
discutidos os assuntos informativos que circundam o meio universitário como, suas formas 
de ingresso, provas e sistema de cotas. Além da informação, foram realizadas atividades de 
motivação e incentivo para o ingresso na Universidade, buscando sempre relacionar esse 
assunto com a permanência na escola, a continuidade da formação escolar e o mercado de 
trabalho. Através desta pesquisa-ação, os alunos sentiram-se estimulados e incentivados 
a não desistir de seus estudos e podem hoje, ter uma nova perspectiva de conclusão dos 
estudos e ingresso em Universidades públicas. O projeto possibilitou que os mesmo possam 
enxergar possibilidades e oportunidades de ascensão social. A educação proporciona aos 



alunos uma nova leitura sobre a sociedade, oportuniza a construção de sonhos e projetos 
para o futuro visando uma acessão social. Com isto, os laços entre a Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES) e as escolas atendidas pelo projeto foram intensificados

TÍTULO: A predição da evasão no curso técnico de informática do IFB através da 
mineração de dados
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasilia
Apresentador: Luana Gonzaga de Souza
Autores: Luana Gonzaga de Souza, Átila Pires dos Santos, Marcos Luís Grams, Sandra 
Isaelle Figueiredo dos Santos.
Resumo: Varias propostas ao enfrentamento da evasão vem sendo apresentadas, entre 
elas a predição da evasão através do uso da mineração de dados. Sabendo-se que cada 
contexto e realidade possuem suas próprias características, questiona-se quais atributos 
socioeconômicos dos alunos do curso técnico de Manutenção e Suporte do Campus 
Taguatinga do Instituto Federal de Brasília (IFB) são capazes de produzir melhores 
resultados preditivos. Utilizou-se neste estudo os dados socioeconômicos coletados 
previamente dos alunos, que eram: sexo, idade, estado civil, naturalidade, etnia, tipo de 
vaga, renda familiar, membros da família que moram juntos, número de filhos e se possui 
e-mail. As variáveis idade, renda familiar e número de filhos foram capazes de distinguir os 
alunos evadidos e não-evadidos nesta amostra.

TÍTULO: Avaliação da infraestrutura viária do acesso ao aeroporto de Natal: Uma 
aplicação da metodologia CNT
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante
Apresentador: Luana Pereira da Cunha
Autores: Luana Pereira da Cunha, Fernanda Heloah dos Santos Silva, Emilly Nayara de 
Santana, Carla Simone Teixeira Assunção,
Resumo: O presente trabalho, fruto de um projeto de Pesquisa do IFRN, tem por objetivo 
principal analisar e classificar a rodovia que compõe o acesso do Aeroporto Governador 
Aluísio Alves, segundo as normas da CNT- Confederação Nacional de Transportes. Esta 
pesquisa possui abordagem qualitativa e natureza exploratória, desenvolvendo conceitos a 
partir dos níveis de conservação, segurança e conforto das vias, analisando os seguintes 
critérios: geometria da via, pavimento, sinalização e infraestrutura de apoio. Diante dos 
resultados obtidos, constatou-se que a via de acesso ao Aeroporto possibilita o fluxo 
contínuo dos veículos, em razão da geometria da via e do pavimento exprimir segurança 
viária aos usuários, mas também a sinalização que permiti as informações necessárias 
para o tráfego de veículos. As condições desta rodovia são fundamentais para o acesso ao 
Aeroporto, no qual o fluxo de veículos tende a aumentar devido à utilização da capacidade 
total do terminal de cargas.



TÍTULO: (RE) construindo relações humanizadas na escola: Contribuições do projeto 
escola legal no município de Caruaru-PE
Instituição: UNIFAVIP - Centro Universitário do Vale do Ipojuca
Apresentador: Luana Virgínia Silva
Autores: Luana Virgínia Silva, Mirella Condé da Silva Buonafina, Julliany Valério da Silva Santos.
Resumo: Alunas do Curso de Psicologia da Unifavip/ Devry foram voluntárias no 
Projeto Escola Legal, sendo este projeto resultado da parceria entre o Poder Judiciário 
de Pernambuco, com a Escola Superior de Magistratura e a Secretaria de Educação de 
Pernambuco. O projeto em parceria com as Instituições de Ensino Superior envolve a 
participação de acadêmicos em Escolas Municipais de Caruaru-PE, visando atuar no 
processo de redução e prevenção da violência no contexto escolar. O foco principal deste 
trabalho é relatar a experiência das voluntárias de psicologia na oficina “A integração entre 
alunos e professor: Uma possibilidade”. Para a realização da oficina, embasou-se na visão 
histórico-cultural da aprendizagem compreendida por Vygotsky (2000) e na proposta de 
Extensão Universitária conceituada por Freire (2010). Para a realização da oficina foram 
realizadas visitas institucionais e rodas de conversa com professores, a fim de realizar uma 
sondagem inicial sobre o âmbito estudantil da Instituição. Participaram da oficina alunos 
do 5° ano do Ensino Fundamental e seu respectivo professor. A vivência possibilitou 
aos alunos uma maior integração com o professor, onde este também participou da 
oficina. Essa participação conjunta configurou-se numa dinâmica participativa na relação 
subjetiva entre ambos. Além da dinâmica interativa estabelecida durante a execução das 
atividades, a oficina contribuiu para que os envolvidos descobrissem e expressassem 
suas potencialidades. A temática trabalhada na realização da oficina indica para outras 
tantas, ampliando as possibilidades de efetiva melhora nas configurações da relação 
aluno e professor. Neste sentido, a particularidade da oficina realizada, configura-se 
com um dispositivo facilitador na composição das atividades do Projeto Escola Legal. O 
voluntariado neste projeto tem-se constituído como um mecanismo de intercâmbio entre 
a Universidade e as escolas. Essa estratégia de extensão da Universidade à sociedade 
garante o aperfeiçoamento de saberes teórico-interventivos, na qual a experiência de 
campo transforma a teoria em expressividade. A partir do objetivo traçado, constatamos 
que a participação neste projeto tem conferido aos voluntariados do Ensino Superior uma 
formação universitária alicerçada na educação cidadã e humanizada.

TÍTULO: Qualidade da água de lagoa do semiárido potiguar: Estudo de caso da lagoa 
da picada, Ipanguaçu-RN.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Luany Gabriely da Silva
Autores: Luany Gabriely da Silva, Francidalva Oliveira da Silva, Marcelo Aguiar Távora, Ítala 
Iara Medeiros de Araújo.
Resumo: O estudo ecológico de lagoas deve se entendido como tomada de decisões a partir 



do conhecimento científico da dinâmica ambiental, o que pode contribuir favoravelmente 
para a manutenção de seus recursos e ecossistemas, assim como resgatar e difundir um 
conceito imprescindível para a sociedade contemporânea, o conceito de sustentabilidade. A 
pesquisa foi desenvolvida no IFRN Campus Ipanguaçu, onde foram coletadas amostras de 
água da lagoa da Picada localizada no Município de Ipanguaçu. As coletas foram realizadas 
mensalmente de 15 e 15 dias, de maneira uniforme no período de 3 meses, em duplicata 
desde de Dezembro de 2014 até fevereiro de 2015 obtendo-se assim 6 amostras semanais. 
Os ensaios realizados seguiram parâmetros qualitativos (Dureza, Ph, SólidosTotais e 
Turbidez) foram realizados em triplicatas no laboratório. Os resultados encontrados até o 
momento indicaram para uma baixa qualidade da água da lagoa, com elevada turbidez e pH 
que ameaçam a sobrevivência da fauna aquática local. A pesquisa continua em andamento 
em decorrência da monografia da discente.

TÍTULO: Descarte inadequado de resíduos eletrônicos: Prejuízos ambientais na cidade 
de Boa Vista – Roraima
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Lúbia Ingrind Cipriano dos Santos
Autores: Lúbia Ingrind Cipriano dos Santos, Jéssica Sarah Ribeiro Batista, Ismayl Carlos Cortez.
Resumo: O projeto teve como principal objetivo a sensibilização dos alunos de primeiro 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual Maria das Dores Brasil, sobre o descarte adequado 
de resíduos eletrônicos, através de palestras mostrando o quão perigoso é a ação desses 
resíduos quando descartados incorretamente. O projeto foi dividido em etapas, a primeira 
foi a verificação do tratamento dado a esse lixo por empresas que realizam a venda e 
conserto de equipamentos eletrônicos na cidade de Boa Vista - RR. Na etapa seguinte 
foi realizada uma sondagem com os alunos da escola Maria das Dores, acerca do tema: 
Descarte de Resíduos Eletrônicos, utilizando questionário simples. Por fim, foram 
ministradas palestras de sensibilização com esses alunos, ensinando como deve ocorrer 
o descarte adequado desses resíduos. Através desta, foi possível notar uma mudança no 
pensar dos alunos em relação ao descarte desses produtos, fazendo com que os mesmos 
reflitam antes, de manter ou descartar incorretamente.

TÍTULO: Gênero e educação escolar: Análise das representações de gênero nos livros 
didáticos do ensino primário em moçambique
Instituição: UFCE - Universidade Federal do Ceará
Apresentador: Ana Paula Lima Azevedo
Autores: Lucas Alberto Essilamo Nerua, Andréa Borges Leão, Ana Paula Lima Azevedo, 
Edgar Manuel Bernardo.
Resumo: O trabalho aqui apresentado é inerente a uma pesquisa em andamento, na qual 
nos debruçamos em torno da temática “Gênero e Educação Escolar em Moçambique”. 
Nesta pesquisa, figura-se como objetivo central, analisar como os livros didáticos do 



ensino primário em Moçambique constroem e representam os papéis de gênero, bem como 
avaliar se estes questionam ou reproduzem os papéis socialmente tidos e aceites como 
masculinos e femininos (de homens e de mulheres). A pesquisa se orienta pelo método 
qualitativo e uso de bibliografia referente às questões de gênero e educação escolar. Por 
meio da analise de conteúdo dos livros didáticos (gravuras, imagens e passagens textuais) 
do ensino primário da disciplina de Português, Educação Moral e Cívica, Matemática e 
Ofícios, buscamos analisar a categorias inerentes a, divisão social de trabalho, profissões e 
ocupações desempenhadas por homens e mulheres e o trabalho do homem e da mulher na 
esfera domestica. Como resultado provisório, notamos que os livros didáticos representam 
os papéis de gênero de maneira diferenciada e desigual. O que reafirma a matriz bipolar 
“masculino” e ”feminino” por meio de uma sexualização dos espaços e atividades, onde 
há subalternização da mulher em relação ao homem. O que contribui para a reprodução 
estrutural das desigualdades de gênero em Moçambique.

TÍTULO: Fetiche da tecnologia e abandono escolar na educação profissional técnica de 
nível médio: Um estudo do ensino médio integrado no Paraná
Instituição: UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Apresentador: Lucas Barbosa Pelissari
Autores: Lucas Barbosa Pelissari
Resumo: O presente trabalho é resultado das investigações feitas no âmbito do Grupo de 
Pesquisa “Juventude, Escola e Trabalho”, com financiamento do programa Observatório da 
Juventude, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). As severas transformações pelas quais a sociedade e a estrutura econômica 
capitalista vêm passando desde a crise da década de 70 trazem importantes implicações 
para a constituição de algumas esferas sociais, mais ou menos diferentes conforme a 
conjuntura e a região geográfica que se analisa. Destacamos, dentre essas esferas, três 
pilares principais: o mundo do trabalho; a escola; e a tecnologia, que, reificadamente, passa 
a ser relacionada cada vez mais com a “maravilha do progresso”, sob a qual se esconde 
uma essência social, qual seja a de uma sociedade em que “Todas as mercadorias são 
não-valores-de-uso, para os proprietários, e valores-de-uso, para os não-proprietários.” 
(MARX, 2010, p. 110) – a visão reificada sobre a tecnologia acoberta as relações sociais 
de produção que a constituem essencialmente e é nesse sentido que compreendemos o 
conceito de fetiche da tecnologia e a ele recorremos para tentar resolver nosso problema de 
pesquisa. O objetivo do trabalho foi analisar tal contexto no âmbito da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio no Brasil (EPTNM), especificamente no que se refere aos cursos 
ligados à tecnologia. A partir de uma análise de tais cursos no estado do Paraná, percebeu-
se que existe um paradoxo: ao mesmo tempo em que a procura pelos cursos é muito alta 
(com a necessidade, em alguns casos, de processos seletivos que procuram dar conta 
do número de postulantes pelos cursos ser maior que o número de vagas), o abandono 
é um dos mais altos verificados, com a média ultrapassando as médias nacionais e, em 



alguns cursos, ultrapassando 90% dos ingressantes (PELISSARI, 2012). Com base no 
exposto, o problema da pesquisa, que deriva das concepções adotadas pelo grupo, é: Que 
significados os jovens que procuram os cursos de Ensino Médio Integrado na área de 
tecnologia atribuem aos cursos? em que medida esses significados se relacionam com o 
panorama de procura, permanência e abandono nesses cursos?

TÍTULO: Caracterização socioambiental para formulação de indicadores de 
sustentabilidade ambiental na bacia hidrográfica do Rio Banabuiú
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Quixadá
Apresentador: Carine Fernandes Praxedes
Autores: Lucas da Silva, Carine Fernandes Praxedes.
Resumo: A busca da sustentabilidade ambiental em Bacias hidrográficas é um dos grandes 
desafios de especialistas de diversas áreas. Nos últimos anos o uso de indicadores tem 
sido a principal ferramenta para mensurar a sustentabilidade ambiental. Os parâmetros 
socioambientais são variáveis importantes na constituição desses indicadores. A bacia 
hidrográfica do rio Banabuiú situa-se no sertão central do Ceará, em meio ao clima 
semiárido do Estado. Abrange 15 (quinze) municípios, gerando renda e promovendo 
inclusão. Através de uma revisão bibliográfica e da utilização de dados da COGERH, IPECE 
e do Censo Demográfico 2010 do IBGE, promoveu-se a caracterização social, econômica 
e ambiental dos municípios que compõem a bacia, com o intuito de estruturar indicadores 
de sustentabilidade ambiental. Diversos municípios que compreendem a bacia em estudo, 
apresentam situação semelhante, necessitando de uma participação mais satisfatória 
dos distintos agentes na melhoria do bem-estar. Estabelecer os parâmetros e variáveis 
que compõem os aspectos socioambientais e econômicos de uma bacia hidrográfica são 
indispensáveis para estruturar indicadores e ou índice de sustentabilidade ambiental eficaz.

TÍTULO: Plantas ornamentais no Campus – IFPE, Belo Jardim, Pernambuco
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Lucas Daniel da Silva Mota
Autores: Lucas Daniel da Silva Mota, Lucilene Lima dos Santos Vieira, Maêlda Lacerda de Barros.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo catalogar as plantas ornamentais do 
IFPE, Campus Belo Jardim, tendo em vista a ampla área arborizada do Campus, bem como 
proporcionar o entendimento do ambiente ao redor e maior integração entre os estudantes 
e o espaço em questão. O trabalho foi desenvolvido no IFPE, Campus Belo Jardim. Foram 
realizadas caminhadas por toda a área visitada do Campus, a fim de registrar e contabilizar a 
diversidade de plantas utilizadas como ornamentais no Campus. Foi elaborada uma planilha 
para o armazenamento das informações obtidas durante as caminhadas para registro 
das espécies ornamentais. Esse formulário foi composto pelas seguintes informações: 
família/nome científico, nome popular, hábito da planta, origem e número de indivíduos 



observados. As informações coletadas durante as entrevistas foram inseridas em uma 
planilha do Excel 2010, a fim de organizar os dados. Foram registrados 515 indivíduos 
vegetais ornamentando o Campus, estes distribuídos em 35 espécies, alocadas em 19 
famílias botânicas, das quais Fabaceae, Arecaceae e Myrtaceae apresentaram o maior 
número de espécies (7, 4, 4, respectivamente). Essa predominância de Fabaceae pode 
ser explicada pelas características de seus frutos e flores, que são bastante vistosos e de 
interesse para a ornamentação de diversos ambientes. Os representantes desta família 
apresentam comumente flores com bastante néctar, odor agradável e coloração atraente, 
como amarela, rósea e vermelha e frutos grandes, que são os típicos legumes. As espécies 
mais abundantes são bananas-prata (Musa paradisiaca) representada por 85 indivíduos 
(16,5%), seguida de ixora (Ixora coccinea) com 84 indivíduos (16,3 %). Ficou evidente 
a presença de plantas incluídas em outras classificações, tais como plantas alimentícias, 
como o caso da banana prata e goiabeira, por exemplo. Esse fato pode ser explicado pela 
necessidade de obtenção de material nesse “pomar” para aulas do curso de agroindústria, 
uma vez que os frutos destas espécies são aproveitados no refeitório da escola, para a 
produção de alimentos nas refeições dos alunos. Quanto a origem, a maioria das plantas 
são nativas (18 espécies - 51,4 %), seguidas das naturalizadas (10 espécies - 28,5 %), 
exóticas (3 espécies - 8,5 %) e cultivadas (3 espécies - 8,5%). A maioria das plantas são 
árvores (23 espécies - 65,7%), seguidas de arbustos (7 espécies - 20 %), arborescentes (5 
espécies - 14,2 %). Podemos observar a grande diversidade de plantas que ornamentam o 
Campus.Dentre as espécies catalogadas ficou evidente o predomínio de plantas arbóreas 
e de origem nativa. Podemos observar que as plantas do Campus seguem um padrão 
diferenciado do que é observado no paisagismo em geral, talvez pelo Campus estar 
localizado em uma área de agreste a escolha das plantas, mais resistentes, em função 
do ambiente no qual estão localizadas e também pela própria necessidade dos cursos 
técnicos existentes no Campus.

TÍTULO: Cinema na comunidade: A exposição cinematográfica como proposta educativa 
para os jovens da zona rural em Arapiraca-AL
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Arapiraca
Apresentador: Lucas Daniel Silva Lima
Autores: Lucas Daniel Silva Lima, Analia Régia Lopes Ferreira, Rosely Ferreira Amorim.
Resumo: Tem como objetivo analisar, compreender e discutir, através da exposição de 
documentários e filmes nacionais, os problemas cotidianos enfrentados pelos jovens 
Brasileiros em suas localidades. A meta desse projeto é despertar na faixa etária juvenil 
uma maior discussão, interesse e esclarecimento em torno de problemáticas como drogas, 
sexualidade, prostituição e violência tão presentes no dia a dia dessas comunidades. Além 
dessas temáticas, são abordados temas relativos à cultura regional como crenças, folclore, 
convívio na comunidade, meio ambiente, valorização dos idosos e religião com a finalidade 
de despertar o interesse pela cultura local.



TÍTULO: Satisfação/insatisfação com a imagem corporal em adolescentes escolares do 
ensino médio
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Lucas Diego Felipe dos Santos
Autores: Lucas Diego Felipe dos Santos, Ana Cristina de Araujo, João Victor Nascimento 
da Silva, Marcos Vinicius de Morais Mendes.
Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar o nível de satisfação/insatisfação com 
a imagem corporal em adolescentes escolares do ensino médio. A amostra foi composta 
por 218 adolescentes (idade = 16,3 ± 1,09), sendo 98 do sexo masculino e 120 do sexo 
feminino. A coleta dos dados foi feita por meio de um questionário autoaplicado que 
continha, além de espaços para o preenchimento de dados demográficos (idade e sexo), 
duas perguntas: Qual a silhueta que melhor representa sua aparência corporal atual (real)? 
Qual a silhueta que melhor representa a aparência que você gostaria de ter (ideal)? Para a 
análise da percepção da imagem corporal, foi utilizada a escala de nove silhuetas, proposta 
por Stunkard et al. (1983) . Os resultados mostram que tanto o sexo masculino quanto 
o sexo feminino apresentaram uma prevalência grande de insatisfação. Apenas 25% do 
público feminino mostraram-se satisfeito com sua imagem corporal e, para o público 
masculino, essa porcentagem foi ainda menor (22%). O sexo masculino apresentou um 
desejo maior em aumentar o tamanho da silhueta corporal, enquanto que o sexo feminino 
apresentou um desejo maior em reduzir. Conclui-se então que a prevalência de insatisfação 
com a imagem corporal é elevada entre os adolescentes. Neste sentido, sugere-se que os 
educadores e pais incentivem os jovens a conhecerem melhor a si mesmos e a refletirem 
sobre os padrões corporais vigentes em nossa sociedade.

TÍTULO: A espacialização de informações turísticas para promoção do turismo em 
Anápolis (GO)
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis
Apresentador: Rangel Gomes Godinho
Autores: Lucas Eduardo Siqueira, Anna Maria Rodrigues Ferreira, Matheus Mendes 
Oliveira, Rangel Gomes Godinho.
Resumo: A pesquisa refere-se ao mapeamento dos atrativos e infraestrutura turística 
de Anápolis (GO), tendo como base o georreferenciamento de informações turísticas 
para a promoção do turismo, a partir da análise da distribuição geográfica dos objetos 
turísticos. Para isso, as seguintes etapas metodológicas foram definidas: levantamento 
bibliográfico e documental sobre a temática; compilação de bases cartográficas; consultas 
a órgãos públicos para levantamento de informações sobre os atrativos e infraestrutura 
turística; levantamentos de campo para georreferenciamento da infraestrutura e atrativos 
turísticos; tabulação e análise dos dados obtidos no levantamento de campo e nos órgãos 
públicos, no intuito de estabelecer parâmetros para classificação da oferta turística e das 
tipologias de infraestrutura turísticas; construção de um banco de dados; elaboração de 



mapas temáticos em Sistema de Informações Geográficas (SIG). Por fim, essa pesquisa 
pretende ser um subsidio para estudos mais verticalizados e favoreça a implementação 
de programas e política atentos ao contexto turístico em que Anápolis está inserido – eixo 
Goiânia (GO) – Brasília (DF).

TÍTULO: Rompendo barreiras pela dança
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Lucas Emanuel da Silva
Autores: Lucas Emanuel da Silva, Vilma Canazart dos Santos, Denize Rodrigues Marinho
Resumo: A linguagem da dança é uma área privilegiada para que possamos trabalhar, discutir e 
problematizar a pluralidade cultural em nossa sociedade. Assim, o objetivo do projeto de dança 
do IFPE/Campus Caruaru é criar a nossa própria linguagem artística, partindo da convicção de 
que o movimento constitui um meio de interação entre o homem e o mundo a sua volta, além 
de fazer da dança uma forma de comunicação e expressão. O Danç’Art é destinado a estudantes 
e teve início no segundo semestre letivo de 2012. As aulas têm duração de duas horas e meia 
e acontecem uma vez por semana. Assim, o trabalho com a improvisação e a criatividade 
são estratégias básicas para que o/a estudante descubra seus próprios movimentos, a partir 
da descoberta da consciência corporal e da imagem, fazendo com que uma das grandes 
contribuições da dança para a educação do ser humano seja educar corpos que sejam capazes 
de criar pensando e ressignificando o mundo em forma de arte.

TÍTULO: Gerenciamento do hotspot no IFSP, Campus Barretos através de servidor 
radius e tecnologias open source
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos
Apresentador: Lucas Exposto Soares
Autores: Lucas Exposto Soares, Jovander da Silva Freitas.
Resumo: A partir da grande necessidade e utilização das redes sem fio nas instituições de 
ensino a fim de facilitar o acesso à informação, é feito a análise e aplicação de tecnologias 
de gerenciamento do Hotspot Wi-Fi no Campus Barretos do IFSP, utilizando o protocolo 
RADIUS por meio do servidor de código aberto FreeRadius, instalado na plataforma 
Linux distribuição Ubuntu, além do banco de dados MySQL onde é armazenado todas 
informações pertinentes aos usuários e seus logs de acesso. Esta implementação 
destaca-se pois aumenta a segurança no acesso dos usuários e mostra a importância da 
autenticação com RADIUS.

TÍTULO: Estudo para o desenvolvimento de oficinas de reciclagem no ambiente escolar 
visando a conscientização ambiental
Instituição:
Apresentador: Lucas Juarez Hempe
Autores: Lucas Juarez Hempe



Resumo: As embalagens dos mais diversos produtos consumidos pela sociedade foram 
se moldando ao longo dos anos, em consequência da mudança dos hábitos, valores e 
do desenvolvimento de novas tecnologias. Nos dias atuais as embalagens concebidas, 
passaram a carregar em seu DNA algumas características quase que obrigatórias, pode-
se destacar: ser reciclável, ou ainda, reutilizável. Estas embalagens por sua vez, após o 
consumo do produto acondicionado, permitem desenvolver inúmeras atividades, entre 
as quais relaciona-se a criação de outros produtos. Através das Artes, possibilitam o 
desenvolvimento de oficinas de reciclagem no ambiente escolar, visando a conscientização 
ambiental entre os estudantes. O projeto apresenta resultados parciais, até o momento 
foram realizadas pesquisas que permitiram identificar e escolher os materiais reciclados 
que servirão como matéria-prima na confecção de novos produtos. O propósito deste 
projeto é disseminar a conscientização ambiental. Inicialmente propõem-se desenvolver 
oficinas de reciclagem para os alunos de uma escola ainda a ser definida, despertando-os 
para os problemas ambientais existentes.

TÍTULO: Recicloteca: oficinas com uso de técnicas para o reaproveitamento de papel 
no IFRN Campus santa cruz
Instituição: IFRN - Instituto Federa do Rio Grande do Norte
Apresentador: Herik Matheus Guedes de Souza Lima
Autores: Lucas Matheus Cardoso Ferreira da Silva, Ellen Ludmille Santos de Morais, Herik 
Matheus Guedes de Souza Lima, Kalyne Patrícia de Macêdo Rocha, José Ronaldo Bezerra Júnior.
Resumo: Podemos ver no mundo de hoje que o consumismo desenfreado, leva a crescente 
produção do lixo que provoca impactos para o ambiente de modo geral. Diante de tudo 
isso, é possível perceber no nosso cotidiano essa realidade. O presente artigo aborda a 
realidade do alto consumo de papel e consequente desperdício do mesmo dentro do IFRN 
Campus Santa Cruz, observando a gráfica do Campus vimos que, em média, gastamαse 
cerca de 25mil folhas de papel por semana. O objetivo é propor meios de reciclar o papel 
desperdiçado, dando ao que antes seria lixo um novo destino. Para isso, como estratégia 
metodológica, são propostas oficinas inseridas no projeto “recicloteca” onde são pensados 
e montados objetos através de papéis e materiais que provem do consumo da instituição. 
Dessa maneira, pretende-se desenvolver a conscientização de alunos, servidores e depois 
da comunidade para o uso adequado do papel, o que se insere dentro dos objetivos do 
projeto Campus Verde instituído no IFRN.

TÍTULO: Forno de fundição solar
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triangulo Mineiro
Apresentador: Lucas Raphael Pessoa
Autores: Lucas Raphael Pessoa, Otávio Albino Rezende da Silva, Juliene Silva Vasconcelos.
Resumo: O projeto de forno de fundição solar tem como objetivo tornar o processo de 
reciclagem mais barato e sustentável. A energia solar chega à Terra sob forma de raios 



luminosos, podendo ser aproveitados se somados em um ponto de foco de interesse, 
com uma parábola côncava revestida por espelhos para refletir e focar os raios solares em 
um recipiente (cadinho) que contém o metal a ser fundido e purificado. Essa maneira de 
aproveitamento da energia solar já vem sendo desenvolvida, porém com materiais caros 
e de difícil acesso, é possível conseguir resultados semelhantes com um investimento de 
baixo custo e de fácil acesso. Na montagem do forno se substitui o espelho côncavo por 
uma bandeja de antena parabólica essa sendo revestida de papel laminado e o cadinho de 
porcelana (usado na fusão do metal) é substituído por um recipiente feito da reutilização 
do fundo de um extintor. A energia solar se torna bastante eficiente com apoio de teorias 
de óptica.

TÍTULO: Projeto RHDC - rearview high definition camera
Instituição: FATEC Dom Amaury Castanho
Apresentador: Lucas Samuel de Lima Tibúrcio
Autores: Lucas Samuel de Lima Tibúrcio, Vinicius Vale dos Reis.
Resumo: No decorrer dos anos os automóveis vêm se transformando, porém desde seu 
primórdio o automóvel trás consigo uma área de risco, mais conhecida como ponto cego. 
Todo automóvel, sendo carro, ônibus, moto ou caminhão tem esta falha e os riscos de 
acidentes variam de acordo com o número e o tamanho desses pontos. O ponto cego é 
uma área onde os espelhos não refletem, sendo causador de vários problemas. Mas seria 
possível exterminar estes pontos ‘cegos’?
Este projeto irá exterminar os pontos ‘cegos’ em automóveis, trazendo ao motorista segu-
rança e uma nova percepção de espaço.
Substituiremos os espelhos retrovisores por câmeras, basicamente uma câmera em cada 
lateral e uma na parte traseira (numero exato de câmeras e posicionamento dependerá 
do modelo do automóvel), essas câmeras projetarão a imagem em uma tela localizada no 
para-brisa do carro. O ângulo de visão das câmeras captará algo em torno de 180º.
Concluindo, esse sistema trará a segurança essencial para a condução do automóvel.

TÍTULO: Concepções dos professores municipais do 9º ano na avaliação do jogo 
eletronico para abordagem da distribuição eletronica
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Lucas Torres Leite
Autores: Lucas Torres Leite, Sérgio Luis Melo Viroli, Robero Lima Sales, Sérgio Guimarães 
Viroli, Isis Prado Meirele de Casto.
Resumo: A incorporação de aplicativos computacionais na educação só se justifica na 
medida em que possibilite um avanço qualitativo nos processos de ensino e aprendizagem. 
Portanto, devem ser levados em conta, também, aspectos educacionais envolvidos, ou 
seja, aspectos pedagógicos, psico-pedagógicos, socioculturais, cognitivos e lúdicos. O 



presente artigo pretende discutir os critérios para uma avaliação de um jogo eletrônico 
para uso educacional no 9º ano para abordagem do conteúdo de Distribuição Eletrônica no 
Ensino de Química, com professores da Rede Municipal Ensino de uma Escola Pública no 
Estado do Tocantins. Após realização da pesquisa observou-se que 75% dos professores 
entrevistados aprovam a apresentação dos softwares por eles utilizado e que 55% 
apresentaram dificuldade em manusear o jogo apresentado.

TÍTULO: Análise sobre a aplicação da biomimética na criação de novos materiais de 
construção
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Lucas Vinícius Bigí da Costa
Autores: Lucas Vinícius Bigí da Costa, Danielle Costa Oliveira Chagas, Emiliana de Souza 
Rezende Guedes.
Resumo: A rápida evolução tecnológica da construção civil nos últimos dois séculos 
viabilizou a construção de edificações cada vez mais complexas atendendo as novas e 
constantes necessidades da sociedade. Agora, sustentabilidade, segurança, economia, 
são exigências. Para acompanhar essas tendências, fazem-se necessários que esses 
princípios sejam incorporados no processo de criação de novos materiais de construção. 
Uma excelente forma de evoluir é buscar a inspiração na natureza, pois ela tem 3.8 bilhões 
de anos de experiência em desenvolvimento, experimentação, e aplicação de materiais. 
A criação de novos materiais de construção empregando a Biomimética é o foco central 
desta pesquisa, pois, devido às novas tendências sustentáveis e econômicas, evidencia-
se uma necessidade de desenvolvimento de materiais que conciliem o desenvolvimento 
da população sem acometer danos à natureza e ainda beneficiar o empreendedor, o 
consumidor e toda a sociedade.

TÍTULO: Problemas de taxa de variação: Uma abordagem usando modelagem 
matemática
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Congonhas
Apresentador: Lucélia Aparecida Radin
Autores: Lucélia Aparecida Radin, Michelle Sant Ana, Robert Cruzuol Maria, Sandro Coelho 
Costa, Thais Campos Maria.
Resumo: É notória a importância da Matemática, em especial do Cálculo Diferencial e 
Integral I, nos cursos superiores na área de tecnologia, onde a ênfase em profissionais 
com capacidade de criar, modificar, analisar e argumentar soluções, integrando 
conhecimento técnico e realidade. Porém, observa-se que, métodos conservadores 
podem não proporcionar ao aluno a percepção da utilidade dos conceitos estudados no 
campo profissional. Neste trabalho, utilizou-se a Modelagem Matemática como método de 
ensino, destacando maneiras interdisciplinares de solucionar um problema e estimulando 
curiosidade, investigação, reflexão, argumentação e interesse do discente em encontrar 



alternativas diversas. Os alunos resolveram uma lista de exercícios de taxa relacionada, 
divididas em 4 questões contextualizadas, com referência à realidade e 4 questões 
diretas, sem contexto. Através da aplicação de um teste diagnóstico, constatou-se que 
a modelagem permite ao discente perceber a realidade de maneira diferente, interligando 
teoria e prática. Assim, desenvolvem habilidades para aplicar os conceitos matemáticos 
visando solucionar problemas no exercício da profissão.

TÍTULO: Os pcns, a biologia e a práxis pedagógica: Garantia de aprendizagem 
significativa?
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Lucélia Baima
Autores: Lucélia Baima, Elayne Melo.
Resumo: O ensino de ciências naturais em biologia apresenta hoje uma história de como 
a evolução da aprendizagem vem se tornando um diferencial. em teoria os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, enquanto instrumento balizador do processo de ensino 
aprendizagem, tem contribuído para uma prática pedagógica que resulte em aprendizagens 
significativas, a partir do cotidiano. Entretanto até que ponto há coerência entre a práxis 
pedagógica e os PCNs? Esta pesquisa apresenta resultado parcial da análise da práxis 
pedagógica dos professores do Ensino da Biologia e a aplicabilidade dos PCNs da Área 
de Ciências Exatas, especificamente a biológica, pelos professores das turmas do 4º 
e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nova Canaã. Tem como objetivo 
identificar se os métodos utilizados pelos professores e os conteúdos trabalhados em sala 
de aula estão em consonância com os PCNs e se propiciam aprendizagem significativa e 
a compreensão da biologia a partir do cotidiano. É uma pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório, com orientação analítico-descritiva, mediante entrevistas semiestruturadas 
com questões em aberto, observação e análise de documentos iniciada após assinatura 
de termo de consentimento esclarecido dos entrevistados. Os sujeitos são professores de 
biologia, alunos e coordenador pedagógico. Os materiais documentais são os PCNs, PPI, 
planejamentos dos professores. A interpretação do material coletado está embasado no 
que apregoa a “análise de conteúdo”. Essa é uma pesquisa em processo de execução, mas 
já apresenta resultados parciais que sinalizam a possibilidade de contribuições pontuais 
para a melhoria do ensino da Biologia no cotidiano.

TÍTULO: Perfil do doutorando Brasileiro na Universidade Nacional de Rosário - UNR, 
Argentina
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Zé Doca-Ma
Apresentador: Mauro Guterres Barbosa
Autores: Lucélia da Cunha Rodrigues, Luciano de Souza Rodrigues Junior, Thâmara de 
Paula Reis Sousa Pires, Leonildes Vieira, Mauro Guterres Barbosa.
Resumo: O Brasil tem uma baixa porcentagem de doutores, em 2006 o total de titulados 



foi de 5,05 e em 2009 os valores atingem 5,94. Este índice é 4 a 16 vezes abaixo dos 
dados encontrados na Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Pesquisas a respeito 
dessa temática são escassas. Este trabalho tem, o propósito de investigar o perfil e a atual 
motivação de profissionais Brasileiros atuantes em Curso de Doutorado na Universidade 
Nacional de Rosário-UNR, Argentina. Para tal realizou-se uma entrevista e aplicação de 
questionário referente ao perfil socioeconômico, profissional, bem como a motivação 
pela titulação em uma instituição de ensino estrangeira. Os dados foram analisados em 
programa Excel. Os resultados evidenciaram que os estudantes são em sua maioria 
profissionais docentes, não disponibilizam de tempo integral para realizar essa qualificação 
e não possuem Programas de Doutorado nas regiões em que atuam. Torna-se necessário 
uma maior abrangência dos cursos de doutorado com disponibilidade de vagas que 
possam atender as áreas especificas em diversas regiões do Brasil

TÍTULO: Degradação do BIS-Hidrogeno Dimetilglioximato Níquel(II) por reação de Fenton
Instituição: CEFET-MG
Apresentador: Guaísa Soares Dornelas da Silva
Autores: Lúcia Emília Letro Ribeiro, Jeannette de Magalhães Moreira, Junia Vieira Braga, 
Pedro Santos Candiotto de Oliveira, Guaísa Soares Dornelas da Silva.
Resumo: em decorrência do consumo exacerbado e insustentável da sociedade moderna, 
as questões ambientais são tema importante de estudo. Buscando o desenvolvimento 
sustentável e a conscientização no ensino acadêmico, este trabalho aborda a degradação de 
um resíduo químico laboratorial gerado em análises qualitativas e em análises quantitativas 
do níquel, constituído pelo complexo bis- hidrogenodimetilglioximatoníquel(II). Essa 
degradação consiste na mineralização de sua matéria orgânica, como passo preliminar à 
recuperação do metal níquel, por eletrodeposição. O trabalho propõe o reuso do Níquel, 
pois seu despejo confere danos ambientais através da biocaumulação, contaminação da 
água e solo e também, prejuízo econômico visto que é um metal com alto valor agregado 
comercialmente. A partir do resíduo das práticas, realiza-se a reação de degradação da matéria 
orgânica através do processo oxidativo avançado da reação de Fenton. Após degradação do 
carbono presente é possível realizar a separação do Níquel através de Eletrodeposição. Para 
separação eficiente de Níquel quantificou-se o teor de degradação através da análise de 
COT – Carbono Orgânico Total. Neste contexto, este trabalho aborda metodologia prática de 
reaproveitamento do Níquel á partir de resíduos químicos laboratoriais.

TÍTULO: O lúdico em sala de aula: Como resposta um atendimento mais humanizado 
em pediatria
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Lucia Helena Heineck
Autores: Lucia Helena Heineck, Soraia Dornelles Scholler, Mariéli Terezinha Krampe Machado.
Resumo: O profissional que trabalha com o público infantil deve ter consciência que o 



cuidado, exige maior cautela, atenção e dedicação. A hospitalização é um momento onde 
às crianças podem viver sentimentos de invasão, desconforto e dor e a recreação vem 
amenizar estes desconfortos por meio do lúdico. No Curso Técnico em Enfermagem 
do IFSC Campus Joinville-SC, na disciplina de Pediatria é desenvolvido uma atividade 
diferenciada, nominada Recreção onde alunos elaboram na teoria e utilizam na prática 
durante o estágio supervisionado atividades lúdicas como fantoches, contação de 
histórias, bonecos de balão e oligames que tem bor objetivo minimizar efeitos negativos 
provocados na internação pediátrica. Como resultado percebe-se que as atividades deixam 
as crianças mais alegres, descontraídas contribuindo para sua recuperação e colaboração 
durante procedimentos necessários. Essa prática propicia aumento de vínculos e fortalece 
relações entre a criança, familiares e equipe.

TÍTULO: Educação inclusiva e desenvolvimento social: Ensino da língua Brasileira de 
sinais nas ciências agrárias
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense
Apresentador: Lúcia Loreto Lacerda
Autores: Lúcia Loreto Lacerda, Danieli Cristina de Souza, Karin Grosskopf Watter.
Resumo: Este trabalho surge da interlocução da disciplina de LIBRAS com as disciplinas 
específicas da área da Licenciatura em Ciências Agrárias. A partir de uma pesquisa, 
identificou-se a existência de poucos trabalhos que relacionam a Língua Brasileira de 
Sinais com a área das Ciências Agrícolas. A proposta envolve a produção de material de 
didático, em LIBRAS, de temas relacionados a Ciências Agrícolas. A produção de materiais 
que abordam de forma interdisciplinar referidas áreas do conhecimento resultam para um 
processo de inclusão do estudante surdo no contexto da Educação Profissional. É notável 
a grande dificuldade encontrada por docentes em relacionar conteúdos de ensino com 
a realidade que se insere a comunidade escolar, assim como a exclusão, desigualdade 
e disparidade em nível de ensino devido fatores socioeconômicos, ambientais e outros 
independe do uso ou não da língua dos sinais. Neste contexto a conexão de conhecimentos 
entre as Ciências Agrícolas e a Língua de Sinais, através dos materiais didáticos, configura 
um processo de inclusão educacional que respeita as especificidades linguística e cultural 
do estudante surdo.

TÍTULO: Avaliação das condições higiênico-sanitárias dos alimentos comercializados 
por ambulantes em Camaragibe- Pernambuco
Instituição: Escola Tecnica Estadual Almirante Soares Dutra
Apresentador: Lúcia Maria Torreão da Silveira
Autores: Lúcia Maria Torreão da Silveira, Conceição Cristina Arruda de Oliveira, Aldenise Chagas 
Curvelo Gonçalves Moreira, Mariana Beatriz Torres Galindo, Natália Eugênia dos Santos Melo.
Resumo: Essa pesquisa foi motivada pela existência de grande número de vendedores 
ambulantes em Camaragibe, pelo fácil acesso e baixo custo e pela carência de programas 



de orientação relacionados à correta manipulação de alimentos. Considerando as condições 
sócio-econômicas e o grau de escolaridade dos vendedores ambulantes, foi percebido 
que estes não apresentam condições higiênico-sanitárias adequadas para a produção 
de alimentos isentos de contaminações. Nesse sentido, o segmento de ambulantes não 
pode ser negligenciado nas atenções à saúde da população e necessitam ser qualificados 
por programas de segurança alimentar, visando garantir a qualidade e a inocuidade dos 
produtos manipulados, assim como permitir a sobrevivência e a competitividade deste 
amplo setor no mercado informal. Avaliar as condições higiênico-sanitárias do comércio 
ambulante de alimentos em Camaragibe, Pernambuco, quanto à segurança alimentar, bem 
como elaborar uma cartilha de orientação de boas práticas na manipulação de alimentos.

TÍTULO: EPT e políticas públicas municipais
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Luciana Antonini
Autores: Luciana Antonini
Resumo: A Educação Profissional e Tecnológica – EPT desempenha importante papel para o 
desenvolvimento nacional e nas políticas de inclusão social, na medida em que proporciona uma 
formação profissional qualificada e possibilita a integração socioeconômica de jovens e adultos.
Procuramos, através deste estudo preliminar, averiguar qual a situação relativa à EPT no 
município de Anchieta/ES, que possui importantes empresas na área de mineração, petró-
leo, gás e portuária, entre outras. E, principalmente devido a estas atividades, foi considera a 
10ª cidade mais rica do país e a 1ª do estado do Espírito Santo em função de seu PIB/IBGE.
Constatamos que não há política pública educacional municipal voltada à EPT, apesar da 
enorme demanda pela modalidade. Também percebemos que o direcionamento dos cur-
sos oferecidos no município é planejado por grande empresa com o SENAI, objetivando a 
formação de mão de obra basicamente para o crescimento industrial, distanciando-se de 
uma formação integral e cidadã.

TÍTULO: Estágio supervisionado: Uma análise e investigação sobre as metodologias 
utilizadas por professores de uma escola de ensino fundamental na cidade de 
Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Luciana Bezerra Lopes
Autores: Luciana Bezerra Lopes, Felipe Fontes Chaves, Luciane Bezerra Lopes, Janaína 
Costa e Silva.
Resumo: Muito se têm comentado a cerca das metodologias utilizadas em sala de 
aula, visto sua importância na execução da profissão docente. em razão disso, buscou-
se verificar quais estratégias didáticas vem sendo realizadas em uma escola de ensino 
fundamental na cidade de Araguatins-TO. Aplicou-se um questionário a oito professores de 



todas as áreas desta escola, sendo feitas observações das aulas de um docente de ciências 
durante três meses. Foi constatado que os professores utilizam predominantemente a 
aplicação e correção de atividades e aulas expositivas, afirmando serem metodologias de 
boa influência sob o desempenho e comportamento dos educandos. Os docentes utilizam 
muitos vídeos, e poucas aulas de caráter lúdico-prática, alegando pouca disponibilidade 
de tempo. Visto isso, evidencia-se que, apesar do uso rotineiro de aulas teóricas, os 
educadores reconhecem a necessidade de aulas mais dinâmicas e diferenciadas, porém, 
sentem dificuldade no planejamento e execução destas atividades.

TÍTULO: Formação de professores para o ensino de português como segunda língua 
para surdos
Instituição: IFNMG - Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Luciana Cardoso de Araújo
Autores: Luciana Cardoso de Araújo, Ramony Maria Silva Reis Oliveira.
Resumo: Esta é uma pesquisa em andamento do Mestrado Profissional em Letras – 
Profletras/Unimontes através do qual se pretende avaliar, por meio do oferecimento de um 
curso de formação continuada de professores, na modalidade Educação a Distância - EaD, e 
de análises interpretativas, em que medida essa formação contribui para o aprimoramento 
e/ou mudança da prática pedagógica do ensino de português como segunda língua para 
surdos na rede pública de ensino, tendo em vista o contexto da chamada educação 
inclusiva. Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza interpretativa. A pesquisa 
realizada até o momento permite afirmar que a formação continuada de professores por 
si só não é suficiente para garantir uma prática voltada para a educação bilíngue, devido a 
questões que extrapolam o fazer docente – tais como a dificuldade de se trabalhar língua 
portuguesa em classes mistas (com alunos surdos e ouvintes) e superlotadas, de forma 
diferenciada – mas pode contribuir significativamente para a melhoria e/ou mudança da 
prática pedagógica atual.

TÍTULO: Enriquecimento da agricultura familiar do baixo sul da Bahia através da 
minhocultura
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Lana Tamilly Prazeres de Jesus
Autores: Luciana Carvalho Santos4, Lana Tamilly Prazeres de Jesus, Joab Brito de Oliveira.
Resumo: Os produtores rurais, a exemplo dos agricultores familiares, ainda não conseguem 
alcançar seu maior potencial produtivo, pois os solos estão cada vez mais desgastados 
pela falta de reposição de nutrientes tornando as lavouras cada vez menos produtivas. 
A minhocultura é capaz de produzir uma grande biomassa que pode ser utilizada na 
complementação da alimentação animal, na pesca esportiva, venda de matrizes para 
produtores que desejam entrar no ramo da minhocultura, ou até mesmo na alimentação 
humana, devido ao seu elevado nível de proteínas, e também na indústria farmacêutica, para 



a produção de medicamentos, sendo já utilizados em alguns países orientais.A principal 
função dos organismos que habitam o solo é a realização da decomposição dos vegetais e 
animais, auxiliando assim a formação do húmus, promovendo assim a agregação do solo, 
alem de fazer a transformação de substancias em compostos úteis para os vegetais.

TÍTULO: Concepções dos estudantes sobre o estágio curricular supervisionado: 
diagnóstico e qualificação profissional
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Luciana dos Santos Machado Balduino
Autores: Luciana dos Santos Machado Balduino, Cinthia Maria Felicio, Cinthia Maria, Felicio.
Resumo: Este trabalho constitui parte de um projeto de extensão iniciado em 2014 no 
Campus Morrinhos com o título “Desenvolvimento de Parcerias e Qualidade na Formação 
Profissional: O Estágio em Foco”. Foram aplicados questionários semiestruturados 
contendo 9 perguntas, aos alunos dos cursos superiores do Campus em fase de 
estágio. Neste momento apresentaremos a análise de respostas 67 alunos dos cursos 
de Bacharelado em Agronomia, Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos. As 
respostas nos permitiram conhecer a visão e nível de conscientização que os estudantes 
tinham diferentes momentos de realização desta atividade, permitindo traçar o perfil 
destes estudantes quanto ao gênero, período e curso de formação. Nossa abordagem 
envolveu métodos mistos em que aspectos quantitativos e considerações qualitativas, 
são apresentadas, a partir de estudo de caso etnográfico, verificamos os pensamentos e 
crenças dos estudantes quanto a obrigatoriedade do Estágio na sua formação, aspecto que 
muitas vezes pode causar certa resistência na realização desta atividade. Mais de 60% dos 
estudantes não fariam o estágio se tivessem opção de escolha. A maioria dos acadêmicos 
desconhecem as possibilidades de qualificação profissional que este pode proporcionar 
em sua qualificação profissional. Cerca de 57% dos estudantes que responderam a nossa 
pesquisa estavam nas etapas finais dos cursos, o que sugere urgência nas ações que 
possam intervir nestas concepções e propor alternativas que favoreçam outras posturas 
e mudanças na visão do estágio na formação profissional. Atividades que possibilitem 
aos estudantes o contato entre aspectos teóricos, mediação de professores e o contato 
com as empresas, visitas técnicas, debates, palestras, oficinas, atividades práticas entre 
outros. Vivencias em situações reais podem aproximar estes acadêmicos das atividades de 
atuação e auxiliar a qualificação dos profissionais pela conscientização das vivencias que 
o estágio supervisionado pode proporcionar.

TÍTULO: Hábitos de vida e fatores associados a ocorrências de distúrbios nutricionais 
entre os discentes do ensino médio integrado do Instituto Federal de Pernambuco 
-Campus-Pesqueira
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Luciana Ferreira da Silva



Autores: Luciana Ferreira da Silva, José Reginaldo Gomes de Santana, Célia Maria Ribeiro 
de Vasconcelos, Tamires Batista da Silva, Ana Raquel Ferreira Galindo.
Resumo: Introdução: No Brasil, a adolescência é definida pela a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a partir da faixa etária dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias de idade. 
Essa fase caracteriza-se pelo crescimento pôndero-estatural do indivíduo; resulta em 
transformações física, sexual e reprodutiva; gera conflitos internos; cria uma nova maneira 
de se pensar, influenciados pelo ambiente (família, sociedade, cultura entre outras) que 
é fundamental para a inter-relação entre os jovem. Dentre as mudanças que ocorre com 
o adolescente, destacamos as que acontecem com o seu estado nutricional. Atualmente, 
percebe-se um significativo aumento de sobrepeso e obesidade em crianças escolares 
e adolescentes decorrentes de hábitos não saudáveis. A prevalência de anorexia varia 
entre 0,5 e 3,7% e a de bulimia, entre 1,1 e 4,2%. em relação ao gênero, raça e fator 
socioeconômico o perfil desses distúrbios acontece em adolescentes do sexo feminino, 
branca e com alto nível socioeconômico, porém, há estudos que afirmam o surgimento 
em indivíduos com condições socioeconômicas mais baixas. Objetivos: Identificar hábitos 
de vida e os fatores associados a ocorrência de distúrbios nutricionais entre os discentes 
do ensino médio integrado do IFPE-Campus Pesqueira . Metodologia: Este estudo é 
caracterizado como descritivo; de corte transversal quanti-qualitativo, fundamentado na 
Análise de Discurso da linha francesa. Os dados foram coletados por meio da técnica 
de entrevista individual face a face, com os participantes selecionados por categorias. O 
peso e a altura foram as medidas antropométricas utilizadas para aferição, objetivando 
classificar o estado nutricional através do Índice de massa corporal (IMC) e, através das 
varáveis dependente e independente, identificar os Hábitos de vida e fatores associados 
a ocorrências de distúrbios nuricionais. Está sendo realizado no Instituto Federal de 
Pernambuco Campus Pesqueira com os alunos adolescentes de ambos os sexos do 
Ensino Médio Integral. O projeto da pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa - CAAE: 30995114.8.0000 9. Aos participantes da pesquisa está sendo 
entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde são explicados os objetivos 
da pesquisa. A presença do anonimato e a possibilidade de desistência da mesma, caso 
julgue necessário. Resultados: A população selecionada para este estudo é composta 
por discentes do Ensino Médio do I Módulo de Eletrotécnica . Comparando o índice de 
massa corporal entre os gêneros, o estado de eutrofia prevalece em ambos os sexos, 
56% no sexo masculino e entre as meninas com 83%. Percebe-se baixa prevalência de 
sobrepeso entre os alunos pesquisados. Apresentando magreza grau I, os homens se 
destacam, pois ainda há uma carência nutricional prevalente nesse grupo de indivíduos, 
principalmente no consumo de alimentos construtores derivados do leite e reguladores 
como as hortaliças Entre os adolescentes pesquisados 68% pratica algum tipo de atividade 
física, entre elas o futebol se destaca em relação às demais. em relação ao consumo da 
bebida alcóolica 91% referiram não consumir, enquanto 9% referiram consumir de 1 a 3 
vezes por semana. Quanto aos hábitos alimentares, apresentados é possível observar que 
entre os alimentos construtores consumidos destacaram-se o feijão (69%) e as carnes 



(26%) com uma frequência elevada nessa classificação de alimentos. O arroz (38%) e 
macarrão(32%) apresentaram uma frequência bastante alta comparando com os outros 
alimentos energéticos. dos reguladores, as frutas são bem aceitas pelos estudantes, porém 
as hortaliças apenas 55% consomem menos de quatro vezes por semana. As mesmas 
serão descritas por medidas de frequência, de tendência central e de dispersão e serão 
apresentados através de gráficos. Conclusão: Realizar a pesquisa com a comunidade do 
Campus Pesqueira nós proporcionou avaliar os Hábitos de vida e Fatores Associados a 
Ocorrências de Distúrbios Nutricionais e

TÍTULO: A cor da cultura: História e cultura na escola
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Luciana Gonçalves Teixeira
Autores: Luciana Gonçalves Teixeira, Ana Lúcia Ribeiro do Nascimento, Suellem Ferreira 
do Amaral Oliveira, Tânia Cristina Leal de Souza, Nayara Gonçalves.
Resumo: Este trabalho faz parte de algumas discussões acerca da cultura e da história 
africana, as quais exerceram profunda influência na sociedade Brasileira, da qual herdamos 
inúmeros costumes e tradições. No período escravocrata houve um número significativo 
de africanos que foram trazidos para o Brasil, tal vinda ocasionou para o país uma mistura 
de costumes e tradições, as quais não se restringiram tão somente as vestimentas, a 
culinária, a religião, como também na dança. Assim sendo, reconhecendo a importância dos 
povos africanos para própria história do Brasil, este trabalho tem como mérito apresentar 
possibilidades de trabalhos que façam referência ao uso das Leis Federais 10. 639/03 e 11. 
645 que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática: “História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, estabelecendo reflexões com a mesma. Conhecer e 
reconhecer a importância dos povos africanos na história do Brasil e a influência destes na 
história, cultura, religião, culinária e costume Brasileiro é extremamente importante para 
compreender nossa herança cultural.

TÍTULO: A evolução da pesquisa científica e tecnológica no Instituto Federal de brasília
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Luciana Miyoko Massukado
Autores: Luciana Miyoko Massukado, Gustavo Danicki Aureliano Rosa, Elisabeth Regina 
Tempel Stumpf, Marley Garcia Silva, Raline Romaiany Oliveira Cardoso.
Resumo: O Instituto Federal de Brasília (IFB), criado em 2008, faz parte da Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica e iniciou suas atividades ofertando cursos de 
formação inicial e continuada, cursos técnicos e superiores, desenvolvendo também 
pesquisas científicas e tecnológicas. Este trabalho teve o objetivo de diagnosticar a 
evolução da pesquisa no IFB no período de 2010 a 2014, por meio da análise de indicadores 
institucionais. Observou-se um aumento no número de bolsas de iniciação à pesquisa, 
passando de seis em 2010 para 81 em 2014, e incremento dos indicadores no Diretório 



dos Grupos de Pesquisa (DGP/CNPq), como no caso da quantidade de grupos certificados, 
partindo de 10 em 2010 para 52 em 2014. Com relação ao número de doutores houve 
um incremento de 38 em 2011 para 90 em 2014. Tais indicadores evidenciaram variação 
positiva dos dados analisados, embasando o diagnóstico da situação da pesquisa no IFB, 
sendo capazes de subsidiar a tomada de decisão da gestão.

TÍTULO: O papel do caderno pedagógico impresso no EAD: Um estudo de caso
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba
Apresentador: Onofre Barroca de Almeida Neto
Autores: Luciana Narciso de Mattos, Onofre Barroca de Almeida Neto.
Resumo: Este trabalho traz à reflexão sobre o uso do caderno pedagógico impresso 
na educação a distância, pois considera-se que esta tecnologia ainda possui lugar 
de destaque no meio virtual de ensino. Acreditava-se que tudo se tornaria digital, pela 
praticidade, agilidade e economia de material, porém este fato não se consumou, pelo 
menos na educação a distância. Então por quê? Trata-se de uma investigação de natureza 
qualitativa, de caráter descritivo e quanto aos procedimentos técnicos, classificou-se 
como bibliográfica e de estudo de caso do Centro de Educação Aberta e a Distância do 
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Rio Pomba. A possibilidade em 
digitalizar 100% dos cursos para a instituição de ensino significaria corte de gastos, porém 
torna-se inviável para os alunos, dificultando o acesso à informação imediata, e ter um 
material de estudo em mãos a qualquer tempo facilita o ensino-aprendizagem, sendo que 
o tempo dedicado ao curso se reduz. Muitos alunos abandonam o curso alegando “falta de 
tempo” para o estudo, sendo mais um motivo para a oferta do material impresso e evitar 
o fantasma da evasão.

TÍTULO: Um encontro com as canções de Luiz Gonzaga
Instituição: Prefeitura do Recife
Apresentador: Luciana Silva de Lira
Autores: Luciana Silva de Lira
Resumo: A Arte postal teve seus primeiros registros por volta da primeira metade do 
século XX, onde o espectador, ao receber uma arte postal é estimulado a participar de uma 
rede de comunicação entre seus integrantes. Configurou-se como uma prática comum 
entre os artistas o envio destes postais e foi ampliado para outras pessoas através dos 
correios em todo o mundo, possibilitando assim, a comunicação em rede. No sentido 
de estimular e difundir a leitura visual mais aguçada e crítica. Assim a arte postal pode 
configurar-se como um facilitador para o entendimento de elementos inerentes no 
processo de aprendizagem das artes visuais. A relação estabelecida entre a linguagem 
sincrética e a estética da composição atinge de modo mais abrangente o diálogo existente 
na Arte Postal.
O conceito de Arte Postal foi trabalhado com os estudantes numa perspectiva interacionista, 



uma vez que o indivíduo está inserido em um meio cultural e sofre influências do mesmo. 
Deste modo, trabalhamos o Livro O Nordeste nas canções de Luiz Gonzaga, na realização 
deste trabalho. Após leitura do livro, os estudantes escolheram uma música com que mais 
se identificaram e, diante dos conhecimentos construídos durante as aulas, desenvolveram 
composições de imagens às quais faziam relação com a música escolhida, retiradas de 
revistas. Os postais foram destinados aos professores escolhidos pelos estudantes, como 
sendo uma forma de expressar através de textos suas reflexões, questionamentos e sim-
plesmente cumprimentos aos docentes. Contribuindo assim para fortalecer a relação dialó-
gica entre docentes e discentes, relação esta tão importante no contexto escolar.
Como resultado da vivência no ambiente escolar, foram confeccionados exemplos de Arte 
Postal desenvolvidos por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola do muni-
cípio do Recife. As matrizes das Artes Postais, produzidas pelos alunos, foram realizadas a 
partir da composição com as imagens através da técnica de recorte e colagem. Represen-
tando as canções de Luiz Gonzaga e a percepção que cada aluno tinha sobre suas canções 
e de como elas estão relacionadas com a atualidade.
Diante do exposto, podemos concluir que a atividade com a Arte postal configurou-se 
como elemento facilitador do diálogo e das relações interpessoais. Relacionando ainda, 
com a Arte Postal, a técnica utilizada na produção dos postais, as músicas de Luiz Gonzaga 
e o desejo dos estudantes em homenagear alguns de seus professores. Promovendo o 
estreitamento das relações o aprender e o apreendido.

TÍTULO: Práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais: Uma 
experiência no pibex -IFPI.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Luciana Soares da Cruz
Autores: Luciana Soares da Cruz, Antenor Fortes de Bustamante, Maria Keila Jeronimo.
Resumo: O presente trabalho discorre sobre a experiência da extensão do Instituto 
Federal do Piauí na formação continuada de professores para o combate ao racismo. São 
apresentados os resultados do curso “O que há de África em nós” - Práticas pedagógicas 
para o ensino de História da África que visou, através da apropriação e discussão dos 
documentos legais que orientam sobre o ensino de História da África e Afro-Brasileira 
elaborados pelo MEC, propor propostas pedagógicas que instrumentalizassem os 
professores a trabalharem a temática étnico-racial na sala de aula e ao mesmo tempo 
facilitar a implementação da lei 10.639/03 nas escolas municipais de Valença do Piauí.

TÍTULO: Avaliação da capacitação em noções básicas de higienização na manipulação 
de alimentos/pescado
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Luciana Trigueiro de Andrade
Autores: Luciana Trigueiro de Andrade, Maria de Fátima Alves Figueiredo de Lacerda, 



Stephanny da Silva Franco, Ana Paula Moraes Ventura, Lenietti Galiza Gama.
Resumo: O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o grau de aprendizado dos 
participantes da capacitação em noções básicas de higienização na manipulação de 
alimentos/pescado, assim como os pontos positivos e negativos da mesma. A análise da 
avaliação do grau de aprendizado se deu por meio da aplicação de questionários no início 
e ao final da capacitação, quando também foi aplicado o questionário de avaliação. Os 
resultados demonstraram que, ao final da capacitação, houve redução de 74% dos erros, 
indicando, um maior grau de aprendizado por parte dos participantes, comprovando, 
assim, a eficácia da metodologia empregada, que possivelmente impactará, de forma 
positiva, a qualidade final dos produtos a serem comercializados na região. A avaliação 
da capacitação, por sua vez, demonstrou o atendimento às expectativas dos participantes, 
principalmente, quanto aos ministrantes e conteúdos abordados (84%), sendo verificado 
um reduzido percentual de insatisfação (1%), apenas quanto ao horário em que a 
capacitação foi ofertada, ou seja, no turno da tarde.

TÍTULO: A educação sexual no contexto escolar
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Luciana Uchôa Barbosa
Autores: Luciana Uchôa Barbosa, Sonia Maria da Silva Garcia, Gabriela Cristina Garcia 
Marques, Vanderlei Folmer, Marcela de Araújo Cavalcanti Maciel.
Resumo: INTRODUÇÃO: A história da Educação Sexual no Brasil mostra-se como 
“movimentos isolados e esparsos, incidem de maneira esporádica”. Visões sobre sexualidade 
são históricas, sofrem interferências do tempo, espaço e cultural. OBJETIVO: Identificar 
a vivência de professores a respeito de educação sexual no contexto escolar. MÉTODO: 
revisão sistemática em bases de dados Pubmed, Scielo em inglês e português sem ressalva 
de ano de publicação. RESULTADOS: Educação sexual é uma tática de prevenção das 
dificuldades pertinentes ao incremento da sexualidade na adolescência, entretanto a escola 
expõe entraves em desempenhar essa função uma vez que exibe carência de professores 
habilitados a cumprirem tal papel. Alguns professores discutem a Educação Sexual na escola 
tão-somente em seus aspectos biológicos. CONCLUSÃO: Educação sexual nas escolas deve 
empregar ações que problematizem, ergam questões e desenvolvam o leque de informação 
e alternativas de modo que cada um selecione seu próprio caminho.

TÍTULO: Estudo de caso: Uma análise a cerca dos recursos e metodologias utilizadas 
por um docente da disciplina de ciências sobre o conteúdo de educação sexual em uma 
escola pública na cidade de Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Luciane Bezerra Lopes
Autores: Luciane Bezerra Lopes, Luciana Bezerra Lopes, Felipe Fontes Chaves, Janaína 
Costa e Silva.



Resumo: Muitos jovens aprendem orientação sexual através de fontes geralmente 
duvidosas, o que pode ocasionar informações distorcidas. Ao ser tratado nas escolas, o 
assunto chama muita atenção dos alunos, o que requer cuidado para impedir sua banalização 
durante a aula. Desse modo, o presente trabalho buscou observar como é repassado o 
conteúdo de educação sexual a uma turma de 8º ano, conferindo os recursos utilizados 
no repasse deste. Assim, foi feita uma observação da aula de um professor de ciências 
por duas semanas, avaliando os materiais, metodologia de ensino, e o comportamento do 
professor. Verificou-se que o professor tem noção de que a tecnologia pode colaborar na 
obtenção do conhecimento sobre o tema, no entanto, foi evidente que o mesmo considerou 
proveitoso o repasse do conteúdo através de uma linguagem “jovem” e informativa. Quanto 
ao comportamento, a rigidez e seriedade do docente foram indispensáveis ao explanar o 
conteúdo, evitando a vulgarização da aula por parte dos alunos.

TÍTULO: Curso preparatório para Enem: Uma proposta para democratização do acesso 
ao ensino superior
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Alexandre M. de Camargo
Autores: Luciane de Fátima Rodrigues de Souza, Estela A. Fernandes Soares, Alexandre 
M. de Camargo.
Resumo: O ensino médio tem por objetivos consolidar os conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos, a preparação básica 
para o trabalho e a cidadania. Baseada nisso, matriz teórica do Enem assenta-se em um 
eixo de cinco competências e 21 habilidades, baseadas nos PCN´s para o Ensino Médio.
Sendo assim, com o intuito de colaborar com o desenvolvimento de tais competências e 
habilidades, a proposta de um cursinho popular, que visa o trabalho de preparação para 
o Enem vem ao encontro do objetivo de democratização do acesso ao ensino superior 
pelas classes sociais populares. Neste contexto, o objetivo deste projeto foi proporcionar 
oportunidades de desenvolvimento de competências e habilidades nas diferentes áreas 
do conhecimento, buscando a formação crítica dos estudantes das classes populares da 
cidade de Avaré. Foram atendidos 69 alunos matriculados, dos quais uma parte significa-
tiva obtiveram resultados satisfatórios no simulado diagnóstico aplicado ao final do curso.

TÍTULO: Mídias educacionais e educação de jovens e adultos: A relevância da tecnologia 
neste contexto
Instituição: UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Apresentador: Cleonice de Fátima Martins
Autores: Luciane Ferreira Clarindo Lopes, Cleonice de Fátima Martins.
Resumo: Sabe-se da relevância das tecnologias nos contextos atuais, inclusive nos 
ambientes educacionais, e é neste viés, que o presente trabalho relata uma experiência 
com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma instituição do CEEBJA 



localizada na cidade de Ponta Grossa, PR. O objetivo principal foi desenvolver práticas 
por meio de mídias educacionais aos Jovens e Adultos, com intuito também destes 
darem a continuidade de seus estudos, por exemplo, por meio da Educação a Distância, 
e, consequentemente a contribuir para reconstruções de identidades de tais sujeitos. 
Por essa premissa, ao trabalho de devolvido, agregam-se as reflexões proporcionadas 
pelo Plano Anual de Formação Continuada (PAFC, 2012; 2013) pelo NUTEAD/UEPG e 
estudos bibliográficos. Os resultados foram de grande valia, através da inclusão de mídias 
educacionais e para o processo ensino aprendizagem que pelos depoimentos comprovam 
a ação pedagógica, na qual já se pode perceber identidades em (re)construções

TÍTULO: Análise de componentes de uma rede de ar comprimido
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Luiz Henrique de Abreu Portela
Autores: Luciane Norberto Menezes de Araújo, Lídia Marina Torres Carvalho, Luiz Henrique 
de Abreu Portela, Anderson Felipe Chaves Fortes.
Resumo: O ar comprimido é uma importante fonte de energia obtida a partir da pressurização 
do ar atmosférico. Na indústria, sua utilização é fundamental para o trabalho de máquinas 
e equipamentos pneumáticos. Para que esse uso seja eficaz e economicamente viável é 
necessária uma eficiente rede de produção e distribuição do ar comprimido presente na 
planta de produção, com um projeto que contenha os principais componentes, como o 
compressor e o reservatório adequados. Além disso, a rede deve conter o mínimo possível 
de vazamentos, para reduzir as perdas de energia. Este trabalho teve como objetivo analisar 
a estrutura de uma rede de ar comprimido de uma indústria de bicicletas, resultando na 
identificação do compressor e volume do reservatório de ar comprimido ideais, além de 
apontar os custos extras que a empresa possui com as perdas excessivas por vazamentos.

TÍTULO: A construção do projeto político pedagógico numa Instituição de Educação 
Profissional e Tecnológica: Avanços e desafios
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Luciane Penteado Chaquime
Autores: Luciane Penteado Chaquime, Sharon Rigazzo Flores.
Resumo: O Projeto Político Pedagógico (PPP) relaciona-se ao movimento da comunidade 
escolar em busca de um objetivo para sua prática educacional e ao estabelecimento de 
estratégias que irão conduzi-la à ação educativa almejada. Assim, o PPP deve configurar-se 
numa construção coletiva que favoreça a participação de todos os envolvidos no processo 
educacional. Este trabalho apresenta o desenvolvimento das ações da Comissão Local do 
PPP do IFSP Campus Matão, além de alguns resultados obtidos sobre as percepções da 
comunidade interna acerca dos pressupostos político-pedagógicos que embasam o PPP. 
A estratégia utilizada para fomentar as primeiras reflexões foi o envio de um formulário 
eletrônico, elaborado com o uso da ferramenta Google Form, a toda a comunidade interna 



do Campus. As análises iniciais demonstram a baixa participação do segmento discente 
nos debates e, além disso, permitem identificar a ideia que os respondentes possuem 
sobre a missão do IFSP e seu papel na sociedade.

TÍTULO: Proeja no IF Goiano: Desafios e contigências no percurso da sua consolidação
Instituição: Instituto Federal Goiano
Apresentador: Lucianne Oliveira Monteiro Andrade
Autores: Lucianne Oliveira Monteiro Andrade, Miriam Lucia Reis Macedo Pereira.
Resumo: O IFGoiano – Campus Ceres, ao integrar a Educação Profissional ao Ensino 
Médio na modalidade EJA, inova pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em 
resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de um currículo 
integrador de conteúdos do mundo do trabalho e da prática social do aluno. No entanto, a 
experiência de implantação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica para Jovens e Adultos - PROEJA - no Instituto Federal Goiano – 
Campus Ceres, revelou alguns desafios e possibilidades para consolidar e incluir esta nova 
modalidade de ensino no Instituto. Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise 
prospectiva e retrospectiva da trajetória de implantação deste programa, sua expansão na 
educação profissional e técnica, visando responder à demanda social por políticas públicas 
perenes relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, definindo dimensões, caminhos 
e possíveis, oportunizando e contribuindo para a formação de cidadãos e profissionais 
qualificados que atendam à necessidade do mercado emergente, e ofereça uma melhor 
qualidade de vida estes jovens e adultos.

TÍTULO: Proeja no IF Goiano: Desafios e contigências no percurso da sua consolidação
Instituição: Instituto Federal Goiano
Apresentador: Lucianne Oliveira Monteiro Andrade
Autores: Miriam Lucia Reis Macedo Pereira, Lucianne Oliveira Monteiro Andrade.
Resumo: O IFGoiano – Campus Ceres, ao integrar a Educação Profissional ao Ensino 
Médio na modalidade EJA, inova pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em 
resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de um currículo 
integrador de conteúdos do mundo do trabalho e da prática social do aluno. No entanto, a 
experiência de implantação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica para Jovens e Adultos - PROEJA - no Instituto Federal Goiano – 
Campus Ceres, revelou alguns desafios e possibilidades para consolidar e incluir esta nova 
modalidade de ensino no Instituto. Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise 
prospectiva e retrospectiva da trajetória de implantação deste programa, sua expansão na 
educação profissional e técnica, visando responder à demanda social por políticas públicas 
perenes relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, definindo dimensões, caminhos 
e possíveis, oportunizando e contribuindo para a formação de cidadãos e profissionais 
qualificados que atendam à necessidade do mercado emergente, e ofereça uma melhor 
qualidade de vida estes jovens e adultos.



TÍTULO: Lousa interativa digital de baixo custo
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Jane Kelly Barbosa de Almeida
Autores: Luciano de Souza Cabral, Jane Kelly Barbosa de Almeida, Luana Meyrelles da 
Silva, Dafne Negrão Cordeiro e Silva, Flávia Karolina Lima Duarte Barbosa.
Resumo: A combinação de software livre e tecnologias como infravermelho, Bluetooth 
com conhecimentos de informática e eletrônica possibilita o desenvolvimento de uma 
Lousa Interativa Digital (LID) de baixo custo, visando a criação de um ambiente dinâmico, 
colaborativo e motivador em apresentações, reuniões e em salas de aula. Tratada como 
um recurso didático pedagógico, incentiva à participação e produção dos alunos em sala 
de aula, além de promover uma inclusão tecnológica proporcionada pelo baixo custo 
de construção. A facilidade de instalação e manuseio agrega ao usuário praticidade e 
flexibilidade quanto à escolha da área a ser utilizada como quadro interativo. No processo 
de utilização, necessita-se apenas de uma superfície de projeção para sua devida aplicação, 
sendo possível avançar, modificar, anotar, ou seja, interagir com o computador apenas 
com os recursos como notebook, projetor, emissor e receptor infravermelho. Depois de 
uma pesquisa ampla e referenciada sobre o tema, tecnologias envolvidas no processo de 
transmissão de dados (Bluetooth e IrDA) e funcionamento do software livre, buscou-se 
aplicar os conhecimentos obtidos no desenvolvimento de uma caneta eletrônica emissora 
infravermelho necessário para o funcionamento da LID. O propósito deste trabalho é 
registrar o resultado das pesquisas e detalhes do protótipo da lousa interativa de baixo 
custo, visando posteriormente, que a construção seja replicada e utilizada nas escolas e 
Universidades, estimulando os docentes e discentes na produção de tecnologia.

TÍTULO: Física essencial: Calculadora de física
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: João Paulo Ferreira Araújo
Autores: Luciano José da Silva Azevedo, Jorge Silva de Sousa, João Paulo Ferreira Araújo.
Resumo: No processo de aprendizagem que os alunos passam é importante que estes 
possam ter contato, direto ou indireto, com as inovações tecnológicas e como as mesmas 
são desenvolvidas, demonstrando assim como são os processos de criação e descobertas 
no meio científico. Com o contato direto a estas ferramentas, os alunos podem desenvolver 
maior interesse às disciplinas que compõem a área de exatas que são como, por exemplo, 
a Física, Química e Matemática. Um meio de criar este ambiente de pesquisa e debate é por 
meio de simulações ou programas computacionais que possam facilitar o aprendizado, 
possibilitando uma conexão entre os conteúdos abordados na sala de aula.

TÍTULO: Informática básica para prestadores de serviço do Instituto Federal do 
Tocantins: Utilização do gnu/Linux Ubuntu na prática
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins



Apresentador: Wislayne Aires Moreira
Autores: Luciano Ribeiro da Silva, Wislayne Aires Moreira.
Resumo: O uso dos softwares livres atualmente em um mundo dominado por softwares 
proprietários nos ambientes educacionais e governamentais de modo geral está sendo 
uma solução alternativa e barata para o governo Brasileiro. A utilização de um sistema 
operacional onde não haja problemas de licença de uso e que se possa fazer uso do mesmo 
indiscriminadamente em todos os ambientes governamentais é algo bem interessante.
Um curso básico de como fazer uso do sistema operacional GNU/Linux Ubuntu, que está 
sendo adotado pelo Instituto Federal do Tocantins(IFTO)-Campus Araguatins é uma boa 
forma de incentivar o uso do mesmo e capacitar os terceirizados e servidores do IFTO, 
além de ser uma forma de impulsionar a adaptação dos usuários neste ambiente de ensino, 
já que sozinhos poderiam ter dificuldades na utilização do software livre.
Por esta ótica, nota-se a importância do estudo e da viabilidade do uso do sistema opera-
cional GNU/Linux Ubuntu e, bem como também no universo educacional e profissional, 
uma vez que ela aproxima o educando do seu objeto de estudo.
Este curso teve como objetivo propiciar aos Licenciandos do curso de Licenciatura de 
computação, conhecimentos na sua formação inicial, como uma estratégia para o desen-
volvimento de noções, habilidades e competências necessárias para melhorias do proces-
so de ensino e aprendizagem

TÍTULO: Análise da implantação da educação profissional como política de inclusão e 
emancipação no IFMA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Luciene Amorim Antonio
Autores: Luciene Amorim Antonio
Resumo: A proposta do trabalho é analisar o processo de expansão da Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica, através de algumas ações implementadas pelo 
IFMA (Instituto Federal do Maranhão) em Campus localizados no interior do Estado, mais 
precisamente nos municípios de Zé Doca, Buriticupu e Santa Inês.
A atualidade do tema faz-se sentir pela intensa produção nacional e internacional sobre a 
relação educação e trabalho, frente aos novos desafios do capitalismo, nas mais diversas 
áreas do conhecimento. Destarte, torna-se fundamental refletir-se sobre a principal política 
pública voltada para a educação profissional em nosso país, em termos de sua execução 
e resultados.
O percurso investigativo terá como referencial teórico as diretrizes que regem os Institutos 
Federais e demais documentos oficiais que regulamentam a educação profissional; as dis-
cussões construídas ao longo da história educação profissional em nosso país, e catego-
rias de emancipação e Escola unitária em Antonio Gramsci, objetivando a inclusão social.



TÍTULO: A utilização de aulas práticas para o ensino do reino plantae no ensino 
fundamental
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Terezinha Jesus Vilas Boas
Autores: Lucilene da Silva Paes, Delaine Chaves França de Lima, Jean Dalmo de Oliveira 
Marques, Rosa Oliveira Marins Azevedo, Terezinha Jesus Vilas Boas.
Resumo: A utilização de aulas práticas para o ensino do reino plantae no ensino fundamental 
permite o desenvolvimento de estratégias para o ensino de Ciências no contexto da Região 
Amazônica. Ensinar sobre as diversas temáticas relacionadas à botânica pode repercutir em 
processos de aprendizagem, tendo em vista as inúmeras riquezas naturais existentes, as 
quais constituem fonte de matéria prima para inúmeros processos industriais e devem ser 
conhecidas, valorizadas e manejadas de forma sustentável. Diante do exposto, realizou-se 
aulas práticas diferenciadas para o ensino fundamental numa perspectiva de voltada para 
o aluno como autor do seu próprio conhecimento, dentro do construtivismo pedagógico. 
Esta estratégia contribui para o estudo da botânica, por meio do desenvolvimento de 
atividades que são motivadoras e de fácil execução em sala de aula, como exemplo, a 
herborização de partes das plantas e montagem de um herbário escolar.

TÍTULO: Capacitação técnica, pedagógica e de gestão: Melhoria contínua do processo 
de ensino-aprendizagem
Instituição: Centro Paula Souza
Apresentador: Lucilia dos Anjos Felgueiras Guerra
Autores: Lucilia dos Anjos Felgueiras Guerra
Resumo: A atualização técnica de docentes, coordenadores e gestores é de suma importância 
para que os alunos recebam, em sua formação, um trabalho altamente qualificado e 
absolutamente conectado ao mercado de trabalho. A formação profissional propõe um 
desafio permanente em função da constante transformação do mundo e do mercado que, de 
modo bastante ágil, modifica seus processos e necessita de profissionais bem preparados. 
Para tanto, a escola precisa estar alinhada com esta dinâmica e proporcionar ao aluno 
a melhor e mais atualizada formação. Nesta proposta, o Centro de Capacitação Técnica 
Pedagógica e de Gestão oferece treinamento contínuo para docentes, coordenadores e 
gestores de modo que a escola se mantenha como um espaço orgânico de construção do 
conhecimento, onde os alunos possam desenvolver competências e habilidades de maneira 
adequada ao universo que envolve o aluno e a empregabilidade desejada.

TÍTULO: Calor e temperatura: Um diagnóstico das concepções de alunos do ensino médio
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Ludmila Pereira Rocha
Autores: Ludmila Pereira Rocha



Resumo: O trabalho trata-se de uma pesquisa realizada com alunos do segundo médio de 
uma escola estadual no município de Montanha-ES a fim de diagnosticar as concepções 
dos estudantes em relação aos conceitos de calor e temperatura. O aluno possui vivências 
que devem ser analisadas ao se passar os conteúdos escolares. A disciplina pode ser 
vista de outra maneira quando permite-se ao estudante comparar aquilo que está sendo 
ensinado àquilo que ele já sabe. Foi aplicado um questionário diagnóstico com nove 
questões que envolviam existência de calor, transferência de calor entre dois corpos e a 
temperatura dos corpos em determinadas situações. Observou-se que os alunos associam 
o calor ao estado de estar quente, não compreendem o equilíbrio térmico e entendem a 
sensação térmica como temperatura. Concluiu-se que são necessários outros métodos 
pedagógicos como por exemplo, aulas práticas, para que ao aluno consiga compreender 
os conceitos apresentados e saiba diferenciá-los do seu senso comum.

TÍTULO: Cartão pop-up: Aplicações da técnica oriental kirigami na produção de cartão 
que promova a difusão de movimentos artísticos.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Autores: Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Resumo: Reconhecer a arte como instrumento transformador que possibilita integrar 
experiências e culturas no desenvolvimento individual e coletivo da sociedade, é concordar 
que o estudo da arte é tão importante quanto ao das ciências exatas, biológicas, etc. Se 
concordamos com tal afirmação, porque é tão difícil disseminá-la?
Conhecemos diversas formas de arte, e sem dúvida o design é o que mais se relaciona 
com a arte. A arte transmite mensagens através dos sentimentos e não nasce com a obri-
gatoriedade de seguir regras ou tendências. O design versa o cumprimento de objetivo ou 
funcionalidade.
O conhecimento se dá pelo multiculturalismo e principalmente que o processo de fazer 
design é essencialmente versátil e flexível no desafio de ajustar procedimentos básicos, 
comuns a qualquer projeto, à dinâmica peculiar de projetos exclusivos, com o intuito de 
maximizar o alcance da arte com a criação de cartões com a temática dos movimentos 
artísticos com técnicas e funcionalidades oriundas do design.

TÍTULO: Cuidados na produção de “tissanas” para uso medicinal
Instituição: Colégio Militar do Recife
Apresentador: Luis Gabriel Marques Accioly Cavalcante
Autores: Luis Gabriel Marques Accioly Cavalcante, Vera Lúcia Correia, Ana Paula Costa de 
Abreu e Melo.
Resumo: As plantas fornecem diversas matérias primas para a produção de remédios para 
os seres humanos, sejam elas flores, folhas, raiz, ou casca. A escolha das ervas é uma 



parte importante para a produção de remédios naturais.
Neste trabalho serão destacados elementos importantes a serem observados na escolha 
das ervas para produção dos seus medicamentos caseiros. É preciso lembrar que mesmo 
sendo naturais, as ervas e plantas podem causar danos à saúde. Por isso, todo o cuidado 
é pouco quando for manipulá-las e consumi-las.

TÍTULO: Ensino e livro didático de história
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Igarassu
Apresentador: Luiz Adriano Lucena Aragão
Autores: Luiz Adriano Lucena Aragão
Resumo: A apropriação e o desenvolvimento da leitura têm sido pontos de partida de 
grandes discussões sobre a melhoria da educação no Brasil. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais trazem a ideia que tal progresso está atrelado à formação de alunos-cidadãos 
capazes de compreenderem o contexto social em que vivem, relacionando a Sociedade e a 
Escola. O livro didático representa um dos mecanismos mais expressivos para compreensão 
do papel social da escola. Dessa forma, os conteúdos elaborados e transmitidos aos 
alunos devem ser socialmente construídos ligados ao exercício da cidadania. Logo, se 
constituiu objetivo maior do estudo em curso a análise dessa ferramenta à luz de dois 
volumes da coleção História das cavernas ao terceiro milênio de Patrícia Ramos Braick e 
Myriam Becho Mota, procurando analisar a proposta contida nesses livros e de que forma 
contribui para a formação do aluno leitor e cidadão.

TÍTULO: Stop-motion como prática de ensino
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Luiz Carlos Miranda Pereira Júnior
Autores: Luiz Carlos Miranda Pereira Júnior, Maurício José de Sousa Júnior, Jéssica 
Crístian Cardoso Nobre.
Resumo: A Teoria das Múltiplas Inteligências (GARDNER 1983), a qual considera a 
existência de sete tipos de inteligências que caracterizam a mente humana, ainda motiva a 
prática pedagógica no cotidiano escolar. Embora se entenda a importância do trabalho do 
professor voltado para desenvolver as habilidades dos alunos, poucas são as atividades 
realizadas nas escolas que contemplam as inteligências de um modo dinâmico.
Pensando em uma aproximação da teoria de Gardner com as atividades pedagógicas pos-
síveis em sala de aula, a técnica de animação em stop-motion se mostra uma alternativa 
inspiradora. A técnica consiste em, geralmente, com a câmera em uma posição definida, 
fazer sequências fotográficas de um determinado objeto, mudando levemente sua posição, 
para criar uma ideia de movimento, tudo apoiado em um roteiro previamente definido. O 
stop-motion apoiado na teoria de Gardner orienta uma série de exercícios capazes de de-
senvolver, ampliar e estender as capacidades cognitivas dos educandos.



TÍTULO: Projeto M.A.R - Meio Ambiente & Reciclagem
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Luiz Eduardo Rodrigues Fonseca
Autores: Luiz Eduardo Rodrigues Fonseca
Resumo: O presente projeto tem como principal objetivo implantar um sistema de 
gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no Campus Ipanguaçu. Este sistema está 
fundamentado na multidisciplinaridade dos temas trabalhados e dos membros envolvidos, 
mas sempre com a perspectiva de propor a redução na geração de resíduos sólidos, o 
seu aproveitamento e o seu descarte adequado, nesta ordem. Entre as metas específicas 
está a implantação de um núcleo de artes vinculado com o Laboratório de artes visuais, 
que tem como objetivos em destaque a construção de uma árvore de Natal feita a partir 
de materiais reutilizados e reciclados, artesanatos em geral e uma fábrica piloto de papel 
reciclado incorporando materiais fibrosos naturais do Bioma Caatinga na estrutura do 
papel; um núcleo de química responsável, dentre outros, pela fabricação de sabão a partir 
de óleo vegetal; um núcleo de informática verde que atuará na reutilização de peças de 
computadores em desuso e um núcleo estruturante responsável pelas campanhas de 
conscientização, caracterização e destinação adequada desses resíduos gerados na 
escola, principalmente lâmpadas, pilhas e baterias. Como foco na extensão ocorreram 
oficinas de artes para a comunidade de Ipanguaçu, com foco nas escolas municipais, 
associação de costureiras e outras organizações sociais. Os cursos são oferecidos dentro 
do Laboratório de artes visuais do IFRN com o objetivo de disseminar os conhecimentos 
sobre sustentabilidade adquiridos pelas pesquisas aplicadas para a comunidade e envolver 
este público em ações de cidadania geradora de renda.

TÍTULO: Avaliação da educação sanitária a partir do “método soma” no estado de Sergipe
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão
Apresentador: Flávia Rejane de Andrade Lira
Autores: Luiz Emanuel Miranda Cavalcante, Flávia Rejane de Andrade Lira, Miguel Miranda 
Cavalcante, Jucelino Sebastião de Jesus Côrtes.
Resumo: A educação sanitária é de fundamental importância para o controle e erradicação 
de várias doenças, dentre elas, a febre aftosa, que é uma zoonose de abrangência mundial, 
sendo imprescindível a avaliação objetiva e mensurável do aprendizado em palestras, que 
muitas vezes são formatadas para repasse em diversas comunidades, de forma semelhante. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do “MÉTODO SOMA”, na área rural 
de Sergipe, cujo diferencial de outros métodos, está na visualização matemática do nível de 
aprendizado dos participantes e do instrutor, cujos resultados são tabulados em planilhas 
e avaliados pelo método. O trabalho foi realizado com alunos do ensino fundamental, tendo 
a febre aftosa como tema, onde foi possível observar a eficiência do método, na avaliação 
do nível de aprendizado individual e da turma, além da eficiência do instrutor no repasse 
do conteúdo, facilitando assim a correção das falhas encontradas, para um aprendizado, 
cada vez mais eficiente.



TÍTULO: Qualidade total na educação
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Luiz Guimarães Ribeiro Neto
Autores: Luiz Guimarães Ribeiro Neto, Marcelo Maia Rêgo Toscano.
Resumo: A discussão sobre os problemas estruturais enfrentados pela educação no Brasil 
não é recente, aspectos como evasão, taxa de reprovação e nível de aprendizagem dos 
nossos alunos são temas recorrentes de análise. O modelo de gestão baseado na utilização 
de ferramentas da Qualidade Total torna-se indispensável para reverter o cenário atual, 
pois não só estabelece resultados mensuráveis, mas apresenta um plano concreto de 
desenvolvimento do sistema educacional. A sua implantação exige que todos os elementos 
participantes assumam um papel claro e tornem-se responsáveis pela orientação de uma 
metodologia de melhoria contínua que tem como objetivo a excelência do ensino praticado. 
em 2007 as Faculdades Integradas Barros Melo resolveram introduzir na condução do seu 
processo administrativo a cultura da Qualidade Total. Com as técnicas aplicadas, o curso 
de Administração conseguiu evoluir de um conceito 2 em 2006 para um conceito 4 em 
2012 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).

TÍTULO: Ética e relações humanas nos cursos técnicos da escola GHC
Instituição: Grupo Hospitalar Conceição
Apresentador: Luiz Henrique Alves da Silveira
Autores: Luiz Henrique Alves da Silveira, Fernando Santos Lerina, Rosângela de Fátima 
Rodrigues Soares, Suzana Rolim Tambara
Resumo: Os cursos técnicos da Escola GHC em parceria com o IFRS caracterizam-se 
como educação profissional.
O Curso de Licenciatura em Psicologia da UFRGS vem desenvolvendo seu estágio de Prá-
ticas Educativas junto à Escola GHC, na disciplina de Ética e Relações Humanas.
O objetivo é promover espaços de reflexão crítica dos profissionais comprometidos com 
os princípios do SUS. Este é um relato de experiência que aponta desafios na implantação 
da disciplina “Ética e Relações Humanas”.
Foi realizada parceria com o a UFRGS, somando ideias na constituição da temática “éti-
ca” na formação técnica, trabalhando preceitos morais e o comportamento do homem no 
exercício da profissão.
O relato dos alunos mostrou que o tema deve estar presente na formação, sendo funda-
mental para a atuação do profissional. Decorridos três anos de parceria com o Curso de 
Licenciatura em Psicologia percebemos a importância da reflexão crítica para o profissio-
nal comprometido com atendimento humanizado nos serviços de saúde.Empreenderemos 
esforços para a continuidade deste espaço e da parceria para que o debate sobre a Ética e 
as Relações Humanas na formação profissional esteja sempre presente.



TÍTULO: Análise da rede de distribuição de ar comprimido de uma indústria de bicicletas
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Luiz Henrique Portela de Abreu
Autores: Luiz Henrique Portela de Abreu, Anderson Felipe Chaves Fortes, Lídia Marina 
Torres, Luciane Menezes de Araújo.
Resumo: Este trabalho apresenta uma análise na rede de distribuição de ar comprimido de 
uma indústria de bicicletas. Foi realizado o projeto do layout original, um estudo quanto à 
queda de pressão e uma estimativa da quantidade de vazamentos na rede de distribuição 
de ar comprimido da unidade avaliada. Como resultado, foi obtido os valores das perdas de 
carga nas linhas de distribuição principais e secundárias, esses valores foram comparados 
aos das perdas de carga admissíveis, de acordo com a bibliografia, e mostraram-se 
elevados, comprovando a hipótese de que a perda de carga nas linhas estava afetando o 
rendimento das máquinas mais sensíveis à pressão de trabalho. Foi estimada a quantidade 
de vazamentos na rede de distribuição de ar comprimido em porcentagem da capacidade 
dos compressores, bem como um estudo de custos relacionados aos vazamentos. Também 
foi obtido como resultado o layout original da rede de distribuição de ar comprimido, que 
pode servir como ponto de partida para um possível futuro trabalho de alterações na rede.

TÍTULO: Um estudo sobre o processo de secagem de acerola em secador solar fabricado 
a partir de caixa de madeira para armazenamento
Instituição: UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Luiz Paulo de Oliveira Queiroz
Autores: Luiz Paulo de Oliveira Queiroz, Joaquim Pereira da Silva Neto, Luiz Guilherme 
Meira de Souza.
Resumo: O presente trabalho apresenta um secador solar de exposição direta para 
a secagem de alimentos. Tem como objetivo demonstrar a viabilidade de uso de um 
secador alternativo fabricado a partir de madeira. Vale ressaltar que este tipo de secador 
trabalha em regime de circulação natural de ar e seu baixo custo e simples processos de 
fabricação e montagem, são algumas de suas características relevantes. Foi realizado um 
experimento de secagem de acerolas e observação dos resultados, bem como o processo 
de transformação da acerola em farinha. Para melhor apreensão de como foi realizado o 
experimento serão apresentados dados sobre sua construção e montagem. Além disso, nos 
aportaremos em algumas testes para a secagem de alimentos já registradas na literatura. 
Registramos a importância socioambiental e econômica que tal aplicação representa, uma 
vez que pode ser uma alternativa de geração de renda e utilização de recursos com vistas 
a conter índices de desperdício.

TÍTULO: Causas e consequências da crescente ocupação dos vazios urbanos do bairro 
Libórios em Lagarto-SE
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe



Apresentador: Sara Costa Santos
Autores: Luiz Rangel Lima Santos, José Leonardo Almeida Trindade, Sara Costa Santos, 
Lucycleide Santos Santana.
Resumo: As ocupações dos vazios urbanos têm sido um assunto frequente em diversas 
áreas de pesquisa e planejamento urbano. Essas ocupações de forma desordenada e sem o 
apoio do poder público trazem sérios riscos a sociedade. O presente artigo trás como estudo 
as causas e efeitos desta ocupação no Bairro Libórios, município de Lagarto-SE/Brasil.

Título: Nova institucionalidade do IFBA
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Luize Pinheiro Meirelles
Autores: Luize Pinheiro Meirelles, Ernani Coelho Neto.
Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de definir o conceito e as características 
da nova institucionalidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFS), em especial, do Instituto Federal da Bahia (IFBA), a partir da implantação da Lei nº 
11.892, em 29 de dezembro de 2008. Para tal, foi realizada uma pesquisa com abordagem 
predominantemente qualitativa, com utilização da análise de documentos como técnica 
metodológica. No total, seis documentos oficiais serviram de fundamento para o 
mapeamento de evidências objetivas desta nova institucionalidade, que resultaram em um 
quadro descritivo.

TÍTULO: Planejamento pedagógico integrado em um curso de especialização a distância
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Monica Costa Arrevabeni
Autores: Luzimara de Souza Cordeiro Farini, Míriam Albani, Monica Costa Arrevabeni, 
Alexandre Jacob, Ilalzina Maria da Conceição Medeiros.
Resumo: O trabalho apresenta reflexões sobre a importância de um planejamento 
integrado, por meio de exemplos de um curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação 
Profissional e Tecnológica – EPT - do IFES – Campus Colatina que, atualmente, está em sua 
quinta edição, e sempre teve como meta o planejamento enquanto norteador do processo 
ensino-aprendizagem, onde são reavaliados todos os recursos humanos e não-humanos 
que envolvem o curso, desde a proposta pedagógica à atuação dos profissionais. Assim, 
são realizadas reuniões virtuais que envolvem toda a equipe do curso e questionário 
avaliativo ao final de cada disciplina que servem como instrumentos para repensar a 
prática e reavaliá-la. O planejamento é o guia do processo ensino-aprendizagem, onde a 
partir dos objetivos propostos, trabalham-se os conteúdos com cautela, selecionando as 
metodologias pertinentes para cada conteúdo da ementa, avaliando os materiais didáticos 
que serão utilizados, escolhendo os recursos tecnológicos e os textos para fundamentação 
teórica. Assim, o curso tem promovido uma aprendizagem mais “viva”, que resulta em um 
maior rendimento e motivação da equipe e dos estudantes.



TÍTULO: Determinação do teor de acidez e graus brix em pitayas branca e vermelha 
(Cereus Undatus, Sinonímia: Hylocereus Guatemalensis, H.undatus)
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Luzimary de Jesus Ferreira Godinho Rocha
Autores: Luzimary de Jesus Ferreira Godinho Rocha
Resumo: A determinação da acidez total titulável A acidez total titulável relaciona todos os 
ácidos existentes no alimento, influenciando seu sabor, odor, estabilidade e manutenção 
da qualidade. Existe uma correlação entre a maturação e o conteúdo útil de açúcar nas 
frutas. A doçura, sabor, cor e textura são indicativas da presença de açúcares solúveis, 
sendo os principais açúcares encontrados nos frutos, a glicose, frutose e sacarose, 
variando em proporções de acordo com a espécie e estádio de maturação. O objetivo deste 
trabalho é estudar o teor de sólidos solúveis (ºBrix) determinado em um refratômetro 
digital modelo Refractometer PAL-1 POCKET, da marca ATAGO, além da acidez através do 
uso do titulador automático Metrohm®, modelo785 DMP - Titrino, com reagente hidróxido 
de sódio fatorado com biftalato de sódio.

TÍTULO: Narrativas docentes sobre o ensino e aprendizagem de divisão
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Lydia Marcia Braga Bazet
Autores: Lydia Marcia Braga Bazet, Sandra Aparecida Fraga da Silva.
Resumo: Este estudo analisa aprendizagens docentes de professoras participantes do 
Grupo de Estudos de Educação Matemática (GEEM-ES) explicitadas em narrativas e 
reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem de divisão com crianças. Usamos a 
pesquisa qualitativa de cunho interpretativo por considerar a sua pertinência e adequação 
à nossa realidade específica. Nela trabalhamos com ações colaborativas tanto na pesquisa 
em si como na produção de conhecimento e desenvolvimento profissional, procurou 
retratar a perspectiva narradas pelas pelas colaboradoras. As colaboradoras da pesquisa 
foram cinco professoras que fazem parte do GEEM-ES e que trabalham com crianças, 
na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Nas narrativas das 
professoras colaboradoras, que as vivências nas aulas sobre o conteúdo divisão no ensino 
de matemática, durante as suas participações no GEEM-ES, marcaram-nas de maneira 
positiva. Isso pelo pertencimento ao grupo de estudos, que oportunizaram a apropriação 
de outras formas de ensinar o conteúdo de divisão em matemática.

TÍTULO: Políticas públicas educacionais e profissão professor: A (re) estruturação do 
trabalho docente
Instituição: CEFET-MG
Apresentador: Mabel Rocha Couto
Autores: Mabel Rocha Couto



Resumo: O objetivo deste Projeto de Pesquisa é o de estudar o impacto das políticas 
reguladoras do trabalho docente, adotadas nos últimos dez anos, sobre a atuação 
de professores do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-
MG). Pretende-se, assim, identificar as políticas de regulação do trabalho docente, as 
modificações que têm produzido sobre a atuação dos professores do CEFET-MG e suas 
reações às novas conformações ao trabalho.
O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, sediado em Belo Horizonte/
MG, é uma autarquia de regime especial, vinculado ao Ministério da Educação, tendo sido 
criado, em 1910, como Escola de Aprendizes e Artífices. Atualmente, constitui referên-
cia regional e nacional no ensino profissional de nível técnico e tecnológico, oferecendo 
cursos de engenharia industrial mecânica e elétrica, pós-graduação lato e strictu-sensu, 
graduação de professores em nível superior e promove, ainda, cursos de especialização e 
aperfeiçoamento. O CEFET-MG representa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o 
principal centro formador de técnicos industriais do Estado. Isso pode ser demonstrado 
pelo elevado número de inscrições ao seu exame vestibular, realizado para os cursos su-
periores e aos exames de classificação, destinado aos cursos técnicos e de ensino médio.
Como resultado de reformas implantadas nos últimos anos, o CEFET passou por grandes 
transformações, no que diz respeito à sua organização, seu funcionamento, destacando-se 
aí as novas diretrizes para o trabalho docente. São transformações que vieram no bojo de 
novas tendências assumidas pelo Estado na década de oitenta do século passado.
A reestruturação do Estado deu origem a diversas medidas políticas e legislativas que 
afetaram a administração pública em geral e, consequen¬temente, a educação. Assim, 
surgem novas diretivas para a educação, aplicando-se medidas políticas e administrativas 
no sentido de alterar os modos de regulação dos poderes públicos no sistema escolar. 
São medidas adotadas em nome da modernização, desburocratização e combate à “ine-
ficiência” do Estado, com o objetivo de “libertar a sociedade civil” do controle do Estado 
(privatização), promover a participação comunitária e centrar o ensino nos alunos e nas 
suas características específicas. (cf. BARROSO, 2005). Como exemplo encontram-se a 
descentra¬lização; a autonomia das escolas; a implantação de procedimentos de avaliação 
e prestação de contas; a terceirização da prestação de determinados serviços; etc.
Nesse contexto, emerge uma nova organização do trabalho escolar, que reflete um modelo 
de regulação educativa, produto de novas articula¬ções entre as demandas globais e as 
respostas locais. Uma forte característica das reformas educacionais é a descentraliza-
ção administra¬tiva, financeira e pedagógica, atribuindo maior autonomia aos estabele¬-
cimentos escolares. A descentralização é acompanhada de processos de padronização 
dos procedimentos administrativos e pedagógicos, que podem ser compreendidos como 
meios para garantir o rebaixamento dos custos da expansão do atendimento educacional 
e redefinir gastos, sem, contudo, abrir mão do controle central das políticas. Os currículos 
são centralizados, o livro e material didático, vídeos, programas de computadores, são re-
gularmente realizados exames nacionais de avaliação e estabelecidas normas para regular 
o trabalho pedagógico, estabelecendo-se relativa padronização nos processos escolares.



As reformas trouxeram uma nova regulação educativa, caracterizada pela centralidade atri-
buída à administração escolar – a escola como núcleo do planejamento e da gestão; o 
financiamento per capita, a regularidade e ampliação dos exames nacionais de avaliação, a 
avaliação institucional e a participação da comunidade na gestão escolar.
A configuração dos sistemas educativos é alterada nos seus aspectos físicos e organi-
zacionais, sob critérios de produtividade e excelência, expressando uma regulação que, 
embora dirigida à instit

TÍTULO: O cultivo e aplicação das algas marinhas na comunidade de barrinha em 
Ícapui/CE como gerador de trabalho e renda
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Madalena Nascimento Couto da Silva
Autores: Madalena Nascimento Couto da Silva, Paulo Hyder da Silva Andrade.
Resumo: Este estudo tem como objetivo mostrar como as algas marinhas são cultivadas 
e extraídas de em alto mar no município de Icapui/Ce, passando por algumas etapas: 
construção de suas estruturas e módulos de produção de algas; plantio das mudas, colheita, 
lavagem e secagem para uso posterior na fabricação de produtos higiene e alimentos, 
ações de um Projeto Social em Icapui-Ce. O Projeto Mulheres de Corpo e Alga, com essa 
consciência ecológica e sustentável, após a secagem, faz o cozimento desse recurso, 
de onde se extrai uma base, utilizado como estabilizante na preparação de alimentos e 
cosméticos, que são comercializados, gerando trabalho e renda as famílias envolvidas.

TÍTULO: Efeito do adensamento de euterpe oleracea (Mart.) sobre a regeneração da 
várzea no leste da amazônia
Instituição: Museu Paraense Emílio Goeldi
Apresentador: Madson Antonio Benjamin Freitas
Autores: Madson Antonio Benjamin Freitas, Ima Célia Guimarães Vieira, Ana Luisa Kerti 
Mangabeira Albernaz, Alderuth da Silva Carvalho, Janete Benjamim.
Resumo: O adensamento do açaí tem provocado importantes modificações na 
biodiversidade do leste da Amazônia. Para se compreender esse processo na regeneração 
utilizou-se 36 parcelas amostrais de 10 x 100 m divididas nas categorias de manejo 
intenso, moderado e sem manejo, onde foram identificados todos os indivíduos ≥ 1m de 
altura e ≤ 5 cm de DAP, em sub parcelas de 1 m x 1 m, alocadas a cada 10 m (10 parcelas 
de 1 m²) dentro de cada parcela maior (10 m x 100 m). As espécies com maior frequência 
em todas as classes foram E. oleracea, Costus arabicus, H. Brasiliensis, V. surinamensis, 
Ischnosiphon obliquus, Swartzia racemosa e Astrocaryum murumuru. Ormosia coutinhoi 
esteve associada a ambientes conservados; Theobroma cacao (cacau) esteve associada a 
ambientes manejados; Existe a necessidade de conservação da várzea estuarina para que 
esta não se torne um monocultivo de açaí e cacau.



TÍTULO: “No meu tempo era assim” um registro da narração de experiências 
socioculturais a partir da memória de pessoas idosas
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Belo Jardim
Apresentador: Rísia Emanuelle Silva
Autores: Maêlda de Lacerda Barros, Adenilson Cordeiro Barros, Rísia Emanuelle Silva, 
Luana Cândido dos Santos, Lucilene Lima dos Santos Vieira.
Resumo: O pressuposto fundamental desse trabalho para registrar as narrativas da experiência 
humana é a recordação dos tempos vividos no contexto do envelhecimento. Elegemos, para 
a execução desse intento, a memória sociocultural. O objetivo geral foi registrar a narração de 
experiências de tempos vividos, segundo trajetórias específicas de pessoas idosas, atualizadas 
pelo trabalho da memória sociocultural. Foi possível registrar a memória das experiências 
socioculturais de pessoas idosas através de fotografias e descrições pormenorizadas de 
paisagens, práticas, gestos e personagens. Através da música, criar uma maior socialização 
entre os participantes, além de propiciar a elevação da autoestima.

TÍTULO: Diferença nutricional entre refrigerantes light, zero e tradicional
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Magda Maria Oliveira Inô
Autores: Magda Maria Oliveira Inô, Camila da Cruz Souza, Kamilla Ruthielle Silva Novaes, 
Alexandre Boleira Lopo
Resumo: em 1871 surgiu nos Estados Unidos a indústria de refrigerantes, bebida à 
base de água, não alcoólica, carbonada. Atualmente, as versões Light, Diet e Zero têm 
se tornado uma alternativa aos refrigerantes tradicionais em função do menor valor 
calórico. Esse artigo visou comparar e avaliar as diferenças nutricionais entre esses tipos 
de refrigerantes. A metodologia da pesquisa consistiu na análise estatística dos dados 
nutricionais da rotulagem das principais marcas do mercado. O estudo indicou que as 
versões alternativas contem quantidades muito elevadas de sódio e os tradicionais de 
açúcar, logo nenhum dos tipos de refrigerantes estudados é benéfico à saúde.

TÍTULO: Energia solar: Proposta de tipologias de uma célula solar sensibilizada por 
corantes (DSSC), com materiais de baixo custo.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maída Aysla Costa de Oliveira
Autores: Maída Aysla Costa de Oliveira, Eline Márcia da Silveira Menezes, Jaks Anchieta de 
Sena, Nara Poliana Meneses de Oliveira, Italo Marshall Alves de Moura
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo, apresentar tipologias de uma Célula 
Solar Sensibilizada por corantes – DSSC, desenvolvida com materiais de baixo custo. 
O dispositivo consiste na combinação de materiais que apresentam eficiência com base 
nas suas propriedades químicas e físicas, ao qual pretende-se com essa combinação 



o resultado de uma célula com eficiência igual ou superior a uma DSSC convencional, 
desenvolvido a partir da revisão de literatura. Será apresentando o modelo e os materiais 
constituintes, principalmente os corantes que podem ser utilizados na célula como 
sensibilizantes, extraídos a partir de folhas e flores ricos em antocianinas presentes na 
vegetação da Micro-região do Vale do Açu no estado do Rio Grande do Norte. Com a 
divulgação do trabalho, pretende-se realizar os testes, caracterizar os materiais e possíveis 
melhoramentos para a obtenção novos resultados e testes em maiores escalas.

TÍTULO: Cebola: Um bioindicador de poluição de água numa abordagem CTSA
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Maika Janine Lazzaris
Autores: Maika Janine Lazzaris, Filipe Antunes da Silva, Karine Arend.
Resumo: Diante da enorme degradação de recursos hídricos é preciso que a educação 
ambiental em sala de aula se articule de modo a conceber um cidadão mais crítico e ativo 
dentro da sociedade que ele está inserido. Com o objetivo de utilizar-se de um bioindicador 
de poluição de água - a cebola - numa abordagem CTSA, este trabalho foi conduzido numa 
turma de 7º ano de uma escola municipal, por meio de quatro encontros. Nos encontros 
foram discutidos os principais problemas da poluição das águas e realizado um experimento 
prático com o bioindicador. Os resultados foram positivos e o objetivo alcançado de acordo 
com as declarações que os alunos deixaram na avaliação diagnóstica. Quando trata-se 
de educação ambiental a experimentação e a inserção do aluno no cotidiano devem ser 
introduzidos como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO: A motivação de escolares de ensino médio nas aulas de educação física da 
cidade de Paus dos Ferros/RN
Instituição: IFRN - Institudo Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maikon Moises de Oliveira Maia
Autores: Maikon Moises de Oliveira Maia, Joseanny Dulce Souza Santos.
Resumo: A motivação pode ser o principal fator que pode influenciar no comportamento de 
uma pessoa, ela está presente em tudo que o indivíduo faz, seja motivado internamente ou 
externamente. Desta forma este estudo objetivou-se identificar quais os fatores intrínseco 
e extrínsecos que estão diretamente relacionado com a motivação nas aulas de Educação 
Física. Os participantes da pesquisa foram estudantes do 1º ano do ensino médio das 
escolas estaduais da cidade de Pau dos Ferros regularmente matriculados e frequentando 
as aulas de Educação Física, apresentando uma amostra de 255 indivíduos. A pesquisa 
se configurou seguindo um delineamento do tipo descritivo-exploratório com abordagem 
quantitativa, onde os dados foram colhidos através de um questionário validado por 
Kobal (1996). Portanto, percebeu-se que 100% (n=255) dos discentes estão motivados 
intrinsecamente, no entanto com relação a motivação extrínseca observou-se que 44% 
(n=112) estão desmotivados.



TÍTULO: Influência do cobalto na estabilidade oxidativa do biodiesel metilico de soja
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia
Apresentador: Maíra Martins Franco
Autores: Maíra Martins Franco, Douglas Queiroz Santos, Camila Nonato Junqueira, 
Waldomiro Borges Neto.
Resumo: A qualidade do biodiesel é designada por várias normas EN 14214, ASTM D – 
6751 e ANP 14/2012, e a estabilidade oxidativa está entre os parâmetros monitorados. O 
equipamento Rancimat é o equipamento mais conhecido para determinar essa estabilidade, 
sendo este parâmetro uma das análises de fundamental importância para o controle de 
qualidade do biodiesel. A análise foi conforme a norma EN 14112 e a medida da estabilidade 
à oxidação foi realizada no equipamento Rancimat 873 da Metrohm. Com o aumento da 
concentração do metal, mesmo que em pequena quantidade, pode-se perceber o aumento 
do efeito que este metal causa no biodiesel. Isto prova que existe uma grande influência 
dos metais no combustível quando se trata do tempo de armazenamento deste, podendo 
assim diminuir sua vida útil.

TÍTULO: Avaliação e acompanhamento da evasão escolar nos cursos técnicos de nível 
médio do IFPB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Maize Sousa Virgolino de Araújo
Autores: Maize Sousa Virgolino de Araújo, Maria José Aires, Mary Roberta Meira Marinho, 
Eliene Estevão de Almeida, Maria de Fátima Alves Figueiredo de Lacerda.
Resumo: Com o objetivo de levantar dados com análise quali-quantitativa quanto ao nº 
de oferta de vagas, matriculados, retidos, desistentes e evadidos nos cursos Técnicos de 
Nível Médio ofertados, nos dez campi do IFPB, entre 2009-2014, dois cursos por campi. 
Observou-se que apenas 43,3% concluem do total de matriculados e que 56,7% dos 
estudantes não concluíram o curso. Na junção desistentes e evadidos tivemos 44,8%. 
Como retenção na trajetória dos cursos, 20,7%. Os motivos registrados até o momento 
são dificuldades para acompanhar os estudos; à distância para o Instituto, ser cansativo, 
questões de trabalho, dificuldade com os conteúdos, aprovação no Enem, dificuldades 
no deslocamento, alojamentos e horário de aula integral. Diante do desafio, torna-se 
urgente desenvolver projetos e ações institucionais, oportunizando debates, propostas de 
pesquisas, mediadas pelas equipes gestoras dos campi, assessoradas pelas diretorias da 
Pró-Reitoria de Ensino.

TÍTULO: Mostra científica e experimental na escola josé lins do rêgo – pilar – PB
Instituição: UEPB - Universidade Estadual da Paraíba
Apresentador: Manoel Felix de Santana Neto
Autores: Manoel Felix de Santana Neto, Allan Melky de Lima, Luana Kelly de Mendonça, 



Carlos Renato Paz, Jéssica Kelly de Sousa Ferreira
Resumo: Muitos professores justificam a carência de experimentação no ensino de 
química à estrutura física da escola, ao contingente de alunos etc., porém a existência de 
um espaço adequado não é prerrogativa para uma atividade experimental que valorize o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos. A questão principal vai além dos recursos, ela está 
muito mais ligada à forma com que se executa essa prática pedagógica (MALDANER, 2006).
As práticas experimentais podem ser divididas em duas categorias: as de verificação, onde 
os alunos são meros espectadores, e as de investigação onde os alunos são protagonistas 
do processo de reflexão da problemática discutida (TAMIR, 1977).
É comum perceber que quando os alunos seguem roteiros rígidos sem perceber os por-
quês dos experimentos haja um baixo desenvolvimento cognitivo, uma vez que eles esta-
rão apenas passando por um processo de reprodução.
Na tentativa de ampliar as possibilidades em uma atividade experimental e também de 
destacar o papel do aluno, o professor precisa trazer sua turma para o levantamento de 
hipóteses, para o conflito com os erros e com isso dar possibilidades para um melhor 
desenvolvimento cognitivo e a mudança conceitual sem apenas ter um resultado estático 
(GIL-PÉREZ et al., 2005).
Para a construção de uma prática docente eficaz, o professor deve investigar o que o alu-
no já conhece e a partir daí prosseguir (MACHADO, 1999). O pensamento construtivista 
questiona a memorização e a repetição, procedimentos presentes desde o cerne do ensino 
de ciências no Brasil.
A partir dessas necessidades foram pensadas algumas atividades que respondessem aos 
anseios dos alunos, e mais, foi pensada em uma forma que os alunos construíssem as 
respostas de forma autônoma e desalienante.
O presente trabalho foi desenvolvido na Escola José Lins do Rego na cidade de Pilar-PB. 
Com intuito de sistematizar de forma concreta essas ideias, foi sugerido que os alunos, 
sob o acompanhamento do professor, pesquisassem e/ou sugerissem experimentos que 
subsidiassem os conteúdos desenvolvidos ao longo do ano letivo.
A partir do desenvolvimento de uma proposta pedagógica como essa, os alunos entrarão 
em conflito com as dúvidas e a partir dela propor sugestões a esses problemas. Processo 
semelhante ao que ocorre com a metodologia científica. Assim sendo, estarão sendo de-
senvolvida a curiosidade epistemológica e da prática da pesquisa científica.
Buscou-se uma prática experimental que além de ilustrar a teoria, levantasse uma proble-
mática e com isso trouxesse o aluno para a discussão da mesma. Refutou-se qualquer ati-
vidade de laboratório onde o aluno segue um roteiro traçado pelo professor como se fosse 
uma “receita de bolo”. Logicamente que o professor acompanhou e direcionou os proce-
dimentos, mas o aluno não deve ser apenas um expectador, ele atuou como colaborador.
Notou-se a ansiedade, o brilho nos olhos, o compromisso e cuidado para que nada ocor-
resse de errado. Foram muitos experimentos de diversas áreas do conhecimento. Per-



cebeu-se a insegurança inicial não foi consonante com a capacidade e desenvoltura dos 
alunos, eles foram além do que inicialmente imaginávamos. É claro que existe um longo 
caminho a percorrer até que esses estudantes sejam hábeis pesquisadores, todavia inicia-
ram esse caminho de forma exitosa e admirável.

TÍTULO: Análise e projeto da usina solar do IFPE Campus Pesqueira.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa Filho
Autores: Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa Filho, Caique Alberto de Oliveira Gerônimo, 
Adriana Alves Feitoza da Silva, Jeferson César Silva de Oliveira, Débora Emanoely de Souza.
Resumo: em uma época em que muito se fala em economia de energia, seja por 
recomendação das autoridades ou por elevação das tarifas de energia elétrica, uma das 
soluções que está se tornando cada vez mais viável é a opção do consumidor instalar a 
sua própria unidade de geração utilizando a fonte solar, eólica ou biomassa. Isso é possível 
após a publicação da Resolução Normativa 482/12 pela ANEEL. Este trabalho apresenta 
os resultados das análises realizadas, os critérios que foram adotados e os procedimentos 
metodológicos que foram empregados para a definição da configuração da usina solar 
do IFPE Campus Pesqueira. Foi considerado o período de análise entre abril/2012 até 
maio/2013, no qual a Instituição consumiu 316 MWh. Para a definição da configuração da 
usina, optou-se por uma economia anual de 5% do consumo ativo, a partir deste requisito 
e utilizando-se dados de radiação, chegou-se à configuração de 12 kW de inversores e um 
total de 102 painéis de 140 Wp.

TÍTULO: Evasão no proeja: Uma questão de língua: Culta ou coloquial
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Manoel Lopes Brasileiro Neto
Autores: Manoel Lopes Brasileiro Neto
Resumo: O presente estudo tem como objetivo de levantar algumas reflexões do Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
de Jovem e Adulto (PROEJA) no IFPB, porque os alunos ficam desestimulados quando 
se deparam com ensino de gramática tradicionalista. Por isso, esse trabalho procura 
quebrar esses mitos como defende Bagno (2006) e apresentar uma ponte de integração da 
língua popular e a língua culta, já que o aluno do PROEJA traz consigo a gramática interna 
(natural), por outro lado mostrar a esses alunos que são capazes de aprender qualquer 
conteúdo de conhecimento, porque eles já trazem o saber prévio, isto é, como diz Freire 
(2007), que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, porque só assim o aluno do 
PROEJA poderá alcançar o ensino profissional qualificado e voltado para o mercado de 
trabalho. Com este estudo diminuirá a evasão no ensino do PROEJA.



TÍTULO: A construção da nova ignorância nos livros didáticos de geografia
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Manoela Rodrigues de Oliveira
Autores: Manoela Rodrigues de Oliveira, Ana Catarina Lemos Cabral.
Resumo: Este trabalho tem como foco a análise de quatro livros didáticos de geografia do 
ensino fundamental 1 utilizados na Rede Municipal da cidade do Recife. As análises foram 
feitas sobre o olhar do paradigma simplificador desenvolvido pelo sociólogo francês Edgar 
Morin, que defende como a realidade das coisas deve ser compreendida de forma complexa 
e multidimensional e não de forma disjunta e simplificada, tendo como consequência o 
surgimento da “Nova Ignorância”. Relacionamos tal paradigma com o fato das camadas 
dominantes do sistema capitalista deterem o conhecimento, ressaltando a historicidade 
desse processo. A pesquisa feita nos mostrou que tais livros apresentam muitos conteúdos 
a serem ampliados e discutidos em variadas dimensões, trazendo uma visão de mundo 
distorcida, fazendo surgir a “Nova Ignorância” através da dimensão educativa.

TÍTULO: A assistência à saúde do homossexual masculino na atenção integral
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Manuela de Siqueira Freire
Autores: Manuela de Siqueira Freire, Bruna Karlla da Silva Campos, Nathália Roberta de 
Menezes Barbosa Serafim, Cláudia Fabiane Gomes Gonçalves, Marcelo Flávio Batista da Silva
Resumo: Devido às transformações sociais, a identidade de gênero e a diversidade sexual 
adotam novas formas e características sociológicas necessitando-se do reconhecimento 
do profissional de saúde.
Este artigo tem por objetivo analisar a promoção, prevenção e assistência integral a saúde 
do homossexual masculino, através da revisão bibliográfica, além de analisar a abordagem 
profissional sobre o tema.

TÍTULO: Um aplicativo multiplataforma para acesso a notícias do IF Goiano
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Luiz Alexandre de Sousa Freitas
Autores: Marcel da Silva Melo, Luiz Alexandre de Sousa Freitas, Itacir Ferreira Pompeu, 
Halyson Rezende Nery.
Resumo: Com o atual crescimento do uso de smartphones e tablets como meio de acesso 
a internet no mundo, é necessário adaptar páginas web para a navegação do usuário 
em uma tela menor. Uma solução encontrada é o uso de aplicativo como ferramenta 
de acesso à informação. Com o intuito de facilitar o acesso à informação no âmbito no 
Instituto Federal Goiano, este trabalho tem como objetivo a criação de um aplicativo 
multiplataforma para recuperação de toda notícia gerada no site no IFGoiano e apresentá-
la ao usuário de uma forma mais adequada para dispositivos móveis. Para isso foi 



desenvolvido um Web Scraping para extração das notícias do site do IFGoiano, um Web 
Service para disponibilização destas notícias em um formato estruturado e um aplicativo 
multiplataforma para apresentação das notícias de forma adequada e eficiente, notificação 
de novas notícias ao usuário e disponibilização das últimas notícias offline.

TÍTULO: Investigação e análise das repercussões socioeconômicas e de valorização 
pessoal do programa mulheres mil
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Marcela Heráclio Bezerra
Autores: Marcela Heráclio Bezerra, Luciene Lira de Souza, Edite Maria dos Anjos, Mateus 
Aniceto de Lima, Fernanda Mª de Lira Menezes.
Resumo: O presente trabalho se constitui como uma investigação e análise sobre as 
principais contribuições sociais, econômicas e culturais obtidas pelas estudantes que 
fizeram parte das primeiras turmas do Programa Mulheres Mil Campus Ipojuca, durante 
os anos de 2012 e 2013. As observações foram realizadas através da análise das falas/
discursos emitidos pelas mulheres que participaram do Programa, as mudanças e/
ou permanências nas condições de vida, nas relações de trabalho e nas experiências 
cotidianas no âmbito sócio familiar, através da elevação da escolaridade e valorização 
pessoal/subjetiva e social, oportunizadas pela participação no Programa Mulheres Mil.
Mulheres Mil. Valorização social. Elevação da escolaridade.

TÍTULO: O currículo integrado na constituição dos professores do If Farroupilha, 
Campus Panambi
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Sandra Elizabeth Bazzana Nonenmacher
Autores: Marcela Martins Nunes, Sandra Elizabeth Bazzana Nonenmacher.
Resumo: No contexto atual o currículo integrado tem sido adotado como princípio 
pedagógico nos Institutos Federais e incorporado nos projetos pedagógicos de cursos na 
forma de Prática Profissional Integrada (PPI). Desse modo, a pesquisa tem como objetivo 
analisar as concepções de currículo integrado e sua operacionalização dentro do Instituto 
Federal Farroupilha – Campus Panambi.

TÍTULO: Técnicas de irrigação agrícola, aplicadas e confeccionadas de maneira 
sustentável
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Marcela Massumi Ivahashi
Autores: Marcela Massumi Ivahashi, Beatriz Aparecida de Assis, Tamires Carolina 
Rodrigues, Paulo Henrique Afonso do Vale Pinto, Hugo Emmanuel da Rosa Corrêa.
Resumo: O seguinte projeto, o qual teve sua formação e construção recentemente, tem 



como objetivo o estudo e desenvolvimento de maneira sustentável, de variadas técnicas de 
irrigação agrícola, para serem implantadas a um amplo cartel de plantações de hortaliças 
visando crescimento e produtividade significativa das mesmas. A principio desenvolveu-se 
um protótipo do sistema de tubulação, que em tamanho real, será confeccionado a partir 
de garrafas pet e outros materiais que podem ser reutilizados de maneira estratégica no 
encanamento (como restos de caneta, mangueiras em estado terminal, diferentes tipos 
de garrafas, etc.), ligado a uma caixa d’água térrea feita a partir de galões d’água, na qual 
haverá uma torneira, que ao abri-la ativará todo o sistema, assim sendo, o respectivo será 
introduzido subterraneamente no espaço destinado ao plantio. As vantagens nas quais 
pode se perceber através do protótipo, é que pelo fato da tubulação estar presente apenas 
no subterrâneo, pode se obter um nível mínimo de desperdício de água e nutrientes (por 
irrigar somente a raiz da hortaliça), praticidade para o produtor (toda irrigação executada 
pelo sistema), possibilita que a superfície do solo (3 a 5 cm) permaneça seca diminuindo a 
incidência de plantas invasoras e de pragas e por ser uma tubulação composta por objetos 
reciclados, torna-se um equipamento com baixo custo, com grande sustentabilidade e 
de fácil manutenção. Estima-se que o projeto desenvolva mais técnicas de irrigação de 
maneira sustentável, afim de que possam ser implantadas inicialmente no Campus onde 
são feitas as pesquisas (IFPR – Campus Jacarezinho) e a maior prazo e a nível extensivo, 
aos pequenos produtores da região.

TÍTULO: Etnobotânica e etnoecologia na região das missões/RS.
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Marcelle Colpo de Lima
Autores: Marcelle Colpo de Lima, Aline Fatima Martins Hasse, Ângela Pawlowski.
Resumo: A etnobotânica é definida como o estudo das interrelações entre plantas e o ser 
humano. As práticas relacionadas ao uso popular de plantas medicinais são, para muitas 
comunidades, a alternativa viável para o tratamento de doenças ou para a manutenção da 
saúde. Assim, o presente estudo visa investigar quais as espécies vegetais são utilizadas 
na região das Missões, traçando o perfil dos seus usuários. Entrevistas foram realizadas 
nos municípios de Santo Ângelo e Entre-Ijuís. A maioria dos entrevistados confirma o uso 
de plantas medicinais, motivado pelo fato delas “serem naturais”, cujo conhecimento é 
passado pelos familiares. A planta medicinal mais citada foi a marcela. em relação ao perfil 
dos entrevistados, a maioria são do sexo feminino, entre 30 e 50 anos, residentes na zona 
urbana, com o ensino fundamental incompleto e que recebem até 2 salários mínimos. A 
utilização das plantas no Brasil é amplamente difundida principalmente entre a população 
de menor poder aquisitivo, sendo orientada por uma série de conhecimentos acumulados 
mediante a relação direta dos seus membros com o meio ambiente e da difusão oral de 
informações entre diferentes gerações.



TÍTULO: IFRR faz- oralidade em destaque
Instituição: IFRR, Campus Novo Paraíso
Apresentador: Marcelle Rodrigues Rocha
Autores: Marcelle Rodrigues Rocha, Jaine Medeiros do Nascimento, Dayse Anne Oliveira 
de Souza.
Resumo: Esse projeto insiste em levar alguns conhecimentos a alunos de escolas publicas 
da rede estadual, o qual, se é disponibilizado cursos palestras, para ensinar ou passar um 
pouco de conhecimentos de como se deve fazer apresentação oral, assim melhorando o 
aluno a se apreentar em seminarios, projetos é ate defessas de curso.

TÍTULO: Ensino de física através do teatro
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Marcelo Alves de Mesquita
Autores: Marcelo Alves de Mesquita, Honório Pereira da Silva Neto, Lana Lorrany Rodrigues 
Passos, Evanilde Fernandes da Rocha.
Resumo: O teatro vem sendo valorizado na sociedade pelas várias possibilidades que 
apresentam, tais como: a de desencadear reflexões e servir de veículo para o acesso e 
transmissão de saberes, valores e crenças. Reverbel (1997) sinaliza para a presença das 
artes cênicas na educação, porque se este existe na sociedade, obviamente, deveria existir 
na escola. Portanto, esse trabalho visa mostrar o resultado de um projeto que trabalhou 
os conteúdos de física de forma divertida, contextualizada, através do teatro humorístico, 
fazendo os alunos aprender por prazer e não por obrigação, despertando o interesse nos 
mesmos para o ensino de física, compreendendo as aplicações dessa ciência na sociedade 
e contribuindo para melhorar o desempenho dos alunos no Enem e outros vestibulares. 
Foi desenvolvido em três etapas, sendo a primeira foi a escrita da peça e dos atores, ensaio 
e escolha do figurino foi a segunda parte e a apresentação da peça e coleta de dados foi a 
última etapa desse trabalho.
A atividade teve como coordenadores, 4 bolsistas do PIBID do projeto Física da instituição 
de ensino IFPI, além do supervisor e contou com a participação dos alunos do ensino 
médio da escola Zacarias de Góis (Liceu Piauiense).

TÍTULO: Sensibilização para a gestão doméstica responsável e consciente da água, 
relacionada aos moradores da Rua José Basílio da Cunha, bairro Centro, Jaboatão - PE
Instituição: Centro de Ensino Grau Técnico
Apresentador: Marcelo Alves Maurício da Silva
Autores: Marcelo Alves Maurício da Silva, Joaquim de Souza Neto, Lucielma Eugenia 
Meireles, Lucimaurio Oliveira da Silva.
Resumo: Uma avaliação realizada pela Organização das Nações Unidas, indicou que 
a demanda de água cresce em velocidade duas vezes maior do que o crescimento da 



população. Acredita-se ainda, que a falta de água será considerada um dos motivos que 
levará países a busca constante por água potável. Assim, gradativa demanda e à contínua 
poluição dos mananciais ainda disponíveis, são os principais fatores que contribuem 
para o aumento do consumo de água, principalmente nos grandes centros urbanos. em 
Pernambuco a situação não é diferente. Nesse contexto, o intuito desse projeto consistiu 
em realizar uma sensibilização dos moradores da Rua José Basílio da Cunha, voltada para 
a gestão doméstica responsável e consciente da água, buscando a utilização adequada do 
consumo e consequentemente a preservação deste recurso natural.

TÍTULO: Um novo método para controle do teor de ferro em óleos usando pontos 
quânticos de CDTE
Instituição: UFPB - Universidade Federal da Paraíba 
Apresentador: Marcelo Batista de Lima
Autores: Marcelo Batista de Lima, Stefani Yuri Evangelista de Andrade, Inakã da Silva 
Barreto, Mário César Ugulino de Araújo.
Resumo: Nesta pesquisa foi realizado estudos da interação do ferro com pontos quânticos 
(PQs) de CdTe para o desenvolvimento de um método direto de análise em óleos, sem a 
necessidade de pré-tratamento das amostras. Este método explora a capacidade do ferro 
em interagir com PQs de CdTe ocasionando a redução de sua emissão fluorescente, de 
forma proporcional a concentração do analito. A estratégia para extração do ferro da matriz 
oleosa foi realizada pela diluição de uma pequena alíquota da mesma em uma mistura 
de etanol anidro/clorofórmio, 75:25 (v/v) e a adição de uma solução ácida de HNO3/
HCl, 3:1 (v/v). Para a reação do ferro extraído em fase homogênea foi adicionado um 
tampão fosfato salino PBS, pH 7,5, seguido da adição da solução dos PQs de CdTe. Este 
método é inovador e permite determinar a concentração de ferro em níveis traço de forma 
reprodutível, sensível e seletiva, demonstrando ser um método potencialmente útil para o 
controle de qualidade deste analito.

TÍTULO: O cinema como espaço de diálogo no projeto cine IFPI: cinema, arte e crítica 
social do IFPI Campus são joão do Piauí-PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí - IFPI
Apresentador: Maria Keila Jeronimo
Autores: Marcelo Batista Gomes, Elenice Monte Alvarenga, Maria Keila Jeronimo, Cláudio 
Evangelista de Sousa, Thiago Oliveira da Silva Brito.
Resumo: O texto, realizado através de pesquisa bibliográfica, enfatiza a questão das 
comunidades tradicionais quilombolas Brasileiras, destacando as suas lutas e conquistas 
ao longo dos anos. Analisa-se as ações e medidas empreendidas pelo governo para o 
emponderamento dessas comunidades, garantindo aos mesmos o direito à propriedade da 
terra, saúde, educação, segurança alimentar, habitação, dentre outros direitos fundamentais 
elencados na nossa Carta Constitucional de 1988. Conclui-se que hoje os quilombolas 



passaram da situação de esquecidos, em cantos remotos do país, para sujeitos de direitos, 
assegurados pela carta magna. São, portanto, sujeitos de identidade e culturas específicas, 
com seus modos de vida peculiares que forçam o Estado para agir no sentido de valorizar 
e garantir as suas particularidades, assegurando a perpetuação dessa cultura através da 
garantia do seu território, como espaço de reprodução social e cultural de um povo.

TÍTULO: Políticas públicas e comunidades tradicionais no Brasil: A luta dos quilombolas 
por cidadania plena
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Marcelo Batista Gomes
Autores: Marcelo Batista Gomes, Elenice Monte Alvarenga, Maria Keila Jeronimo, Luciana 
de Lima Pereira.
Resumo: O texto, realizado através de pesquisa bibliográfica, enfatiza a questão das 
comunidades tradicionais quilombolas Brasileiras, destacando as suas lutas e conquistas 
ao longo dos anos. Analisa-se as ações e medidas empreendidas pelo governo para o 
emponderamento dessas comunidades, garantindo aos mesmos o direito à propriedade da 
terra, saúde, educação, segurança alimentar, habitação, dentre outros direitos fundamentais 
elencados na nossa Carta Constitucional de 1988. Conclui-se que hoje os quilombolas 
passaram da situação de esquecidos, em cantos remotos do país, para sujeitos de direitos, 
assegurados pela carta magna. São, portanto, sujeitos de identidade e culturas específicas, 
com seus modos de vida peculiares que forçam o Estado para agir no sentido de valorizar 
e garantir as suas particularidades, assegurando a perpetuação dessa cultura através da 
garantia do seu território, como espaço de reprodução social e cultural de um povo.

TÍTULO: “Imagens e letras: o povo Brasileiro entre a tela e a palavra”
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba
Apresentador: Marcelo Gonçalves dos Reis Filho
Autores: Marcelo Gonçalves dos Reis Filho
Resumo: A obra O povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, do sociólogo Darcy 
Ribeiro, se constitui num dos marcos sociológicos do pensamento Brasileiro. O livro 
abarca o sentido de formação do Brasil, trazendo ao debate a noção de “Brasilidade” que 
perpassa indígenas, portugueses e negros (povos formadores do que é o “ser Brasileiro”). 
de acordo com o próprio autor, “O que tenham os Brasileiros de singular em relação aos 
portugueses decorre das qualidades diferenciadoras oriundas de suas matrizes indígenas 
e africanas; da proporção particular em que elas se congregam no Brasil; das condições 
ambientais que enfrentaram aqui e ainda, da natureza dos objetos de produção que as 
engajou e reuniu”. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é cotejar a formação do 
povo Brasileiro, propugnada por Ribeiro à luz do documentário homônimo produzido em 
1995 e dirigido por Isa Grinspum Ferraz.



TÍTULO: Metodologias da educação profissional: História, avanços e inovação
Instituição: UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Apresentador: Marcelo Lima
Autores: Marcelo Lima, Zilka Sulamita de Aguilar Pacheco.
Resumo: INTRODUÇÃO: Os debates sobre a educação profissional tem posto um pouco 
de lado a formação “básica” dos trabalhadores que se situam na estrutura ocupacional 
Brasileira em funções sub-técnicas e operacionais cuja inserção prescinde de uma 
formação técnica de nível médio.
Pela sua dimensão, em termos de nº de egressos, recursos envolvidos, nº de estabeleci-
mentos de ensino e peso relativo na estrutura ocupacional Brasileira, a formação “básica” 
dos trabalhadores tem uma força pedagógica e importância econômica e ideológica nada 
desprezível.
Além, é claro, da tradição pedagógica do sistema “S”, a formação inicial e continuada de 
trabalhadores, como está definido este tipo de ensino na legislação vigente, e a qualifica-
ção social e profissional de trabalhadores, como está estruturado nas políticas públicas de 
trabalho e renda, merecem ser objeto de análise.
Metodologia
O trabalho em tela adota uma perspectiva teórica marxiana e pretende se desenvolve com 
base no método qualitativo de pesquisa bibliográfica das principais referências e análise 
documental das fontes institucionais de valor histórico sobre as metodologias da educação 
profissional praticadas no Brasil.
Os principais documentos e biliografias analisadas foram: BRYAN (1992), FONSE-
CA (1986), FRIGOTTO (1982), MANGE (1924 – 1934 – 1932 – 1943 – 1947 – 1953 - 
1954), LÜDERITZ (1925) e BOLOGNA (1980), Decretos nº 6.029/40, 4.048/42, 4.936/42, 
5.452/43, 6.246/44 e 576/46.
Resultados
Analisando os documentos de caráter institucional elencamos alguns materiais relativos às 
metodologias de educação profissional percebemos que antes mesmo da criação do sis-
tema “S” algumas elaborações já afirmavam a necessidade implantação da aprendizagem 
sistemática no Brasil.
Os dispositivos legais (decretos nº 6.029/40, 4.048/42, 4.936/42, 5.452/43, 6.246/44 e 
576/46) demonstram o processo de institucionalização do SENAI e da aprendizagem me-
tódica no Brasil.
Os materiais publicados pelo SENAI nos anos de 1943 a 1958 fazem o movimento de 
implantação das S. M. O.(s) como principal metodologia a ser empregada no ensino in-
dustrial. Tais materiais demarcam o surgimento do modelo pedagógico taylorista-fordista 
e a superação do modelo correcional- assistencialista.
No movimento histórico de crise do modelo de formação taylorista-fordista surgem os do-



cumentos do sistema “S” de 1991, de 1992, de 1994, de 1995, de 1996, de 2007 e de 2008 
bem como do DIEESE de VIERA e ALVES (1995) que afirmam a necessidade de alteração 
da proposta pedagógica e metodológica da instituição no sentido de substituir o modelo 
das SMO(s) pela pedagogia das competências
Conclusão
Os principais documentos e bibliografias analisadas percorrem o trajeto que vai das pri-
meiras elaborações sobre a necessidade de implantação da aprendizagem sistemática no 
Brasil, passando pela difusão do método Della Voz, pelo processo de implantação das 
Séries Metódicas ocupacionais (SMOs) e chega a crise das metodologias tradicionais e 
o surgimento de “novas” metodologias de ensino. Neste processo percebem-se algumas 
mudanças pedagógicas, didáticas, metodológicas e curriculares que embora ensejam a 
superação das SMOs, acabam por empobrecer o processo formativo nas instituições de 
ensino. Além disso, em diálogo com literatura mais atual sobre a educação profissional 
produzida pelo campo Trabalho e educação da Anped, adotamos uma postura crítica 
acerca tanto das concepções e práticas pedagógicas que visam o adestramento produtivo 
quanto daquelas que supostamente apontam para superação desses objetivos.
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TÍTULO: A geografia na visão dos alunos do ensino médio – IFTM, Campus patrocínio.
Instituição: IFTM - Instituto Federal Triângulo Mineiro, Campus Patrocínio
Apresentador: Marcelo Lucas Ávila de Brito
Autores: Marcelo Lucas Ávila de Brito, Patrícia Rosa Aguiar.
Resumo: É preciso repensar constantemente novos caminhos e concepções sobre o 
ensino e a aprendizagem. O docente deve estar atento à forma como são trabalhados os 
conteúdos em sala de aula ou o quão este está próximo da realidade do estudante. Diante 
disso, esta pesquisa objetivou identificar e analisar a visão que os alunos do Ensino Médio 
do IFTM, Campus Patrocínio, possuem acerca do ensino e do conhecimento em Geografia. 
Trata-se de um estudo de caso, e como instrumentos de coleta de dados foram aplicados 
questionários com questões abertas e fechadas pertinentes ao conhecimento dos estudantes 
e o ensino da Geografia. em seguida os dados foram tabulados e analisados atendendo aos 
questionamentos dessa pesquisa. Também foi utilizada a pesquisa bibliográfica e leituras 



relacionadas às temáticas deste trabalho. Assim, fica o desejo de que as conclusões deste 
trabalho possam subsidiar a atuação do professor, servindo de referência para a melhoria 
da qualidade da educação básica.

TÍTULO: Fatores críticos de sucesso na implantação do ERP em um Instituto Federal
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Marcelo Luiz Zago
Autores: Marcelo Luiz Zago
Resumo: A velocidade de geração e circulação da informação exige das empresas um 
controle eficiente dos seus processos e uma gestão acelerada das suas informações. 
Uma estratégia para isso é a adoção dos sistemas ERP - Enterprise Resource Planning 
(Planejamento de Recursos Empresariais), cuja implantação exige planejamento, 
investimentos, capacitação de pessoal, mudanças nos processos executados pela 
instituição, demandando a observação de vários fatores, chamados de Fatores Críticos 
de Sucesso (FCS), para que os objetivos do projeto sejam alcançados. Este estudo visa 
analisar os FCS presentes na implantação de um módulo do ERP do Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro. Questionários serão submetidos à equipe da Diretoria de Tecnologia 
da Informação da instituição e a um grupo de usuários do sistema a fim de identificar os 
FCS do projeto. Espera-se que a pesquisa indique aos gestores da instituição uma visão 
objetiva da influência dos FCS encontrados para estes sejam prioritariamente tratados.

TÍTULO: Produção de bicombustíveis a partir do processo de pirólise de lodo residual.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Irna Moreira Dias Milhomem
Autores: Marcelo Mendes Pedroza, Sostenes Fernandes dos Santos, Irna Moreira Dias 
Milhomem, Denize Maria da Silva Alves, George Matheus Rodrigues Teixeira.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi produzir, a partir da pirólise do lodo de esgoto, 
biocombustíveis visando aplicação industrial. O lodo utilizado nessa pesquisa foi produzido 
em reator UASB. Os ensaios térmicos foram realizados em um reator de cilindro rotativo, 
com capacidade de processar até 2 Kg biomassa/h. O reator foi operado nas temperaturas 
de 450, 500, 550 e 600 °C. O aumento da temperatura de 450 para 600 oC favoreceu o 
aumento da fração gasosa e a diminuição das frações sólida e líquida. O maior rendimento 
de carvão foi de 62,3%, obtido a 450oC. O rendimento máximo em bio-óleo foi da ordem 
de 10,8%. O maior conteúdo de gases foi de 22 %.

TÍTULO: Percepção dos alunos de um pólo-EAD de um curso técnico em informática 
sobre o mercado de trabalho local
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Montanha
Apresentador: André dos Santos Sampaio



Autores: Marcelo Mendonça Vieira, Pedro Riguette, André dos Santos Sampaio.
Resumo: o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), oferece o Curso Técnico em Informática 
(EAD) - formatado pelo Campus Colatina através do gerenciamento do CEFOR (Centro de 
Referência em Formação e em Educação a Distância (antigo Centro de Educação a Distância - 
Cead). A oferta é viabilizada através do sistema Rede e-Tec Brasil. em conversa com os alunos 
deste curso, do Pólo EAD de Montanha E.S., em alguns destes momentos presenciais do 
curso, foi debatido a questão do mercado de trabalho na área de Informática, e a importância 
da área como suporte para todos os segmentos, nas mais distintas organizações e setores 
do mercado. Daí surgiu o interesse em descobrir como a turma - em geral - do pólo EAD de 
Montanha- ES percebe a possibilidade de atuação no mercado de trabalho após a conclusão 
do curso técnico a distância em Informática (E-TEC) do IFES. Além disso, aparentemente, 
o perfil dos alunos deste curso no Pólo, não parece ser exatamente com o público alvo 
mencionado pelo ofertante do curso, o que também incitou a pesquisa.

TÍTULO: Educação e cultura: A experiência do povo kurã-bakairi
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Ivonete Fernandes de Souza
Autores: Ivonete Fernandes de Souza, José Maria Paiva.
Resumo: A primeira escola na aldeia indígena Bakairi foi implantada em 1922. A educação 
escolar para os índios era a mesma educação escolar pensada para os não índios e, 
portanto, os conteúdos e as técnicas, não eram diferentes das utilizadas nestas. O 
ensino era o mesmo, com ênfase para a educação cívica e incluíam castigos de todos 
os tipos, como a temida palmatória. Além disso, eram proibidos de falarem na própria 
língua e forçados ao trabalho nas hortas e nos currais dos funcionários da escola e do 
posto indígena. (TAUKANE, 1999). Para preservarem a sua cultura, os Bakairi tiveram que 
aprender a lidar e a conviver com os brancos, conforme escreveu Barros (2003, p.83): “as 
“emas” caíram nas afiadas garras das ‘onças’, com as quais tiveram que aprender a ‘lidar’ 
e conviver.” Com isso, alguns dos símbolos da cultura foram perdidos com o contato com 
os karaíwa mas, muitos deles ainda estão presentes na vida cotidiana do Povo, como por 
exemplo, a língua, os rituais que marcam a capacidade reprodutiva das mulheres e dos 
homens. O objetivo deste trabalho é analisar as ações de resistência dos índios Bakairi às 
pressões da escola para a eliminação de sua cultura.

TÍTULO: Diagnostico tecnologico do solo, mudas, espaçamento e irrigação da banana 
no pólo de frulticultura irrigado são joão, Porto Nacional, Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Marcelo Pereira Mota
Autores: Marcelo Pereira Mota, Edvaldo Viera Pacheco Sant`Anan, Grécia Conceição Reis, 
Elcyvan dos Santos Silva, Hainnan Souza Rocha.
Resumo: A produção no setor de fruticultura vem crescendo muito no Brasil, com isso o 



agronegócio Brasileiro se dispõe muito mais do uso das tecnologias no campo, com esse 
intuito fizemos um estudo no pólo de fruticultura irrigado são João no município de Porto 
Nacional, Tocantins. O objetivo desse trabalho foi identificar o uso da tecnologia na cultura 
da banana umas das frutas mas cultivada no pólo, o diagnostico foi feito com solo, mudas, 
espaçamento e irrigação. Nessa pesquisa foram entrevistados quatro produtores, na 
tabulação de dados foi costado que os quatros utilizam pelo menos um tipo de tecnologia, 
como aração do solo, mudas adequadas e espaçamento correto na qual é indicado pela 
Embrapa e o tipo de irrigação que é utilizado e o de micro aspersão em todo o projeto 
incluído as demais culturas como coco e mamão que são plantados no pólo de fruticultura.

TÍTULO: Xadrez para todos
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Marcelo Pereira Silva
Autores: Marcelo Pereira Silva, Aline de Souza Loli, Daiana da Silva Sampaio Araújo, 
Antônio Henrique Martins de Carvalho.
Resumo: Sendo utilizado como instrumento pluridisciplinar, o xadrez auxilia 
significativamente no desenvolvimento de características do pensamento cognitivo, como 
abstração, memorização, raciocínio lógico, dedução e indução. A estratégia do ensino é bem 
próxima da estratégia do xadrez, pois dialética e autocrítica ocupam um lugar primordial e 
o vencido se enriquece mais que o vencedor, portanto, torna-se essencial, na construção 
de uma aprendizagem significativa, a implantação de um projeto nesta área. em função 
disso foi implantado o projeto Xadrez para Todos, que visa democratizar o acesso a pratica 
e à cultura do xadrez, como instrumento educacional, visando o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes regularmente matriculados no ensino básico das escolas públicas 
estaduais de Tarauacá. Ele se enquadra como atividade de extensão, considerando-se 
como tal devido o processo educativo, cultural, científico e tecnológico que promove a 
interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho, com ênfase na 
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos visando 
o desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional. Está sendo realizado um 
rodízio entre as escolas do município, para que todas sejam beneficiadas, com duração de 
nove meses em cada instituição, sendo realizado no contra turno escolar. O projeto terá 
três módulos e os métodos de ensino respeitarão as características culturais e individuais 
dos educandos.

TÍTULO: A utilização do software geogebra® no ensino de matemática
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Silvino Marques da Silva Junior
Autores: Marcelo Teixeira Carneiro, Robert Wagner Guimarães Silva, Gildon César de 
Oliveira, Cláudio Rodrigues da Silva, Silvino Marques da Silva Junior.
Resumo: Objetivou-se comparar o desenvolvimento na aprendizagem de Função Afim de 



alunos que tiveram aulas utilizando o software GeoGebra® em relação aos que não tiveram. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, embasada pela Engenharia Didática. O 
local do estudo foi uma escola da rede particular de ensino do município de Floriano-PI e 
a população foi composta por 38 alunos do 1º ano do Ensino Médio, com idades entre 14 
e 16 anos. Quanto às técnicas e procedimentos de coleta de dados, inicialmente foi feita 
a aplicação de um pré-teste (análise a priori) para dois grupos, de 10 alunos cada; após 
foram realizadas aulas expositivas sem o software para uma turma (grupo controle). Para 
a outra turma foi ministrada a mesma quantidade de aulas explicativas mas utilizando o 
software GeoGebra®. Após esse período, foi aplicado um questionário pós-teste (análise a 
posteriori) e realizada a tabulação dos dados coletados. Os resultados demonstraram que 
o Grupo 2 (que utilizou o software GeoGebra®) obteve um aumento percentual na média 
de 46% de diferença em relação ao grupo que não utilizou o GeoGebra®, demonstrando a 
contribuição do software para o ensino da matemática.

TÍTULO: A importância do trabalho multidisciplinar em cursos de tecnologias em 
Tecnologia da Informação (TI) para aproximar o mercado de trabalho com a academia: 
A contribuição do empreendedorismo, a inovação e a pesquisa-ação
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Barueri “Padre Danilo Jose de Oliveira Ohl”
Apresentador: Osmildo Sobral dos Santos
Autores: Marcelo Tsuguio Okano, Jaqueline da Costa Bueno, Osmildo Sobral dos Santos, 
Marcelo Eloy Fernandes, Heide Landi.
Resumo: Nos cursos superiores de tecnologias, temos a necessidade de investigação e 
pesquisa, seja básica ou aplicada, mas, principalmente ligados ao mercado de trabalho, 
a cultura profissional e técnicas de gestão. O grande desafio é como obter todos esses 
recursos e combinar em uma pesquisa, cativar o aluno como um desafio e trazer o 
mercado profissional mais próximo do aluno. Este documento detalha a nossa experiência 
na utilização de métodos, técnicas e metodologias para ensinar empreendedorismo e 
inovação tecnológica como forma de pesquisa para alunos do curso superior de tecnologia 
em gestão de TI para modelar seus negócios (Canvas), apresentar (elevator pitching), 
prototipar (design thinking) e etc.

TÍTULO: Produção de ácido cítrico por amostras de aspergillus isoladas da caatinga de 
Pernambuco
Instituição: Univrersidade Católica de Pernambuco
Apresentador: Márcia Caetano de Sá Muniz
Autores: Márcia Caetano de Sá Muniz, Jupiranan Ferreira da Silva, Cláudia Maria Rocha 
Moura, Brindize Ferreira de Lima, Carlos Alberto Alves da Silva.Resumo: O ácido 
cítrico (AC) é um ácido tricarboxílico orgânico fraco amplamente utilizado na indústria 
alimentícia como conservante natural, acidulante, antioxidante e estabilizador. A utilização 
biotecnológica de micro-organismos isolados de ambientes diversos, principalmente 



aqueles pouco estudados, tem sido alvo de inúmeras pesquisas biotecnológicas sobre 
a diversidade microbiana. A Caatinga é um ecossistema com uma imensa biodiversidade 
microbiana ainda pouco explorada. Foram realizados ensaios de produção de ácido 
cítrico utilizando amostras de Aspergillus sp isoladas da Caatinga de Pernambuco. Foram 
realizados ensaios de produção de AC através de fermentação submersa com 3 diferentes 
meios, durante 144 horas, 28°C, 150 rpm. Os resultados evidenciaram que denominado 
M1, que apresentou uma produção de ácido cítrico de 3,05 g/L, pH final de 5,0. A seleção 
de novos micro-organismos produtores de moléculas potencialmente ativas induzem a 
realização de novos estudos biotecnológicos para produção de metabólitos ativos.

TÍTULO: Criação e configuração dos Institutos Federais de Educação
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Marcia de Freitas Zago
Autores: Marcia de Freitas Zago, Andreza Barbosa.
Resumo: Rever a trajetória da educação profissional no Brasil é contar a história de grande 
parcela dos trabalhadores do país e reconhecer a força das instituições especializadas 
nesta modalidade de ensino. A educação profissional e tecnológica (EPT) Brasileira passa 
por um período de transformações, marcadas pelo centenário da rede federal de EPT e 
pela criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Esse trabalho 
visa investigar a EPT no Brasil, cujas principais indagações residem na configuração dos IF 
diante da expansão da rede federal de EPT. A pesquisa realizará um estudo da trajetória da 
EPT no país, da legislação da concepção e criação dos IF e dos Planos de Desenvolvimento 
Institucional de um IF por região do Brasil, buscando identificar a configuração atual das 
referidas instituições. Espera-se que este trabalho contribua para a discussão da constituição 
dos IF e de como estas instituições estão se consolidando frente à expansão da EPT no país.

TÍTULO: Concepções de complexidade e de transdiciplinaridade no ensino médio 
integrado
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Márcia Helena Milanezi
Autores: Márcia Helena Milanezi, Akiko Santos.
Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir sobre as perspectivas relacionadas à 
complexidade e à transdiciplinaridade nas práticas do ensino integrado. No Brasil, os 
Institutos Federais, dentre eles, o Instituto Federal do Espírito Santo - IFES tem oferecido 
cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Neste contexto, as matrizes curriculares de 
dois cursos desenvolvidos no Campus Santa Teresa – Agropecuária e Meio Ambiente 
- são analisados, considerando as concepções das teorias da complexidade e da 
transdisciplinaridade. Apesar de realizar o ensino chamado integrado, muitas vezes o 
conhecimento é fragmentado e compartimentado e a aprendizagem de conteúdos diversos 
se torna desvinculada e sem conectividade, desprezando as ações articuladas que dão 



sentido à aprendizagem. Os princípios das teorias transdiciplinares e da complexidade 
orientam para o direcionamento do processo de ensino caracterizado por relações 
dialógicas e significadas.

TÍTULO: A importância de atividades interdisciplinares para a aprendizagem 
significativa no ensino técnico integrado: Relato de caso.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Teresa Cristina Alves de Lima
Autores: Márcia Marques Damasceno, Jorgelene de Sousa Lima, Teresa Cristina Alves de Lima.
Resumo: INTRODUÇÃO: A interdisplinaridade parece ter se transformado no paradigma 
vigente no cenário pedagógico Brasileiro, podendo ser muitas vezes interpretada 
como palavra de “ordem”. Isso certamente decorre da eficiência na assimilação dos 
conhecimentos em atividades dessa natureza. Quando isolados os conteúdos parecem em si 
sem significados, sem relevância prática, no entanto, quando trabalhados em conjunto com 
outras problemáticas tornam-se significativos e mais interessantes. O ensino tradicional não 
se adequa mais a essa nova configuração do comportamento dos indivíduos.
Foi justamente com o intuito de adequar-se a essa nova realidade que a proposta inter-
disciplinar envolvendo os alunos do 2º ano do Curso Técnico em Vestuário Integrado ao 
Médio do Instituto Federal do Piauí Campus Pirirpiri foi planejada pelas professoras das 
disciplinas de Filosofia, Costura e Literatura. A atividade resultou em uma Mostra de Rou-
pas produzidas a partir de lixo eletrônico e um desfile das peças em um evento que tinha 
como Tema: Arte, Literatura e Moda.
METODOLOGIA
Levando em consideração sua natureza interdisciplinar a atividade foi dividida em três 
etapas. A fundamentação teórica do tema nas aulas de Filosofia com leitura e discussão 
das principais problemáticas envolvendo a temática da sustentabilidade e da preservação 
ambiental em sala de aula procurando inserir o tema na realidade profissional dos alunos. 
Um segundo momento foi o planejamento e confecção de peças conceituais produzidas a 
partir de materiais reciclados utilizando técnicas apreendidas na disciplina Costura. A fase 
final da atividade foi a inserção da discussão em um evento de natureza interdisciplinar 
mais abrangente que envolveu toda comunidade escolar, a saber, Semana de Arte Moder-
na da disciplina de Literatura.
RESULTADOS
Os resultados obtidos com a atividade interdisciplinar foram qualitativos e quantitativos. 
Como resultados qualitativos alcançados podemos apontar a reflexão e a conscientização 
dos alunos no âmbito das problemáticas abordadas, além de mudanças atitudinais o que 
significa um passo importante para a formação de cidadãos conscientes de seu papel den-
tro da sociedade. No âmbito quantitativo os alunos aprenderam a confeccionar produtos 
resultantes de reciclagem de lixo eletrônico utilizando técnicas de costura imprescindíveis 



para a vida profissional.
CONCLUSÃO
Concluímos que as atividades de natureza interdisciplinar constituem-se como ferramenta 
efetiva para aquisição do conhecimento, principalmente nos cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio onde o ensino muitas vezes fica polarizado, conteúdos do Ensino Médio 
e conteúdos Técnicos. A interdisciplinaridade possibilita uma aprendizagem significativa 
ao integrar várias temáticas em uma só. Os alunos tiveram a possibilidade de colocar em 
prática os conteúdos das disciplinas em uma única atividade que envolveu as disciplinas 
de Filosofia, Português e Costura.

TÍTULO: A transformação provocada pelo uso das tics no ambiente escolar do IFTO, 
Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Márcia Sthéfany dos Santos Nogueira
Autores: Márcia Sthéfany dos Santos Nogueira, Elizaude Maria Bonfim Duarte, Hamilton 
Batista de Matos.
Resumo: O uso das TICs (Tecnologias de informação e comunicação) nas escolas, 
principalmente com o acesso a internet, contribui para expandir o acesso à informação 
atualizada, permite estabelecer novas relações com o saber que ultrapassam os limites dos 
materiais instrucionais tradicionais (ALMEIDA, 2010, p. 113).
Através dos gráficos é possível observar que no Instituto Federal do Tocantins os profes-
sores ainda não utilizam bem as tecnologias na sala de aula e é visto pelos alunos certo 
receio dos docentes de utilizar esses novos métodos de ensino. Para os discentes, a união 
tecnologia mais escola é de suma importância e não encontrando o apoio tecnológico no 
ambiente escolar, os estudantes em casa, vão em busca de melhor método de ensino atra-
vés de vídeo aula, artigos publicados na internet entre outros métodos.
Pensando no bem maior do aluno, a biblioteca do instituto está com um grande acervo 
de livros que visam ajudar os professores á utilizarem as tecnologias de informação e 
comunicação.

TÍTULO: Saúde em áreas centrais: Conservação coletiva do centro histórico de São Luíz 
do Maranhão
Instituição: Escola Técnica do Sus do Maranhão
Apresentador: Márcia Tereza Campos Marques
Autores: Márcia Tereza Campos Marques, Laryce Damacena Bezerra, Dayana Dourado de 
Oliveira Costa, Cidália Ghardênia Belo Carvalhedo, Eremita Val Rafael.
Resumo: Considerando que o Centro Histórico de São Luíz do Maranhão é o maior acervo 
arquitetônico do século XVIII e XIX da América Latina, que é Cidade Patrimônio Cultural da 
Humanidade, há de se ter preocupação não só com o bem imóvel, mas também com as 



características do lugar, no que diz respeito aos seus moradores e usuários.
O foco principal do projeto foi de favorecer a melhoria da qualidade de vida de uma par-
cela da população do centro histórico de São Luíz do Maranhão, localizada no bairro do 
Desterro, utilizando um projeto de educação, informação e mobilização social, na área de 
conservação do ambiente construído, saneamento ambiental e saúde.
O desenvolvimento do projeto foi realizado em duas etapas, a primeira para conhecimento do 
local, identificação dos imóveis, dos moradores, aplicação dos questionários e levantamen-
to fotográfico das residências para registrar o modus vivendi de cada família. Na segunda 
etapa, já com os dados consolidados e analisados foram preparadas quatro oficinas. Outros 
resultados foram alcançados, como novos mapeamentos de dados sobre o centro histórico 
de São Luíz, sobre o bairro do Desterro e a população que mora no local, sobre as condições 
das edificações segundo os critérios do IPHAN e segundo o olhar do observador.

TÍTULO: Educação inclusiva:dificuldades e desafios no ensino regular
Instituição: Faculdade do Vale do Jaguaribe
Apresentador: Marcielle Cristina de Sousa Barbosa Santiago
Autores: Marcielle Cristina de Sousa Barbosa Santiago
Resumo: Esta pesquisa apresenta a realidade das escolas acerca do processo de inclusão na 
educação fundamental no ensino municipal, desafios e dificuldades. É incontestavelmente 
verdadeira a afirmação que a inclusão de alunos especiais necessita ser ampliada no 
ensino regular. Mediante debates acerca dessa temática, aborda-se as dificuldades 
que alunos e professores têm enfrentado. Pode-se observar a falta de capacitação das 
escolas pesquisadas, para suprir as necessidades educacionais especiais de seus alunos.
Para realizar esta pesquisa, foram realizadas entrevistas junto a professores do ensino 
fundamental em duas escolas municipais, situadas nos municípios de Fortaleza (Escola 
A) e Cedro (Escola B), ambas no Estado do Ceará, com o objetivo de refletir acerca do 
processo de exclusão em que se vivencia a prática atual da educação inclusiva. Portanto, 
a inclusão nas escolas pesquisadas está distante do que se refere ao aparato legal acerca 
da inclusão. Notamos um território de discriminação, pois alunos especias são integrados 
e não incluídos no meio escolar. Ao longo do processo que se inicia a inclusão caberia a 
própria organização escolar, com o apoio de toda a gestão política e educacional, moldar-
se a esta nova realidade.E notório a importância de investimento na rede municipal diante 
das dificuldades existentes.

TÍTULO: Mudanças climáticas globais: Uma discussão necessária no curso de 
licenciatura em ciências biológicas do IFAM
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Marciléa Silva de Freitas
Autores: Marciléa Silva de Freitas, Jean Dalmo de Oliveira Marques, Terezinha de Jesus 
Reis Vilas Boas, Lucilene da Silva Paes.



Resumo: Os PCNs apontam o estudo de problemas ambientais como sendo de 
fundamental importância, pois vivenciamos nas últimas décadas, várias discussões 
e divulgações de debates por meio da mídia, permitindo as pessoas o acesso a tais 
discussões. Porém, somente estas discussões não asseguram a aquisição de informações 
e conceitos referendados pelas Ciências. Ao contrário, é bastante frequente a banalização 
do conhecimento científico, como por exemplo a difusão de visões distorcidas sobre 
a questão ambiental, incluindo as discussões que envolvem as mudanças climáticas 
globais. A partir do senso comum, os indivíduos desenvolvem representações sobre o 
meio ambiente e problemas ambientais, geralmente pouco rigorosas do ponto de vista 
científico. É papel da escola provocar a revisão dos conhecimentos, valorizando-os sempre 
e buscando enriquecê-los com informações científicas (Brasil, p. 1998). É emergente que 
os professores estejam preparados e motivados para a abordagem deste tema (MCG’s).

TÍTULO: A importância da informática educativa com ênfase em ambientes de 
aprendizagem
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará Campus Crato
Apresentador: Marcilio Salviano Gomes
Autores: Marcilio Salviano Gomes, Francisco Camilo da Silva.
Resumo: As novas tecnologias são instrumentos pedagógicos que podem auxiliar os 
estudantes a interagirem entre si, em espaços físicos e virtuais, formando grupos de 
estudo em que as fronteiras do conhecimento ultrapassam os limites da sala de aula. Neste 
sentido, a informática possibilita a constituição de um ambiente de aprendizagem mais 
dinâmico e interativo, mas para que isso se realize é necessário que os docentes sejam 
altamente capacitados para conviver com a tecnologia e promover pesquisas com propósito 
de emprega-las no âmbito escolar, subsidiando o aprendizado seja mais prazeroso, em 
que o estudante assuma o propósito de construir seu conhecimento. Portanto, é papel da 
escola promover a inclusão digital e desenvolver a informática educativa, como estratégia 
de exercer o fascínio pelo conhecimento e contribuir no desenvolvimento das habilidades 
cognitivas dos estudantes.

TÍTULO: Utilização do soro de queijo na fabricação de doce cremoso com gelatina
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Márcio Bezerra Ribeiro
Autores: Márcio Bezerra Ribeiro, Antônio Belfort Dantas Cavalcante, Otaniel Lima de 
Oliveira, Diego de Oliveira Farias.
Resumo: Soro de leite é o produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite utilizado 
no processo de fabricação de queijos, caseína e produtos similares. As proteínas do 
soro possuem um alto valor nutricional por conter todos os aminoácidos essenciais e 
em quantidade recomendada para as necessidades diárias, podendo ser utilizadas em 
leite reconstituído, dietas infantis, sorvetes, bebidas e carnes processadas (CARVALHO, 



2010). Atualmente o soro de leite, embora de maneira escassa, errônea e reduzida já é 
utilizado, para alimentação animal (in natura), fabricação de ricota, fabricação de bebida 
láctea, produção de soro em pó, separação das proteínas e lactose com posterior secagem 
(RICHARDS, 1997; USDEC. U.S, 1997; MACHADO et al., 2001). Nos sorvetes e sobremesas 
lácteas, o uso do soro doce é associado à formação de espumas estáveis e aumento da 
aeração do produto (ANTUNES, 2003; KRÜGER et al., 2008; CALDEIRA et al., 2010) além 
de melhoria da textura de doces de leite (VIOTTO e MACHADO, 2007), portanto, o soro 
apresenta excelentes propriedades tecnológicas. Quimicamente a gelatina é uma proteína 
de origem animal derivada do colágeno, rica quantitativamente em proteína, porém não 
fornece todos os aminoácidos essenciais, como por exemplo, o triptofano e a cisteína. 
Ao combinar as fontes de proteínas, soro de queijo e gelatina é obtido um equilíbrio 
considerável de aminoácidos essenciais com significativa vantagem nutricional (SOUZA, 
2014). O trabalho teve como objetivo a elaboração de formulações de doces cremosos 
com soro de queijo, enriquecido com gelatina obtendo-se produtos funcionais de elevado 
nutricional. Os produtos foram fabricados na Planta Piloto de Leite e Derivados do Instituto 
Federal do Ceará – IFCE. O soro utilizado foi oriundo da fabricação de queijo coalho o qual 
teve seu extrato seco elevado com soro desidratado. A este soro foi adicionado 18% de 
açúcar, seguido de aquecimento. O açúcar e a gelatina foram obtidos no comercio local na 
cidade de Limoeiro do Norte - CE. Foram elaboradas 5 formulações para o doce cremoso, 
utilizando diferentes concentrações de gelatina 0, 1, 2, 3 e 4%. Foi adquirida uma amostra 
comercial de doce de leite que serviu como formulação controle, sendo esta obtida no 
mercado local. Os fatores de conversão de nitrogênio para os tipos de soro foram de 
6,38 e para a gelatina foi de 5,55. Segundo a Resolução – CNNPA nº 12, de 1978 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária o valor mínimo exigido de proteína no doce de 
leite é de 6,0% p/p, ou seja, em 100g do produto o mesmo deve conter 6g de proteína. 
As formulações utilizando 0 e 1% de gelatina não atenderam a legislação acima citada, 
obtendo respectivamente 4,85% e 5,36%. Já as formulações onde se utilizaram 2, 3 e 
4% de gelatina apresentaram teores de proteína superiores ao especificado em legislação, 
seno estes respectivamente 7,71%; 9,61% e 10,64%. de acordo com Feihrmann et al. 
(2006) o valor proteico pode ser elevado com o controle da temperatura em 50C°durante 
o cozimento do doce de leite, visto que altas temperaturas desnatura as proteínas. Essa 
metodologia pode ser facilmente utilizada na fabricação do doce utilizando soro de queijo, 
pois as lactoglobulinas e lactoalbuminas são termolábeis. A combinação das fontes 
proteicas na elaboração de produtos lácteos com concentrações acima de 2% de gelatina 
apresentaram resultados satisfatórios obtendo-se produtos funcionais de elevado valor 
nutricionais, através do aproveitamento de um subproduto altamente poluente aos rios e 
nascentes, acarretando a morte de peixes e inutilizando para consumo a água destes locais. 
O soro, com suas vantagens nutricionais e baixo teor de gordura, é um complemento 
alimentar valioso, podendo ser oferecido na forma líquida, como no caso de bebidas 
lácteas a base de soro e suco de frutas, ou na forma de sobremesas lácteas, tornando seu 
consumo mais atraente para o consumidor.



TÍTULO: Educação para o trabalho – uma análise do processo de globalização e seus 
efeitos na relação ensino-aprendizagem
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ci
Apresentador: Márcio Carvalho da Silva
Autores: Márcio Carvalho da Silva, Maria da Conceição Monteiro Cavalcanti, Emmanuelle 
Arnaud Almeida Cavalcanti, Alysson André Régis de Oliveira.
Resumo: O olhar voltado para a educação profissional e as práticas docentes adotadas 
em ambientes escolares que desenvolve cursos de capacitação pelo Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído pelo governo Dilma 
Rousseff, torna-se um ambiente promissor para esta reflexão. O objetivo desse estudo 
foi analisar os princípios da escola progressista no intuito de propor reflexão sobre as 
práticas adotadas por professores do ensino profissional do programa supracitado. 
Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória de cunho qualitativo baseado na 
análise dos textos de Teixeira (2007) e Shiroma (2002). Os contributos da pesquisa coloca 
em questão a relação do modelo tradicional/meritocrático de educação (Shiroma, 2002) 
com a ideologia da Escola Progressista (Teixeira, 2007). Conclui-se que, do ponto de vista 
da prática docente, esta deve ser discutida, tendo em vista os pressupostos levantados, 
cabendo uma reflexão sobre o papel que o professor poderá assumir à luz da proposta da 
escola progressista tendo como objeto de estudo o ambiente do PRONATEC.

TÍTULO: Conscientino: Um dispositivo para auxiliar no uso consciente da água
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus de Jequié
Apresentador: David Almeida Santos
Autores: Márcio Henrique Alves dos Santos, David Almeida Santos, Jan Carlos Gomes dos 
Santos, Andrique Figueirêdo Amorim, Alessandra Cruz Vasconcelos dos Santos.
Resumo: A escassez de água já é uma realidade em alguns lugares do planeta. O Brasil, 
apesar de ter uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, possui uma má distribuição 
da água doce disponível. Alguns estados, por anos, penaram com a falta desse bem tão 
preciso. O Governo Federal, para tentar amenizar esse problema, criou o programa Água 
para Todos. O projeto aqui proposto nasceu para auxiliar o consumo consciente da água 
por pessoas contempladas nesse projeto. Consiste em um conjunto de sensores que 
monitoram o gasto e o nível dos reservatórios, informando em tempo real quanto está 
sendo consumido e de válvulas eletrônicas para reduzir o consumo exacerbado. Com a 
atual situação de estados como Rio de Janeiro e São Paulo, viu-se a possibilidade de 
aplicação da proposta também nesses grandes centros.

TÍTULO: Monitoria e acompanhamento de aprendizado das disciplinas de programação 
e banco de dados
Instituição: IFSP Campus Capivari



Apresentador: Giovani dos Santos
Autores: Márcio José Chaves, Rafael Wendel Pinheiro, Giovani dos Santos, Pedro Henrique 
de Almeida.
Resumo: Atualmente diversas tecnologias de aquisição de dados têm permitido 
a interatividade entre o homem e os fenômenos físicos e biológicos que o cercam. O 
speckle dinâmico é uma técnica que usa dados em forma de imagens que foram coletadas 
utilizando dispositivos portáteis digitais de baixo custo.
Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma sugestão de aplicação da técnica po-
dendo utilizar além dos conhecimentos da mesma, outros como de Química, Física, Esta-
tística e Ciência da Computação, através de um projeto de Iniciação Científica.

TÍTULO: Ensino de cálculo apoiado por recursos computacionais
Instituição: IFSP - Campi Araraquara
Apresentador: Marcio Leonel Brito Júnior
Autores: Marcio Leonel Brito Júnior, Andréia Raquel Simoni Saldanha.
Resumo: O trabalho apresenta uma proposta de ensino de Cálculo Diferencial e Integral 
utilizando o software GeoGebra para auxiliar no entendimento das definições formais de 
limites e derivadas. Foram desenvolvidas atividades que exploram os campos geométricos 
dos conceitos básicos do Cálculo e que através da manipulação gráfica permite ao aluno 
explorar de forma alternativa tais conceitos que exigem um nível de abstração maior do 
aluno. Espera-se que, utilizando esses recursos computacionais de forma adequada seja 
possível melhorar a dinâmica das aulas de Cálculo, além de explorar os gráficos e áreas 
que são de grande importância para a disciplina.

TÍTULO: Ecofarma: Compartilhando conhecimento sobre plantas medicinais
Instituição: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
Apresentador: Márcio Paim Mariot
Autores: Márcio Paim Mariot, Maria Leci Drawanz Götzke, Síntia Zitzke Fischer, Elisabeth 
Regina Tempel Stumpf.
Resumo: O Campus Pelotas-Visconde da Graça, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, 
vem divulgando o conhecimento sobre espécies vegetais com potencial para uso na saúde 
humana e animal e ainda como fitoprotetores, no cultivo agroecológico, através do projeto 
de extensão ECOFARMA: aprendendo sobre plantas medicinais. As ações voltadas para 
a difusão do conhecimento envolvem palestras e oficinas ministradas para estudantes, 
agricultores, grupos de idosos e público em geral, onde são utilizadas mais de 50 espécies, 
entre nativas e exóticas. As palestras apresentam a identificação, os usos e as formas 
de cultivo dessas espécies. Nas oficinas são realizadas manipulações artesanais para 
elaboração de tinturas, xaropes, pomadas e sabonetes medicinais e ainda de extratos 
para uso como fitoprotetores. Desde sua implantação, em 2014, o projeto já beneficiou 



468 pessoas. 93% e 94,4% das pessoas classificaram, respectivamente, as palestras e as 
oficinas como ótimas ou excelentes.

TÍTULO: Importância das atividades experimentais implementadas durante o PIBID-
capes em uma unidade escolar de ensino fundamental II em São Roque, SP
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Márcio Pereira
Autores: Márcio Pereira, Frank Viana Carvalho, Maithê Mantovanellii de Paula, Elivelton 
Wallace de Jesus, Cátia Jacira Martins de Moura.
Resumo: As atividades desenvolvidas no subprojeto PIBID do IFSP (Instituto Federal 
de São Paulo) Campus São Roque tiveram início no segundo semestre de 2011 e são 
elaboradas de maneira a complementar os conteúdos que são apresentados em sala de 
aula, por meio da elaboração de aulas práticas considerando o conteúdo programático 
do Ensino Fundamental II. O presente estudo teve como objetivo verificar qual o nível 
de interesse dos alunos pelas aulas de Ciências e em que medida as atividades práticas 
realizadas pelos bolsistas podem contribuir para ampliar o interesse dos estudantes por 
esta disciplina e facilitar a compreensão dos conceitos estudados nas aulas teóricas. O 
trabalho foi realizado em duas etapas com alunos de 7º ao 9º ano do ensino fundamental 
da EMEF Barão de Piratininga, pertencente ao município de São Roque (SP). Na primeira 
etapa os bolsistas do PIBID desenvolveram três atividades práticas com os estudantes. A 
segunda etapa foi a aplicação de um questionário visando verificar como foi a avaliação 
dessas atividades pelos alunos, qual o nível de interesse deles por ciências e o tipo de 
aula que desperta maior atenção dos jovens. Os resultados demonstraram que os alunos 
apresentam um grande interesse por ciências e se sentem motivados quando atividades 
práticas são propostas, principalmente quando elas ocorrem no laboratório. Desse modo, 
o desenvolvimento dessas aulas representa uma excelente ferramenta para que o aluno 
faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação 
entre teoria e prática.

TÍTULO: Catálogo de desenhos compositivos dos ladrilhos hidráulicos de Lagarto/SE
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Suzi Shirly Oliveira Barbosa
Autores: Marcio Santos Lima, Suzi Shirly Oliveira Barbosa, Thaluanny Oliveira Santos, 
Camila Rodrigues Barbosa.
Resumo: O trabalho de pesquisa é financiado pelo PIBIC e tem como objetivo desenvolver 
um catálogo de desenhos compositivos encontrados em um revestimento antigo fixado em 
algumas construções históricas no município de Lagarto e região, no estado de Sergipe: o 
Ladrilho Hidráulico. Para isso, foi necessário estudar a presença deste material, bem como 
sua aplicação, sua comunicação e interação com a sociedade lagartense na história, no intuito 
de contribuir com a preservação do Patrimônio Edificado e Material da cidade. Com revisão 



bibliográfica, estudos formais, tomadas fotográficas, análise compositiva e decorativa, a 
pesquisa tem o recorte em um único material construtivo, com o qual busca contribuir com 
a preservação da memória e ressignificação de valores culturais do sergipano.

TÍTULO: O olhar dos alunos sobre o curso de agricultura familiar do programa nacional 
de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC)
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Marcius Vinicius Borges Silva
Autores: Marcius Vinicius Borges Silva, Monica Aparecida Del Rio Benevenuto.
Resumo: O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 
criado através da Lei 12.513/2011, destacamos como objetivos principais a oferta de cursos 
de educação profissional técnica e de cursos de formação inicial e continuada. Assim, o 
Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR) implementou 
esse programa em 2012. O objetivo desse trabalho foi verificar o olhar dos concluintes do 
curso de Agricultura Familiar, realizado em 2013. Esta pesquisa foi realizada com esses 
alunos através de análise qualiquantitativa e uma entrevista semiestruturada. A busca 
desses alunos foram a qualificação inicial para começar novos caminhos, a atualização 
profissional para ampliarem sua produção e também para auxiliarem no desenvolvimento 
da Agricultura Familiar. Nessa perspectiva podemos considerar que a compreensão do 
olhar do educando é fundamental e que o diagnostico realizado a partir da análise dos 
dados nos auxiliam a compreender os percursos vivenciados.

TÍTULO: Uso da videoanálise no ensino de física
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Marco André de Almeida Pacheco
Autores: Marco André de Almeida Pacheco, Wallace Luiz de Assis Barbosa, Bruna de 
Almeida de Araujo.
Resumo: As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) estão presentes 
na sociedade e provocaram uma mudança nas relações interpessoais, contribuindo para 
que o paradigma da interatividade, onde emissor e receptor se confundem na construção 
da mensagem, ganhe cada vez mais espaço. Devido aos fomentos para a inserção da 
informática no ambiente escolar, atualmente 99% das escolas públicas Brasileiras possuem 
computador, sendo que 76% possuem computador disponível para uso com os alunos. O 
jovem de hoje nasceu num mundo permeado pela tecnologia e lida com ela com naturalidade, 
e por isso é chamado de nativo digital por Prensky. Desenvolver metodologias que sejam 
capazes de envolver estes jovens no processo de ensino-aprendizagem é imperativo. Tais 
metodologias devem ir além de atualizações tecnológico-midiática de práticas ortodoxas. 
A abundância de tecnologia aliada ao interesse intrínseco dos jovens pela mesma, é 
que motivou o projeto “Uso da Videoanálise no Ensino de Física”. Este projeto tem por 
objetivo principal explorar as possibilidades de uso da videoanálise em experimentos 



de Física. Parte do trabalho consiste em criar vídeos e fotos de fenômenos físicos em 
tópicos de mecânica, óptica, eletricidade e física moderna, com o intuito de colaborar 
com uma aprendizagem mais efetiva e potencializar oportunidades de uma educação 
para a emancipação e a autonomia. Todo o material produzido é disponibilizado online e 
acompanhado de uma descrição do fenômeno e uma sugestão de roteiro metodológico 
para o professor. Para realizar a videoanálise e a análise dos dados utilizamos o Tracker 
e o DataTool, respectivamente. Ambos os softwares fazem parte do projeto Open Source 
Physics (OSP), são gratuitos e desenvolvidos em Java, possibilitando que sejam utilizados 
em diversos sistemas operacionais. A videoanálise permite que os alunos desenvolvam 
competências e habilidades importantes no tratamento de dados experimentais e na 
descrição dos fenômenos físicos. O Tracker apresenta facilidade de uso de modo que 
mesmo usuários inexperientes são capazes de aprender facilmente os recursos básicos, 
colaborando para a motivação e consequente ganho numa aprendizagem efetiva.

TÍTULO: A expansão da educação profissional no Maranhão no período de 2007 a 2010: 
O processo de implantação do IFMA Campus Açailândia.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Marco Antonio Goiabeira Torreão
Autores: Marco Antonio Goiabeira Torreão, Francisco Albuquerque Bastos, Mariceia 
Ribeiro Lima.
Resumo: O estudo buscou analisar a Expansão da Educação Profissional no Brasil, 
construindo um breve histórico do Programa Expansão Profissional – PROEP proposto 
pelo Governo Federal na década de 1990. Apresentamos a Educação Profissional no 
Maranhão fomentada pelo PROEP e o processo de federalização de escolas do PROEP, 
como o Centro Educacional de Açailândia. Abordamos a expansão da Educação profissional 
em Açailândia, relatando como se deu o processo de implantação da escola, a conclusão 
das instalações físicas, o inicio das atividades letivas, as ações e projetos desenvolvidos e 
o processo de mudança trazido a partir da Lei 11.892/2008 que cria os Institutos Federais 
de Educação. Por ultimo concluímos o trabalho constatando que as leis não garantem 
efetivamente o sucesso da implantação de uma instituição de ensino, é preciso que haja 
pessoas dispostas a fazer acontecer o disposto na lei.

TÍTULO: O ensino e a divulgação científica em astronomia na região sul Fluminense
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Marco Aurélio do Espírito Santo
Autores: Marco Aurélio do Espírito Santo, Jonatas Rodrigues, Caroline Zamborlini Castilho 
de Assis.
Resumo: O Ano Internacional da Astronomia 2009 foi uma celebração global da Astronomia 
e da sua contribuição para a sociedade e para a cultura, estimulando o interesse a nível 
mundial não só na Astronomia, mas na ciência em geral. No Brasil o Ministério da 



Educação lançou um edital de fomento que permitiu os Institutos Federais a compra de 
um telescópio de oito polegadas. em resposta a este edital o IFRJ Campus Volta Redonda 
submeteu o projeto Olhando para o Céu no Sul Fluminense que proporcionou a compra 
de um telescópio refletor de oito polegadas equipado com um sistema de lentes e câmera 
fotográfica CCD e mais recentemente foi adquirido com recursos próprios um planetário 
móvel com objetivo de ampliar as atividades associadas ao projeto para toda a região 
Sul Fluminense. O referido projeto fundamenta-se no potencial que a astronomia tem 
de despertar a curiosidade chamando a atenção para as ciências e suas contribuições à 
sociedade e a cultura. O projeto consiste numa iniciativa a partir do qual surgem ideias 
e temas para projetos de iniciação científica e tecnológica dos alunos de graduação e de 
cursos técnicos, atividades de extensão para as comunidades acadêmica e local, temas 
para a pesquisa em ensino de Astronomia e Física a para a divulgação científica. O projeto 
apresenta ações na educação formal e informal, atuando em diversas esferas:
Na formação inicial de professores através da disciplina de Introdução à Astronomia e 
Gravitação, trabalhos de conclusão de curso e projetos de iniciação científica.
Formação continuada de professores através de minicursos de atualização em Astronomia 
e Astrofísica.
Pesquisa em ensino de astronomia desenvolvendo e pesquisando metodologias para este 
fim.
Extensão oferecendo atividades diversas para o público acadêmico e geral.
Divulgação científica e tecnológica desenvolvendo atividades de divulgação em Astrono-
mia e Astrofísica.

TÍTULO: Projeto identidade sustentável extensão rural e associativismo como forma de 
integração social
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Marcos Aluisio Stürmer
Autores: Marcos Aluisio Stürmer, Flávia Maria Nunes Proença, Vera Maria Carvalho Silva 
Santos, Überson Boaretto Rossa.
Resumo: O projeto visa elaborar um perfil da propriedade rural, identificando qual 
atividade que melhor se adapta dentro das condições produtivas do local. Se baseia na 
capacitação profissional do individuo, em sistemas de produção sustentável, alternativos, e 
orgânicos, organização da comunidade através de associações, cooperativas ou conselhos 
comunitários, planejamento das atividades, de logística e organização, reciclagem das 
propriedades, trabalhos de promoção social, que permitam melhora nas condições de 
vida no meio rural, e a participação em programas que beneficiem o pequeno agricultor 
familiar, além de uma vasta possibilidade de pesquisa, troca de experiências e vivencias, 
bem como a formação de empreendedores rurais, comprometidos com a cadeia produtiva, 



e com capacidade de autogestão. Diminuir o êxodo rural, manter os produtores na 
atividades agrícolas e pecuária de forma justa, proporcionar conforto e direito na produção 
e comercialização dos seus produtos e subprodutos.

TÍTULO: A equoterapia como ferramenta de inclusão social nos Institutos Federais de 
Educação do Brasil estudo de caso no IFRS – Campus sertão/RS
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus sertão
Apresentador: Marcos Antonio de Oliveira
Autores: Marcos Antonio de Oliveira, João Leonardo Graeff.
Resumo: A equoterapia foi criada para que as qualidades do cavalo pudessem ser 
aproveitadas em favor do ser humano. O Centro de Equoterapia do Cavalo Crioulo, do IFRS 
– Campus Sertão têm como Objetivo, analisar a importância da utilização da equoterapia 
como ferramenta de inclusão social no Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus 
Sertão e suas contribuições para a disseminação desta prática junto aos demais Institutos 
Federais no Brasil vem sendo a meta do projeto.
A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como um au-
xiliar para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com algum grau de deficiência 
e/ou com necessidades especiais. A abordagem utilizada é interdisciplinar envolvendo as 
áreas de saúde, psicologia, educação e equitação. Essa atividade mobiliza o corpo inteiro e 
desenvolve a força, o tônus muscular, flexibilidade, relaxamento, a consciência do próprio 
corpo e o aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A interação com o 
animal e com os profissionais envolvidos favorece a construção de novas formas de so-
cialização, autoconfiança e autoestima. O Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais – NAPNE - do Campus Sertão desenvolve este projeto de atividade 
com Equoterapia, desde 2012, visando a sensibilização da comunidade escolar, a aproxi-
mação da comunidade escolar com as Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAEs - dos municípios circunvizinhos, da Região do Alto Uruguai para que assim possam 
posteriormente usufruir do Centro de Equoterapia e proporcionar aos seus alunos obser-
vações através da vivência direta, com análise de suas dificuldades e limitações existentes 
dentro de cada tipo de deficiência e/ou necessidade.

TÍTULO: Desvolvimento de um web site para a divulgação dos conteúdos e ações 
promovidas pelo acervo documental - histórico do IFMA – Campus São Luis - Maracanã
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Marcos Claudio Soares Nobre
Autores: Marcos Claudio Soares Nobre, Berto de Tácio Pereira Gomes.
Resumo: O projeto de “MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA e DINAMIZÃÇÃO do ACERVO 
DOCUMENTAL - HISTÓRICO do IFMA, Campus São Luis – Maracanã:DESENVOLVIENTO 
UM REPOSITÓRIO DIGITAL INSTITUCIONAL de ACESSO LIVRE” engloba, dentre outros 
objetivos, a criação de um web site ( ou sítio web) para a divulgação dos objetivos, ações e 



resultados do referido projeto. Esse web site se tornará uma ferramenta de democratização 
de acesso ao conhecimento e a história produzida pela instituição ao longo dos anos. 
Essa ferramenta precisa ainda ser integrada a um sistema de repositório digital, que está 
sendo desenvolvido paralelamente. Entretanto, outras funcionalidades relacionadas ao 
gerenciamento de conteúdo já foram implementadas, de modo que em breve serão testadas 
por comunidades piloto. Ao final do projeto, professores, técnicos administrativos, alunos 
e a comunidade em geral poderão utilizar o web site para consultar a base de dados que 
está sendo criada.

TÍTULO: Desenvolvimento de um aplicativo em java como ferramenta facilitadora no 
ensino e aprendizagem das progressões aritmética e geométrica.
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Jequié
Apresentador: Marcos Costa dos Santos
Autores: Marcos Costa dos Santos, Jennifer Santos Pereira, Talita Silva Lago, Anderson 
Pereira Almeida, Valdex de Jesus Santos.
Resumo: Atualmente os jovens estão diretamente ligados ao universo tecnológico, vislum-
brados com as diversas possibilidades nas mais variadas áreas do conhecimento, assim 
como no lazer. Dessa forma, torna-se necessário que os professores estejam envolvidos 
nesse universo e incorpore em sua prática diária a utilização de ferramentas atrativas que 
contribuam para melhor aprendizagem dos seus alunos. A utilização de softwares educa-
tivos pode proporcionar uma aula mais criativa e dinâmica aos estudantes, possibilitando 
melhor entendimento dos assuntos, principalmente no que tange visualização e interpreta-
ção gráfica. Nesse sentido, foi desenvolvido pelos próprios alunos do Instituto Federal da 
Bahia um aplicativo matemático que simplifica a compreensão dos conteúdos de Progres-
são Aritmética e Progressão Geométrica, além de mostrar a relação desses assuntos com 
os conceitos de Funções Afim e Exponencial.

TÍTULO: O desenvolvimento de material didático sobre águas residuais: A educação 
ambiental presente no ensino da química
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará
Apresentador: Danielle da Costa Santos Cruz
Autores: Marcos Diniz Carmezim da Silva, Danielle da Costa Santos Cruz, Fabiana 
Nascimento.
Resumo: O Homem ao modificar o meio ambiente para viabilizar suas diversas atividades, 
tem sistematicamente provocado impactos cujos efeitos nem sempre são visíveis de 
imediato, impactos esses como as águas residuais. No planeta tem se mostrado um desses 
problemas invisíveis para muitos, principalmente para aqueles que habitam áreas onde a 
disponibilidade de água é abundante, como na cidade de Belém, onde algumas questões 
como processo demográfico, de urbanização e socioeconômicos, padrões tecnológicos e 
de produção e consumo, valores culturais e estruturas educacionais, são protagonistas 



desse problema. Esta monografia, “O desenvolvimento de material didático sobre águas 
residuais no auxílio à educação ambiental” visa elaborar uma cartilha que possa despertar 
o professor para a questão das águas residuais como um tema transversal no ensino de 
química propondo atividades de pesquisa e demonstrar que esse tema é recorrente no 
exame nacional do ensino médio.

TÍTULO: Estratégias de ensino à distância para o curso de formação continuada em 
relações étnico - raciais
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Marcos Hideyuki Yokoyama
Autores: Marcos Hideyuki Yokoyama, Andreza Silva Areão, Diogo Comitre.
Resumo: A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que consegue efetivar 
o processo de ensino-aprendizagem sem a obrigatoriedade de horários fixos e nem de 
encontros presenciais. O objetivo geral do presente projeto é traçar estratégias de ensino à 
distância para o curso de formação continuada em Relações Étnico-Raciais, destinados aos 
professores e servidores do Instituto Federal de São Paulo. A demanda por esse curso se 
dá pela obrigatoriedade das instituições de ensino incluir a Educação das Relações Étnico-
Raciais nos conteúdos de disciplinas, tornando-se necessária a implementação de um curso 
de formação para que os professores e servidores promovam a tolerância, a cidadania e o 
respeito à diversidade. Nesse contexto, o presente projeto deve colaborar com a formação 
de um aluno de iniciação científica, que auxiliará nas fases de preparação, implementação, 
coleta e análise de dados referentes ao curso em questão. Ao término do projeto, espera-se 
indicar variáveis que influenciam diretamente na formação dos professores e servidores do 
instituto, trazendo recomendações de ferramentas e estratégias que efetivem o processo 
de aprendizagem à distância.

TÍTULO: A importância do projeto PIBID na formação dos alunos de licenciatura em 
ciências agrárias do IFMA Campus-Codó
Instituição: Instituto Fereral de Educação,Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus-Codó
Apresentador: Marcos José Feitosa Alves
Autores: Marcos José Feitosa Alves, Ana Flavia Gomes Cunha, Tais Taiane Silva Teixeira.
Resumo: O programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência(PIBID) vem se 
tornando um política pública muito importante aos licenciado, possibilitando atuação no 
seu campo de trabalho desde o início de sua formação.
Atualmente o PIBID atende a Três escolas, o Instituto Federal, e duas escolas do município 
de Codó-MA
Este trabalho tem como objetivo relatar a influência do PIBID na formação inicial dos aca-
dêmicos de Licenciatura em Ciências Agrárias do Instituto Federal do Maranhão, a interação 
com professores e alunos da educação básica e a articulação entre Universidade e as escolas.



TÍTULO: Pesquisas desenvolvidas por licenciados em educação física no mestrado 
profissional em educação para ciências e matemática do IFG/ Campus Jataí
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí
Apresentador: Octávio Marcos Martins Mani
Autores: Marcos José Morais, Karine Sânya Dutra Silva, Octávio Marcos Martins Mani.
Resumo: Partindo da premissa que é necessário aumentar a produção acadêmica sobre 
os processos educacionais da Educação Científica e Matemática, foi elaborado em 2011, 
pelos professores e servidores técnicos administrativos do Campus Jataí, o Mestrado 
Profissional em Educação para Ciências e Matemática com o objetivo de fomentar produções 
acadêmicas em educação, ciência e tecnologia que resultem no desenvolvimento e aplicação 
de produtos técnicos fundamentados em bases teóricas inerentes à pós-graduação 
strictu sensu. Pelo fato de ser o primeiro mestrado em educação da região nota-se uma 
diversidade de profissionais à procura do curso para dar continuidade a sua formação 
acadêmica e atualizar seus conhecimentos. Apesar de ser direcionado aos portadores 
de diplomas de licenciatura plena na área da Matemática e das Ciências consta em seu 
quadro de discentes graduados em Letras, Geografia, Ciências da Computação, Pedagogia 
e Educação Física. Cabe salientar que estes profissionais são de diversas regiões de Goiás 
e de outros estados do Brasil. Percebendo-se a diversidade de profissionais que buscam 
o curso do Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática, buscou-
se neste estudo retratar quais áreas do conhecimento estão sendo pesquisadas pelos 
licenciados em Educação Física e suas possíveis contribuições na produção intelectual 
para a educação científica e matemática da região. Caracteriza-se como uma pesquisa 
do tipo bibliográfica, no aspecto metodológico, uma vez que, analisou os projetos de 
pesquisa desenvolvidos, observando os temas abordados sob as diversas concepções que 
se constituíram histórica e socialmente, estabelecendo o objetivo da pesquisa, os sujeitos 
e a bases teóricas. Caracterizamos os trabalhos/pesquisas dos mestrandos denominando-
os como Professor¹, Professor² e Professor³. Título da pesquisa professor¹: A concepção 
de corpo abordada nos livros didáticos de Biologia do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) 2012. Objetivos da pesquisa: Investigar e analisar sob que concepção o corpo 
humano é abordado e representado nos livros didáticos de Biologia do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) 2012. Ao pensar nas práticas pedagógicas, sabe-se que a 
maneira que o corpo é representado e abordado expressam justamente a concepção que 
se tem sobre o mesmo na sociedade. Isso significa que a escola ao mesmo tempo em que 
reproduz uma concepção de corpo socialmente construída também fomenta a construção 
e reprodução de uma concepção para além dos limites escolares. Título da pesquisa 
professor²: O ensino de Física para o aluno surdo: elaboração de uma sequência de ensino 
por investigação. Objetivo da pesquisa: Elaborar e avaliar uma sequência de ensino de 
Física por investigação para o aluno surdo do ensino fundamental, por meio de aula prática 
de experimento, que respeite as especificidades que envolvem a cultura surda. Partindo 



da premissa de que a aprendizagem do surdo é diferente da pessoa ouvinte, necessitando 
que toda a instrução seja baseada na visão e não na audição. Como também, que haja 
uma valorização a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua da pessoa 
surda e o português como segunda língua. Sendo efetivada em uma escola regular de 
acordo com os preceitos da educação inclusiva. Título da pesquisa professor³: Um estudo 
sobre avali(a)ção e a dimensão ensino-aprendizagem no Proeja. Objetivo da pesquisa: O 
objetivo geral será criar um espaço coletivo constituído por docentes e alunos, com vistas 
a construção e implementação de uma proposta de avaliação emancipatória e omnilateral. 
Faz-se necessário diferenciar as formas de avaliação, no âmbito da Educação de Jovens 
e Adultos. Repensando em estratégias avaliativas que não se reduzam à mensuração de 
conteúdos, mas que contemplem o desenvolvimento do aluno como ser social e cidadão. 
O aluno deve ser visto e avaliado como um sujeito interagido com a comunidade em que 
vive e que trás consigo uma gama de experiências já vivenciadas e que te

TÍTULO: Sistema integrado de gestão de água
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Marcos José Rangel Gonçalves Junior
Autores: Marcos José Rangel Gonçalves Junior, Rodrigo Martins Fernandes.
Resumo: Com o objetivo de atender o gestor público e privado a gerenciar de forma simples 
e eficiente o consumo de água, o presente projeto se apresenta como uma alternativa, 
economicamente viável desenvolvida em território nacional visando atender a demanda de 
edifícios e condomínios por certificação verde e ajudar gestores a adequar prédios públicos 
à Agenda ambiental da administração pública (A3P). Tendo como diferencial a coleta de 
dados de consumo de forma remota e autônoma e sua disponibilização em um servidor de 
armazenamento online gratuito e de fácil acesso em tempo real de forma intuitiva. Nesse 
sistema o medidor dispensa gastos com mão de obra especializada para a sua instalação e 
operação bem como gastos com servidores locais de armazenamento de dados, pois nele 
os dados serão armazenados no Google Drive e disponibilizados em forma de planilhas e 
gráficos, dando ao gestor informações como projeção de gasto e identificação rápida de 
anomalias de consumo.

TÍTULO: Preconceito: Vítima e agressor - dois lados de uma mesma moeda
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia
Apresentador: Marcos Lopes Rodovalho
Autores: Marcos Lopes Rodovalho, Marcos Vinício José de Alvarenga, Jhonne Matheus 
Santos Almeida, Jailma do Carmo Cavalcante Ribeiro
Resumo: Nesta pesquisa teórica e empírica, o objetivo é o levantamento e analise das 
formas de preconceito no instituto. O preconceito nas escolas vem crescendo de maneira 
exorbitante nos últimos anos. Isso causa um impacto na sociedade de modo geral.



TÍTULO: Planejamento estratégico: O maior desafio para as entidades culturais
Instituição: Faculdade SENAC PE
Apresentador: Marcos Luiz da Souza Junior
Autores: Marcos Luiz da Souza Junior, Cynthia Santos Batista, Ismael Xavier da Silva, 
Lidicy Karelly Gomes da Silva.
Resumo: A entidade cultural que estamos trabalhando neste projeto é um museu científico 
chamado espaço ciência, onde iremos aplicar as disciplinas estudadas neste semestre. 
Para coletar os dados fizemos três visitas; uma como visitantes e duas como consultores, 
que através das informações recebidas desenvolvemos e sugerirmos o projeto a seguir 
e que a cada disciplina apresentada iremos mostrar o referencial teórico e a análise da 
equipe em relação à temática da instituição e sua prática no cotidiano.
Em planejamento estratégico foi abordado toda sua estrutura, tendo como principal de-
safio montar a missão, visão e valores juntamente com os responsáveis da instituição; 
depois disso sugerimos objetivos para melhor funcionamento do espaço ciência. A partir 
desses objetivos traçamos metas, estratégias, planos, projetos e ações; com o intuito de 
que todos os objetivos sejam alcançados

TÍTULO: A matemática no curso técnico integrado em agrimensura: O caso do If Sul de 
Minas, Campus Inconfidentes
Instituição: Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Inconfidentes
Apresentador: Marcos Roberto dos Santos
Autores: Marcos Roberto dos Santos
Resumo: Esse trabalho tem por objetivo estudar que Matemática é utilizada no Curso 
Técnico Integrado em Agrimensura, investigando quais conteúdos são importantes 
para o bom desempenho dos estudantes no curso e quando estes conteúdos deveriam 
ser apresentados aos alunos. Observou-se que vários conteúdos matemáticos são 
fundamentais para as disciplinas que os professores da área profissionalizante ministram. 
O trabalho lista esses conteúdos e sugere uma ordem para o aparecimento dos mesmos 
dentro da disciplina de Matemática com base nos resultados obtidos pelo questionário 
que foi aplicado aos professores da área técnica. Espera-se que este estudo possa trazer 
contribuições para o referido curso no sentido de permitir uma maior integração da 
matemática com outras disciplinas da área técnica e também contribuição das disciplinas 
técnicas com a matemática.

TÍTULO: R.O.V. explorer protótipo de um robô a ser utilizado na inspeção dos sistemas 
de transmissão e distribuição de petróleo e gás
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Marcos Vinicius André da Silva Cruz
Autores: Marcos Vinicius André da Silva Cruz, Tales Liniker Silva de Freitas, Lara Carolina 



Garcia Lira Costa, Lucas da Silva Freitas, Osório Vespasiano da Silva Neto.
Resumo: A descoberta do petróleo no Brasil teve inicio no final do século XIX, quando 
aconteceram as primeiras buscas por esse minério no subsolo Brasileiro. Ao decorrer 
da historia ocorreram vários acidentes envolvendo petróleo e gás no Brasil, entre eles o 
acidente de outubro de 1983, onde 3 milhões de litros de óleo vazaram de um óleo duto da 
Petrobras em Bertioga e o acidente de fevereiro de 1984 onde ocorreram 93 mortes e 2500 
desabrigados na explosão de um duto. Ao notarmos esses problemas e a necessidade de 
evitar os riscos foi elaborado um projeto para prevenir este tipo de situação. O projeto 
constituirá na criação de um protótipo de um robô(R.O.V) utilizando energia renovável que 
poderá ser usado na inspeção e manutenção dos sistemas de transmissão e distribuição 
de petróleo e gás para evitar futuros problemas nos dutos e tubulações e com isso gerar 
uma maior segurança tanto para a própria empresa, como para os trabalhadores.

TÍTULO: Realidade aumentada (RA) na arquitetura: Estudo sobre ferramentas de ra 
utilizadas por profissionais e clientes
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Elyas Aguiar Santana
Autores: Marcus Aurelius de Oliveira Vasconcelos, Renata Tânia Brito Morais, Celso de 
Matos Neto, Elyas Aguiar Santana, Matheus Henrick Santos Ferreira.
Resumo: A Realidade Aumentada (RA) tornou-se uma ferramenta utilizada por diversas 
áreas de projeto. Projetos mecânicos, arquitetônicos, de design de interiores, de 
divulgação, utilizados por bancos e outros empreendimentos comerciais, baseados em 
RA, apresentam aos seus clientes uma projeção do futuro, da concretização de um sonho, 
sem muita complicação para o usuário final, sem custos com papéis e impressões, cujos 
ajustes podem onerar o projeto que está sendo divulgado.
Entendendo que esta ferramenta pode contribuir com o processo de aprendizagem dos 
alunos nas disciplinas técnicas que exigem considerável capacidade de abstração, esta pes-
quisa busca entender como as áreas de conhecimento estão assimilando, incorporando e 
adequando a ferramenta RA às suas necessidades, buscando, a partir desse entendimento, 
desenvolver aplicações que possibilitem que a RA seja mais uma ferramenta que facilite o 
aprendizado dos alunos dentro e fora da sala de aula. Para tanto, este projeto se utilizará 
de pesquisas bibliográficas a publicações científicas que façam referência aos conceitos e 
aplicações da RA, com o intuito de estabelecer estratégias que se adequem às necessidades 
próprias da sala de aula, transformando a RA em um elemento facilitador da aprendizagem.
O resultado esperado da pesquisa é que a visão panorâmica obtida a respeito das formas 
de utilização da RA no ambiente dos projetos arquitetônicos permita, em um segundo mo-
mento, o desenvolvimento de um projeto de aplicativo que empregue o uso da RA no pro-
cesso de construção do saber dos alunos nos seus ambientes de estudo, complementando 
as informações por eles adquiridas nos demais instrumentos didáticos e em sala de aula.



TÍTULO: Uso de antidepressivos entre estudantes do ensino superior
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Marcus Fernando da Silva Praxedes
Autores: Marcus Fernando da Silva Praxedes, Rosalva Maria Martins dos Santos, Sandro 
Coelho Costa, Talitha Araújo Santos.
Resumo: A tristeza é um sentimento subjetivo universal, através do qual as pessoas 
vivenciam, ao longo da vida, diante dos conflitos, as frustrações, as decepções, os 
fracassos e as perdas. Se estas vivências perdurarem durante um longo período, poderá 
surgir o sofrimento psíquico associado aos transtornos do humor, dentre eles a depressão 
em que o tratamento pode requerer o uso de antidepressivos. A frequência do quadro 
depressivo é maior na população jovem estudantil quando comparado à geral. Nesse 
sentido, os estudantes universitários têm sido alvo de estudos, buscando associação 
desse quadro patológico com as características desta população. Sobrecarga de estudos, 
vida desregrada, desgastante, consumo de álcool, distância da família, elevada carga 
horária de estudo, bem como imposição do alto nível de cobrança, não só pela sociedade 
ou instituição de ensino, como pelo próprio indivíduo, expõem-no a constantes crises, que 
muitas vezes, podem desencadear episódios de depressão. O presente estudo teve como 
objetivo caracterizar e analisar o consumo, a orientação e o conhecimento acerca dos 
antidepressivos utilizados por acadêmicos de um curso de graduação na área de saúde. 
Trata-se de um estudo descritivo, realizado em uma Universidade pública no interior 
do Estado de Minas Gerais. O número de acadêmicos que fazem uso com frequência 
de medicamentos antidepressivos foi de 26, equivalendo a 23,4% dos 90 participantes 
da pesquisa. Utilizou-se um questionário adaptado e a análise descritiva dos dados. 
Destacaram-se o consumo do medicamento Cloridrato de Fluoxetina por 54 participantes 
(60%), a dose de 25 a 40mg 36 (40%), tristeza 20 (18%) e depressão 15 (13,5%) como 
motivos, a orientação recebida por 25 (22,5%) e a ocorrência de dúvida quanto ao 
tratamento por 50 participantes (45%). Com relação ao conhecimento, foi observado que 
20 participantes (18%) desconhecem totalmente o antidepressivo consumido. Pelo exposto 
fica evidente a necessidade de implementar estratégias educativas eficazes com o objetivo 
de proporcionar maior conhecimento aos acadêmicos quanto ao uso, efeitos colaterais e 
terapêuticos dos antidepressivos a fim de modificar o cenário apresentado, propiciando 
um conhecimento mais amplo e consequentemente a otimização da terapêutica.

TÍTULO: A importância da língua portuguesa no desenvolvimento de produções 
acadêmicas de qualidade
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré
Apresentador: Maressa de Freitas Vieira
Autores: Maressa de Freitas Vieira, Elaine Aparecida Campideli Hoyos, Maria Glalcy 
Fequetia Dalcin, Camila Aparecida da Silva, Alexandre Menezes de Camargo.
Resumo: Partindo do entendimento que a disciplina de Língua Portuguesa pode apoiar 



a área de Educação no tocante à instrumentalização de habilidades comunicativas, o 
objetivo deste trabalho é, através de uma revisão bibliográfica, abordar a importância e 
as contribuições dessa área na produção científica dos alunos do Instituto Federal de São 
Paulo, Campus Avaré.
Esse tema se justifica devido às queixas constantes de professores de que alunos do en-
sino médio, técnico e de graduação apresentam grande dificuldade na produção de textos 
acadêmicos.
Ainda que feito de maneira informal, esse diagnóstico evidencia a má qualidade das pro-
duções acadêmicas dos alunos de um modo geral, refletindo as dificuldades quanto à 
organização, composição textual e usos das formas lingüísticas, obstáculos encontrados 
pelos alunos para se expressarem na modalidade escrita da linguagem, em especial na 
área científica.
Nesta perspectiva, para que o aluno possa compreender o papel da ciência e como produ-
zir textos acadêmicos, não basta abordar o conteúdo; é preciso desenvolver habilidades 
comunicativas para auxiliar o aluno em seu letramento acadêmico.

TÍTULO: Intervenção psicológica em alunos para superar dificuldades de integração 
escolar ao IFRN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Margareth Rose Barreto de Lima Pinheiro
Autores: Margareth Rose Barreto de Lima Pinheiro
Resumo: A intervenção aqui apresentada mostra o trabalho com alunos do primeiro ano 
do IFRN Natal-Zona Norte que, por problemas com timidez, foram apontados por seus 
professores como necessitados de ajuda. A diferença entre a postura escolar exigida 
pelo IFRN e a deficiente bagagem de competências educacionais/sociais trazidas pelos 
alunos reflete-se nas dificuldades que esses alunos apresentam na sala de aula. Uma das 
competências mais exigidas pelos professores é a de apresentação de seminários em sala 
de aula, que exige do aluno não apenas conhecimento do tema como também desenvoltura 
e autoconfiança. Como forma de contribuir para a permanência do aluno no Campus um 
grupo de enfrentamento da timidez foi formado pela psicóloga como uma possibilidade 
real de melhoria do desempenho escolar desses alunos a partir de intervenções cognitivo-
comportamentais. Para isso foram utilizadas técnicas como a psicoeducação, o exame 
e contestação das distorções cognitivas, o processamento de informações e erros de 
lógica, a resolução de problemas. Ao final os alunos relataram benefícios da experiência e 
melhoras de desempenho na apresentação de seus trabalhos escolares.

TÍTULO: Condensando dados, construindo indicadores: A atuação da vigilância 
socioassistencial com os equipamentos da política de assistência social em Maracanaú
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Lidiany Alexandre Azevedo



Autores: Maria Adellane Lopes Matias, Lidiany Alexandre Azevedo.
Resumo: O Relatório Mensal de Atendimento – RMA é um instrumento de coleta de 
dados acerca dos atendimentos aos usuários da Política de Assistência Social nos 
Centros de Referência de Assistência Social. No trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Vigilância ao se verificar diversas inconsistências no preenchimento das informações 
deste instrumento, desenvolveu-se um estudo com a finalidade de identificar os possíveis 
entraves enfrentados, bem como planejar soluções para a demanda emergente do 
registro coerente dos dados. O estudo ocorreu em duas etapas: I- de cunho documental, 
identificando os principais equívocos de preenchimento de dados; II- de cunho qualitativo, 
ao dialogar com os profissionais acerca de suas percepções sobre o preenchimento e o 
conhecimento acerca dos dados colhidos. Como resultado identificou-se: a compreensão 
equivocada dos conceitos sobre atendimento e acompanhamento familiar e a necessidade 
de discussões com as equipes, haja vista a significativa absorção de novos profissionais 
inseridos na Política. O estudo possibilitou o planejamento de ações no sentido de capacitar 
os profissionais e elaborar um manual sobre o correto preenchimento do RMA.

TÍTULO: Proeja: sua gênese, princípios e concepções
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Adilina Freire Jerônimo de Andrade
Autores: Maria Adilina Freire Jerônimo de Andrade, José Mateus do Nascimento.
Resumo: Este trabalho traz a gênese, os princípios e as concepções do Programa Nacional 
de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos-PROEJA que foi instituído pelo do Decreto nº 5.478/2005, e alterado 
pelo Decreto nº. 5.840/2006. Esse novo Decreto amplia a oferta do PROEJA, quanto aos 
níveis e as esferas de ofertas dentre outras alterações, visando proporcionar formação 
profissional com elevação do nível de escolaridade. Assim sendo a pesquisa objetiva 
sistematizar esses aspectos do programa de maneira que contribua para a ampliação do 
campo de conhecimento do PROEJA, fortalecendo assim esse campo de estudo. Para 
tanto foi feita a revisão bibliográfica e análise de documentos, para vislumbrar como 
ocorreu a criação desse programa, seus princípios e concepções. Nas considerações 
finais, enfatizamos a relevância da criação do PROEJA para a educação de jovens e adultos.
Historicamente a educação de jovens e adultos no Brasil é marcada por políticas tênues e 
descontinuas. O que é contraditório, pois a realidade apresentada na sociedade demanda 
uma política pública perene voltada para esses sujeitos, que venha a atender as suas pe-
culiaridades. Segundo os documentos oficiais (Brasil, 2006a), os Decretos nº 5.478/2005 
e posteriormente o Decreto nº. 5.840/2006 o PROEJA surge em sua essência com uma 
dupla finalidade. A primeira é enfrentar as descontinuidades e o voluntarismo que marcam 
a modalidade EJA no Brasil, e a segunda, integrar à educação básica uma formação pro-
fissional, que oportunize o jovem e adulto uma educação de qualidade, que favoreça a sua 
participação na sociedade de maneira crítica, que contribua para sua emancipação. Esse 



programa busca oferecer ao jovem e adulto que ainda não finalizou o ensino fundamental, 
bem como aqueles que já o concluíram, mas não possui ensino médio, um curso que os 
prepare para uma formação humana integral.
O Documento Base do PROEJA, elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica –SETEC, traz alguns princípios e concepções que devem servir de base para o 
programa, quais sejam: O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que en-
tidades públicas integrantes dos sistemas educacionais tem com a inclusão da população 
em suas ofertas educacionais; o segundo princípio decorre do primeiro, consiste na inser-
ção orgânica da modalidade EJA integrada a educação profissional nos sistemas educacio-
nais públicos; a ampliação do direito a educação básica pela universalização do ensino mé-
dio constitui o terceiro princípio; o quarto princípio compreende o trabalho como princípio 
educativo; o quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do sujeito 
contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de produzir conhecimentos 
e fazer avançar a compreensão da realidade, além de contribuir para a construção da au-
tonomia intelectual dos educandos o sexto princípio considera as condições geracionais 
de gênero, de relações étnicos raciais como fundantes da formação humana e dos modos 
como se produzem as identidades sociais.
Com a finalidade de viabilizar alguns desses princípios e também o que estava proposto no 
projeto politico pedagógico do programa, que seria tentar romper com a dicotomia ensino 
científico e ensino técnico, foi proposto que o PROEJA se desenvolvesse a partir de uma 
concepção de currículo integrado. Onde a formação do trabalhador inicial ou continuada 
fosse inserida numa perspectiva de desenvolvimento integral do educando. É o que traz 
a concepção de currículo integrado do PROEJA, o trabalho como princípio educativo e a 
formação humana omnilateral. Essa proposta de integração e de formação omnilateral visa 
minimizar certos impactos que o mundo do trabalho com seu caráter excludente entre tra-
balho intelectual e trabalho manual tem provocado. Para que isso ocorra, se faz necessário 
a construção de uma proposta pedagógica que viabilize ao educando trabalhador assumir-
se enquanto sujeito sociocu

TÍTULO: A educação de jovens e adultos na modalidade a distância ofertada pela proeja 
no IFMA Campus Maracanã.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Maria Alice Cadete Silva Lisboa
Autores: Maria Alice Cadete Silva Lisboa, Paulo Roberto de Jesus Silva.
Resumo: A discussão sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil enquanto 
política educacional é muito recente, embora tenha registros de experiências voltadas a 
essa modalidade de ensino desde o Brasil Colônia e do Império, tais iniciativas foram raras 
e pouco significativas. Dessa forma, outros programas surgiram, até que com a aprovação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96, promulga-se a primeira 
referência sobre a EJA, trazendo significativo ganho a educação de jovens e adultos. Com 



base nos princípios legais, o MEC criou o Programa Nacional de Integração Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA. Assim, 
procura-se neste trabalho analisar como o ensino ofertado no PROEJA, na modalidade a 
distância tem influenciado na melhoria de qualidade de vida dos egressos do IFMA/Campus 
São Luíz Maracanã. Freire (1996) ressalta a importância da formação integral. Ele chama 
atenção para o fato que quando essa formação é colocada de lado, dando lugar ao puro 
treino profissional, ganha força o autoritarismo, o falar de cima para baixo, contrariando 
as características de uma educação democrática que procura reforçar a capacidade crítica 
do educando, sua insubmissão (CIAVATA, 2005).
Para responder as inquietações e alcançar os objetivos propostos a pesquisa será de cam-
po com abordagem qualitativa e natureza exploratória e descritiva. Será um estudo de 
caso. Como procedimentos técnicos de coleta de dados faremos análise documental e 
entrevista semiestruturada. Para fundamentar as reflexões teóricas e caracterizar as cate-
gorias de análise realizaremos a pesquisa bibliográfica, onde utilizaremos como referencial 
Gadotti e Romão (2008), Freire(1996), Paiva (2004).
A pesquisa será realizada junto aos egressos do PROEJA, no Curso Técnico em Agropecu-
ária a distância no polo Cururupu, coordenado pelo IFMA/ Campus São Luíz Maracanã. O 
aporte teórico escolhido considera a conjuntura política educacional e propõe um modelo 
de educação que contemple a formação do homem e ao mesmo tempo o preparo para o 
mundo do trabalho.
A educação à distância através do PROEJA, não deve ser simplesmente a oferta de uma 
preparação imediatista e limitada para atender o mercado de trabalho. Mas, constituir-se 
numa formação integral. Rompendo com o modelo de treinamento profissional, na pers-
pectiva de contrapor-se autoritarismo muito presente na educação Brasileira. Esta moda-
lidade ganha relevância na vida dos egressos quando se caracteriza como uma educação 
democrática que procura reforçar a capacidade crítica e laboral do educando. Neste sen-
tido, acreditamos que através deste estudo, poderemos contribuir com o IFMA/Campus 
São Luíz Maracanã e com outros pesquisadores na incessante busca de intensificar as 
discussões acerca da temática, ampliando assim oportunidades educacionais para aqueles 
que historicamente foram excluídos.

TÍTULO: Prejuízos sociais de desastres naturais ocorridos em Pernambuco
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Maria Alice de Lira Borges
Autores: Maria Alice de Lira Borges, Hernande Pereira da Silva, Karina Francine Romão, 
Sílvio Araújo Braga Júnior.
Resumo: Conhecer, caracterizar e comparar as diferentes áreas do estado de Pernambuco 
em relação aos desastres naturais se tornou cada vez mais necessário .Nos últimos anos, 
essas catástrofes assolaram diferentes regiões do mundo. Alem de afetar a economia não 



só no capital físico, mas também no capital humano. Saber quantificar a magnitude desse 
problema é importante para existir um melhor planejamento de como evitar tais catástrofes 
e evitar tantas perdas a sociedade.

TÍTULO: Avaliação nutricional da população idosa da comunidade do município de 
Pesqueira-PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Maria Amanda Lima Batista
Autores: Maria Amanda Lima Batista, José Romero Diniz, Nayane Rafaela da Silva, Águeda 
Júlia Siqueira Cordeiro, Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos.
Resumo: Trata-se de estudo descritivo de corte transversal quantitativo, o qual produz a 
situação da saúde da população investigada, com base na avaliação individual da condição 
de saúde dos idosos da comunidade de PESQUEIRA– PE. A população selecionada foi 
constituída pelos idosos que frequentam as Unidades de Saúde, estando localizadas na 
área urbana do município de Pesqueira. O trabalho visa avaliar o ESTADO NUTRICIONAL 
da POPULAÇÃO IDOSA da COMUNIDADE e sua possível associação com as variáveis 
sociodemográfcas, condições de saúde, comportamentos relacionados à saúde por sexo. 
Para a ilustração real do estado nutricional da população idosa do Município, os dados 
foram baseados segundo o Índice de Massa Corporal (IMC). Foi possível ainda identificar 
os indivíduos idosos que apresentam risco cardiovascular através da relação cintura 
quadril. Os dados coletados poderão subsidiar a formulação de estratégias de intervenção 
direcionadas para melhoria da qualidade de vida desta clientela.

TÍTULO: Desenvolvimento de projeto de mobiliário para ambiente residencial adaptável 
para usuários de cadeira de rodas
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Maria Angélica Vieira de Melo
Autores: Maria Angélica Vieira de Melo, Ivana Marcia Oliveira Maia.
Resumo: Com o crescente número de usuários de cadeira de rodas, esta pesquisa tem 
como foco buscar a comodidade e a estabilidade do cadeirante no ambiente residencial, 
estudando suas dificuldades e solucionando-as. Verificou-se que os portadores de 
necessidade especiais físicas apresentam complicações quanto a sua locomoção, 
causando desconforto.
O presente estudo tem como objetivo fazer uma investigação sobre o uso da cadeira de 
rodas para atividades domésticas, uma vez que a mesma é considerada como parte do 
usuário, e com isso verificar os seus aspectos formais, operacionais e ergonômicos. O 
ambiente residencial precisa ser confortável e exigir baixo esforço físico do cadeirante.
É fundamental proporcionar ao cadeirante maior possibilidade de circulação, considerando 
que para isso é necessário usar medidas adequadas que facilitam o mesmo.



TÍTULO: A pesca do “mandin” em sena madureira-ac: Uma análise sócio-histórica da 
produção (2008 -2013)
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Maria Aparecida Cavalcante de Sá
Autores: Maria Aparecida Cavalcante de Sá, Italva Miranda da Silva.
Resumo: Esta pesquisa propôs analisar a pesca do Mandin em Sena Madureira-AC com 
vistas a investigar a produção entre os anos 2008 e 2013. A pesca foi durante muito 
tempo a principal atividade econômica da região, constituindo para além de fonte de 
alimento, parte integrante da cultura. Dada sua importância criou-se a Festa do Mandin, 
evento do calendário local que marcava importante momento da relação entre natureza e 
cultura. O objetivo desse trabalho foi analisar a produção do pescado na cidade, a fim de 
avaliar e identificar possíveis mudanças nos hábitos alimentares e costumes da cultura 
local. O estudo foi composto dos métodos quantitativos e qualitativos. Como técnicas de 
análise, foram utilizadas observações e entrevistas no formato semiestruturadas. O estudo 
apontou que, mesmo com o crescimento de outras atividades econômicas terem surgido, 
no tocante a pecuária bovina e a piscicultura, a pesca ainda ocupa um lugar privilegiado e 
a produção do Mandin manteve-se ao longo do período analisado praticamente estável e 
continua sendo o principal pescado do município.

TÍTULO: Feira das nações latino-americanas
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Itu
Apresentador: Maria Aparecida Garcia da Silva
Autores: Maria Aparecida Garcia da Silva, Nívea Gomes dos Santos.
Resumo: A pesquisa tem como finalidade mapear essas comunidades latino-americanas 
no Estado de São Paulo e convidá-las a participar da Feira das Nações Latino-americanas, 
um evento realizado pelos alunos do terceiro semestre do Curso de Eventos da Fatec Itu.
Identificou-se a necessidade de conhecer como vivem as comunidades latino-americanas 
em São Paulo, suas dificuldades, desafios e expectativas.
As pesquisas iniciais sinalizam que apenas um evento envolvendo as comunidades lati-
no-americanas foi realizado até o ano de 2014 no Estado de São Paulo: o Festival Gastro-
nômico e Cultural, que aconteceu no Memorial da América Latina. A metodologia envolve 
levantamento de dados secundários e coleta de dados primários, envolvendo entrevistas, 
depoimentos, questionários e grupos focais, todo esse material será compilado e apresen-
tado à comunidade via web.
Como resultado parcial comprova-se que as festas das nações tradicionalmente realizadas 
em diversas cidades do país convidam as comunidades imigrantes da Europa e Ásia, mas 
da América Latina, América do Norte, Oceania, há pouca informação. Também fica explíci-
to que os Brasileiros conhecem muito pouco sobre a realidade dos países vizinhos.



TÍTULO: Uma perspectiva para educação de jovens e adultos
Instituição: IFTO, Campus Araguatins
Apresentador: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos
Autores: Maria Aparecida Gonçalves dos Santos, Arleth Silva Santos, Udinelquia Gonçalves 
dos Santos, Jader Luiz Gama das Neves.
Resumo: O conhecimento tem importância em qualquer perspectiva futura. Por isso, o 
desenvolvimento de um país está diretamente condicionado à garantia de qualidade da 
sua educação. Ela é considerada como o elemento possibilitador de reflexão, visando à 
consciência crítica e reflexiva onde as capacidades, atitudes e valores sejam necessários. 
Este artigo baseia-se em uma pesquisa em uma escola estadual de Araguatins- TO e teve 
por objetivo verificar as causas que motivaram o retorno e a permanência dos alunos 
na educação de jovens e adultos. O trabalho foi realizado com 24 alunos das 2º e 3° 
series, através da aplicação de questionários. Os resultados mostram que todos os alunos 
pretendem ingressar em um curso superior e, com isso, conclui-se que mesmo com tantas 
dificuldades eles ainda acreditam que a transformação social só é possível com a educação.

TÍTULO: Concepção de currículo nos princípios norteadores da educação técnica do if 
Farroupilha
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Maria Aparecida Lucca Paranhos
Autores: Maria Aparecida Lucca Paranhos
Resumo: Transformações no mundo do trabalho se consolidaram nas últimas décadas e 
promoveram mudanças nas relações entre trabalho e educação com reflexos nas formas 
de organização da Educação Profissional e Tecnológica. Esta pesquisa busca analisar a 
concepção de currículo expressa nas Diretrizes Institucionais para a Educação Técnica de 
Nível Médio do Instituto Federal Farroupilha. Analisam-se os Princípios Norteadores da 
Educação Técnica de Nível Médio. A partir disso, evidencia-se a ideia integração que marca 
a travessia da educação meramente técnica para uma formação integrada às dimensões do 
trabalho, da tecnologia, ciência e cultura. Busca-se, assim, estimular a discussão sobre um 
currículo que supere a compartimentalização dos conteúdos das áreas básica e técnica, 
superando a fragmentação de conhecimento, o fracionamento da organização curricular e 
a desarticulação entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem.

TÍTULO: Os riscos da poluição sonora em piracuruca
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Maria Beatriz Barreto de Souza
Autores: Maria Beatriz Barreto de Souza, Paulo Roberto Oliveira da Silva.
Resumo: A poluição sonora é qualquer ruído que ultrapasse os limites estabelecidos pela 
legislação ou, que seja capaz de provocar desconforto, e prejudicar a saúde humana. É 



considerada como uma forma “recente” de poluição porque estão fortemente relacionada 
à grande concentração de pessoas, indústrias, veículos, meios de comunicação e outros 
ruidosos (FARIA, 2006).
No presente artigo, foi realizada uma pesquisa envolvendo jovens e adultos das comuni-
dades, na cidade de Piracuruca, no período de outubro a dezembro de 2014. Efetuaram-se 
dos mais diversos modos às abordagens, usando maneiras distintas que mais se adequava 
para cada grupo: abordagens orais usando panfletos, linguagem mais próxima do público 
e medições de ruídos com Decibelímetro.
Foi realizadas medições com Decibelímetro, principalmente no período de campanhas elei-
torais, visando expor como há o abuso do volume do som pelos próprios representantes 
que deveriam zelar pela integridade e bem estar da comunidade.
Realizando ainda uma abordagem na U. E. Patronato Irmãos Dantas, na cidade de Piracu-
ruca, utilizando questionários para expor e avaliar o conhecimento dos jovens sobre o que 
é a “Lei do Silêncio”.
Constatou-se por meio dos questionários aplicados nas comunidades em Piracuruca, 
que a maioria da população não sabe o que é de fato poluição sonora e também desco-
nhecem a Lei.
Pode-se afirmar que este trabalho apontou várias questões e problemas dentro do tema 
poluição sonora, observando que na cidade de Piracuruca não há a presença da lei que faz 
a regulamentação dos níveis de sons. Pelos dados coletados concordamos que é impor-
tante ter-se a aplicação da Lei do Silêncio em Piracuruca, já que, segundo nossas pesqui-
sas, algumas comunidades sofrem com isso e muitas vezes até desconhecem que exista 
Lei para tal questão.

TÍTULO: Rio apodi mMossoró-RN: Impactos da poluiçao.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Beatriz Fagundes Ferreira
Autores: Maria Beatriz Fagundes Ferreira, Maria Aparecida Andrade Guimaraes.
Resumo: O estudo que será abordado trata-se da poluição do Rio Apodi-Mossoró. A 
pesquisa tem como principal objetivo apresentar as causas principais da poluição e discutir 
os malefícios que causa a população, principalmente as que residem próximo.
Foi realizada visita ao local, para se ter maior visibilidade da situação. Sendo mostradas com 
maiores detalhes em fotos tiradas no momento. em pesquisas feitas, tem-se conhecimento 
que o rio nem sempre foi poluído, o que deixa a população indignada, pois a água do rio ser-
via para o consumo doméstico. No fim da pesquisa, foram obtidos os resultados dos objeti-
vos, sendo detectados os maiores fatores da poluição, e o mal que este causa a população.

TÍTULO: Produção de concreto ecológico utilizando resíduos de sílica vítrea e da 
marmoraria da cidade de Salgueiro-PE.
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro



Apresentador: Maria Beatriz Gonçalves Torres
Autores: Maria Beatriz Gonçalves Torres, Felipe Medson Matos da Cruz, Antônio Anderson 
da Silva Gomes, Antonio Alef de Brito, André Luiz Santos Patriota,
Resumo: A cidade de Salgueiro possui cerca de 60.000 habitantes e está localizada a 
510km de Recife. Existem atividades comerciais geradoras de resíduos, entre eles detritos 
de vidros e granitos, que não possuem destinação adequada, resultando em acúmulos de 
entulhos em locais inapropriados onerando o meio-ambiente.
A construção civil tem grande potencial de propor alternativas viáveis que reduzam o im-
pacto ambiental oriundos da disposição inadequada de resíduos. É de fundamental impor-
tância o desenvolvimento de pesquisas que proponham soluções para redução do impacto 
ambiental resultantes da destinação incorreta desses resíduos.
Serão produzidos concretos utilizando os resíduos de sílica vítrea e da marmoraria, em 
substituição aos agregados graúdo e miúdo, com a finalidade de desenvolver um compó-
sito ecológico de utilização viável.
É esperado que o compósito ecológico que será produzido possua desempenho mínimo 
para ser utilizado na construção civil, sendo em peças estruturais ou não estruturais, como 
por exemplo em calçadas, se tornando alternativa ecológica e viável.

TÍTULO: Extração artesanal e rendimento do óleo de babaçu (Orbignya Phalerata) 
proveniente do município de Codó - MA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Maria Betânia Andrade Almeida
Autores: Maria Betânia Andrade Almeida, Eva Michelly Carvalho Santana Nobre, Sabrina 
Karen Castro de Sousa, André da Silva Freires.
Resumo: O babaçu é uma palmeira que pode chegar a alcançar até 20 metros de altura. 
É considerada a palmeira nativa de maior origem mundial de óleo silvestre utilizado em 
fins domésticos. O fruto desta palmácea é constituído basicamente por: epicarpo (casca), 
mesocarpo (polpa), endocarpo (casca interna) e amêndoa. A amêndoa do babaçu produz 
um óleo de qualidade e com grande importância econômica. O presente trabalho tem como 
objetivo realizar a extração artesanal do óleo de babaçu (OrbignyaPhalerata)e verificar o 
seu rendimento. O mecanismo da extração artesanal do óleo resume-se em submeter as 
amêndoas a um processo de cocção intenso. Foram utilizados 4 kg de amêndoas para a 
realização do procedimento de extração. Ao final do processo, obteve-se 2,5 litros de óleo 
de babaçu, portanto, pode-se afirmar que houve um bom rendimento.

TÍTULO: Ciência em movimento: acervo rotativo de kits experimentais para o ensino 
de ciências
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: Maria Caduda Greguer



Autores: Maria Caduda Greguer, Cibele Lima de Albuquerque Galvani, Murilo Henrique 
Anzolini Cassiano, Rainer Souza, Leonardo Takeo Kikuchi.
Resumo: A experimentação torna-se recurso pedagógico essencial no ensino de ciências, 
principalmente se ampliadas as funções de mera ilustração e demonstração para as 
dimensões de coleta de dados, formulação de hipóteses e desenvolvimento de habilidades 
de observação, interpretação e comunicação de resultados. O presente projeto configura 
desdobramento de trabalho iniciado com o apoio financeiro do IFSP, e insere-se no 
contexto mais amplo de constituição de um acervo rotativo de kits experimentais para 
o ensino de ciências no Ensino Fundamental e Médio (Projeto ‘Ciência em Movimento’).
Nesse contexto que o projeto apresentado propõe a idealização, construção e avaliação de 
11 kits experimentais dentro da temática ‘Meio Ambiente’ a constituírem o acervo circulante 
do projeto ‘Ciência em Movimento’, cujo objetivo é oferecer alternativas à carência de 
recursos para a prática experimental nas escolas públicas Brasileiras.Proporcionando 
benefícios para os bolsistas e para a comunidade saltense.

TÍTULO: Jogos teatrais e a formação do professor reflexivo: A análise de um processo
Instituição: Universidade Federal do Abc
Apresentador: Marissel Marques
Autores: Maria Candida Varone de Morais Capecchi, Vivilí Maria Silva Gomes, Marissel 
Marques
Resumo: O projeto de extensão do Grupo n-1, em andamento na UFABC, intitulado “Jogos 
teatrais e a formação do professor reflexivo” visa explorar a utilização de jogos teatrais 
e do sociodrama como instrumentos para fomentar, nos jogadores e participantes, uma 
postura crítico-reflexiva acerca da relação pedagógica professor-alunos-conhecimento. O 
potencial dos jogos teatrais é a mobilização de um olhar observador sobre si mesmos, 
percebendo suas capacidades e o espaço à sua volta, identificando e refletindo sobre suas 
representações sobre a relação pedagógica e seus componentes. O grupo de estudos 
promove a vivência do laboratório teatral associada ao trabalho com textos relacionados à 
temática do projeto e a escrita de diários de cada vivência com as impressões e avaliações 
sobre seus processos. A reflexão resultou numa dramaturgia composta por meio de 
cenas elaboradas pelo grupo no laboratório teatral e será utilizada como ancoradoura na 
continuidade do projeto.

TÍTULO: O que não está dito, está subentendido: Uma análise das músicas na época 
da ditadura.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Carolaine de Assis
Autores: Maria Carolaine de Assis, Elis Betânia Guedes da Costa.
Resumo: A realização deste trabalho visa mostrar como os cantores do período da ditadura 
utilizavam de recursos linguísticos, em específico, figuras de linguagem, para que não 



fossem descobertas as críticas e o sentimento de revolta, comum a milhares de Brasileiros, 
nas músicas: ALEGRIA, ALEGRIA; A MOSCA NA SOPA; APESAR de VOCÊ; CÁLICE; PRA NÃO 
DIZER QUE NÃO FALEI das FLORES; É PROIBIDO, PROIBIR e O BÊBADO e A EQUILIBRISTA. 
Pela impossibilidade de fazermos uma análise detalhada de todas destacamos esta última. 
Para tal, foi levado em consideração o contexto em que foram compostas as músicas, fator 
que ocasionou a criação das mesmas. Sendo assim, também abordamos nesta pesquisa 
às consequências sofridas pelos artistas, que eram obrigados a não expressarem os seus 
sentimentos diante todos os acontecimentos decorridos da ditadura militar, e como as 
canções de protesto representavam a insatisfação em relação ao regime.

TÍTULO: Definição do perfil alimentar dos alunos do IFG utilizando machine learning
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Luca Gonçalves Prataes Flores Iglesias
Autores: Maria Carolina da Cruz Miranda, Sanderson Oliveira de Macedo, Thainá Fernandes 
Dias Almeida, Luca Gonçalves Prataes Flores Iglesias, Ademir Schmidt.
Resumo: Com o aumento dos casos de obesidade ao redor do mundo, pesquisas envolvendo 
peso vem crescendo cada dia mais, maioria apresentando soluções para o que precisa fazer 
para conseguir sair dessa zona “gorda”. Nossa pesquisa foi um pouco além, aliando os 
conhecimentos na área da nutrição e educação física com a inteligência artificial, iniciamos 
um estudo sobre as reais causas da obesidade incluindo dados psicológicos como estresse 
e ansiedade. A aprendizagem de máquina (Machine Learning), que é uma ramificação da 
área da inteligência artificial, dá a máquina, a partir de algoritmos, a habilidade dela ler 
dados e fazer escolhas a partir deles, descobrindo padrões entre eles. Como primeira etapa 
deste projeto, foi criado (com ajuda de profissionais na área da saúde e educação física, 
um questionário que englobou informações como problemas de saúde, quantas vezes 
pratica atividades físicas e até como a pessoa se vê a partir de figuras mostrando vários 
formatos de corpo. Totalizando 250 questionários completamente preenchidos, utilizamos 
o Weka (plataforma com algoritmos de aprendizagem de máquina), para descobrir o melhor 
algoritmo para agrupar os dados sobre os perfis dos alunos do IFG – Campus Goiânia. 
Foram criados 5 grupos a partir de um algoritmo de aprendizagem não-supervisionada, 
cada qual nomeado como “Magro” “Normal” “Médio” “Gordo” “Obeso” apenas para ter 
uma fácil visualização na pesquisa. Esses ainda não são os dados finais para o banco 
de dados, ainda é necessário utilizar esses dados em um outro algoritmo, agora de 
aprendizagem supervisionada, que irá classificar os grupos. Criar os grupos foi o primeiro 
passo do projeto, o próximo será a implementação dessas informações. Esses dados 
serão utilizados como um banco de dados de um software de auxílio, que será distribuído 
para profissionais da saúde. O profissional irá passar o questionário virtual para o paciente 
que após o termino das respostas o software irá comparar as respostas colocadas com 
o banco de dados, indicando qual o grupo o paciente se encaixa em porcentagem, assim 
podendo definir qual a chance de um paciente se tornar obeso no futuro.



TÍTULO: Acesso de alunos jovens e adultos ao Instituto Federal fluminense, Campus 
Itaperuna
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Maria Carolina Gomes Barbalho
Autores: Maria Carolina Gomes Barbalho, Gleiciane Laje Soares Poubel.
Resumo: Este estudo sobre o acesso aos cursos do PROEJA no Instituto Federal 
Fluminense-Itaperuna analisa os dados dos processos seletivos recentes e constata seu 
fracasso em fazer ingressar o público-alvo desta política de inclusão, que não se justifica 
pela falta de demanda como mostram os quadros sobre escolaridade da região. Conclui-se 
que apesar dos avanços nos instrumentos empregados na seleção, o fator determinante 
para o acesso é a divulgação, ineficiente em alcançar o desejável candidato. Pretendemos 
mostrar que o IF-Itaperuna encontra-se em uma lacuna entre: a) a defesa da formação 
para o trabalho visceralmente ligada à elevação de escolaridade – o PROEJA em suas 
políticas específicas; b) a expansão da rede federal para regiões desconhecidas em suas 
particularidades; c) e as dificuldades oriundas de um sistema de ingresso baseado na 
seletividade de candidatos. A fim de termos êxito na inclusão de alunos jovens e adultos é 
necessária uma estratégia que assuma essa triangulação.

TÍTULO: Reflexões sobre a educação a distância: Walter benjamin e a questão da técnica
Instituição: Instituto Federal do Estado de São Paulo
Apresentador: Maria Caroline Trovo
Autores: Maria Caroline Trovo
Resumo: A análise do filósofo Walter Benjamin acerca do impacto das técnicas de 
reprodução em massa sobre a cultura tradicional é mobilizada no sentido da compreensão 
do fenômeno da educação a distância e das possibilidades por ela abertas. Tal analogia nos 
permitir verificar que, tal como Benjamin observara na produção cultural, o avanço técnico 
tem forte impacto na educação. O avanço técnico possibilitaria o advento de um modelo 
aberto de cultura, no qual temos a extensão da esfera da produção cultural. No teatro 
do dramaturgo Bertolt Brecht, o filósofo enxerga a concretização de tal modelo. Neste 
sentido, as transformações na educação nos colocam também diante da possibilidade 
de constituição de um modelo aberto de educação. Portanto, para além da expansão do 
acesso à educação, considera-se que apenas com a constituição de um modelo aberto 
de educação verificamos a plena efetivação das potencialidades abertas pelos avanços 
técnicos em relação à educação.

TÍTULO: Horta escolar: Fomentando a conscientização em aspectos ambientais e no 
bem estar dos discentes na rede pública de ensino em Alagoas.
Instituição: Centro de Ciências e Tecnologia do Estado de Alagoas Cecite
Apresentador: Maria Celia Aroucha Santos



Autores: Maria Celia Aroucha Santos
Resumo: O presente trabalho desenvolve-se valorizando aspectos ambientais, e 
conscientizando os estudantes no aspecto de hábitos alimentares saudáveis ao 
implantarmos hortas nas escolas com o cultivo de hortaliças e ervas medicinais, em 
áreas escolares das redes municipal e estadual em Alagoas, contamos atualmente com 
oito escolas, além do Centro de Ciências e Tecnologia da Educação (Cecite) no intuito 
de retificar hábitos alimentares errados como a ingestão de produtos industrializados e 
desconhecimento dos benefícios dos alimentos in natura à saúde dos estudantes e da 
comunidade educacional em geral e fomentar cuidados com o meio ambiente. Desta 
forma, os estudantes passam a refletir, questionar e compreender os problemas que 
afetam à saúde e a forma como estamos tratando o meio ambiente, para isso, observa-se 
a necessidade de trabalharmos com a horta objetivando a conscientização nos aspectos 
ambientais, fomentando a reflexão nos hábitos alimentares do seu cotidiano.

TÍTULO: Construção de um reator de bancada para produção de biodiesel instituição: 
Centro estadual de educação profissional álvaro melo vieira
Apresentador: Maria Clara Bessa Souza
Autores: Maria Clara Bessa Souza, Luiz Vitor dos Santos Cotia, Gabriel Oliveira de 
Figueiredo, Adriano Pelúsio Melgaço.
Resumo: Visto a necessidade de se produzir energia limpa e renovável, o objetivo deste 
trabalho foi construir um reator de bancada para produção de biodiesel em pequena escala. 
Através do processo de transesterificação, utilizou-se materiais alternativos para a diminuição 
do custo do reator, com a finalidade de produzir o biodiesel em processo de batelada com 
qualidade igual ou superior aos reatores existentes. Iniciou-se a confecção do projeto 
utilizando materiais como: cano de PVC, mangueiras, bomba de aquário, motor giratório 
de mixer, barras de ferro, motor de frigobar, resistência elétrica de chuveiro, bombona de 
plástico, durepox, mangueira silicone, vidro, torneira, ferro de solda, furadeira, termômetro. 
Visando diminuir a poluição, investiu-se em testes de produção de biodiesel com o reator 
através do óleo residual que muitas vezes é descartado de forma incorreta, aumentando a 
dificuldade referente ao tratamento de esgoto que muitas vezes chega nos rios e oceanos.

TÍTULO: Estratégia pedagógica de aprendizagem complementar no curso técnico em 
agropecuária do colégio técnico de Floriano-CTF
Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piauí
Apresentador: Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias
Autores: Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, Laurielson Chaves Alencar, Ricardo 
Castro Ribeiro Santos.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma prática educativa, dinâmica e 
contextualizada que se fundamenta em levar os conhecimentos teóricos juntamente com 
a prática, valorizando o aprender pelo fazer, no sentido de se estabelecer uma relação 



estreita entre a escola e o mundo do trabalho interagindo o conhecimento e a informação 
adquirida em sala de aula com a vivência prática. A estratégia pedagógica, circuito 
produtivo, se constituiu de atividades complementares às aulas teóricas do curso Técnico 
em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano. A experiência possibilitou mudanças na 
forma de expressão oral e comportamental dos alunos, bem como contribuiu para melhorar 
a participação dos alunos nas atividades produtivas relacionadas à área profissional.

TÍTULO: A importância do ensino da química no cotidiano dos discentes do 9º ano da 
escola municipal tancredo neves
Instituição: IFMA Campus Zé Doca
Apresentador: Thâmara de Paula Sousa Pires
Autores: Maria da Graça Sousa Marinho, Elielson da Silva Carlos Liam, Josilene Lima 
Serra, Thâmara de Paula Sousa Pires, Luiz Carlos Rocha Júnior.
Resumo: A permanência do discente no Instituto Federal está atrelada e envolvida com 
o desenvolvimento social de toda a sociedade. Esta permanência vem sendo nos últimos 
anos comprometida pela evasão dos discentes nos cursos do ensino superior. Dessa 
maneira, esse trabalho consiste em um estudo das causas da evasão dos alunos no curso 
de Licenciatura em Química do IFMA – Campus Zé Doca nos anos de 2012 a 2014. Foram 
feitos levantamentos de dados no IFMA com o número de estudantes ingressantes por 
ano e a quantidade desses que conseguiram concluir o curso. Ainda foram realizados 
questionários aos alunos desistentes, ingressantes e aos professores da referida instituição. 
As principais causas de evasão mencionadas no estudo decorrem da incompatibilidade 
entre trabalhar e estudar, falta de identificação com o curso, dificuldades na aprendizagem 
em disciplinas específicas, a aprovação desses alunos em outros cursos, dentre outras.

TÍTULO: Programação web para alunos do ensino fundamental.
Instituição: Instituto Federal de Educaçã Ciência Etecnologia do Piauí - IFPI
Apresentador: Maria da Luz Oliveira Dias
Autores: Maria da Luz Oliveira Dias, James da Luz Dias, Francisca Ocilma Mendes Monteiro.
Resumo: O ensino de programação na escola básica aspira garantir empregabilidade no 
futuro e fomentar mais criatividade e pensamento lógico no processo de ensino aprendizagem. 
Aprender programação web é útil para formar futuros programadores e profissionais com uma 
boa lógica. O trabalho investigativo, visa aguçar interesse pela programação nos alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental - Escola Santo Afonso Rodriguez, para criação de paginas web 
por meio da linguagem de marcação HTML e CSS. A pesquisa empreendida esta alicerçada 
na abordagem qualitativa, utilizando como procedimento metodológico questionários com 
perguntas abertas e fechadas para descobrir os conhecimentos dos alunos em relação ao 
conteúdo de programação. em seguida trabalhou-se conteúdos de HTML e CSS utilizando o 
computador como ferramenta principal para o desenvolvimento da pesquisa, despertando o 
desejo das crianças de criar algo, contribuindo com o raciocínio lógico computacional, e pelo 
interesse por criação de web sites.



TÍTULO: Formação profissional em segurança pública e as tecnologias de informação 
e comunicação: Uma análise do processo de acompanhamento do curso de formação 
de soldados da PMBA
Instituição: UNEB - Universidade do Estado da Bahia
Apresentador: Maria da Soledade Cardoso Landim Batista
Autores: Maria da Soledade Cardoso Landim Batista
Resumo: Este estudo é o resultado parcial de pesquisa realizada junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB). Seu principal objetivo é compreender como a utilização das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) pode contribuir para a construção de um modelo 
de gestão e desenvolvimento de cursos de formação de praças, possibilitando a difusão 
dos conhecimentos essenciais para atuação profissional e princípios básicos da Polícia 
Militar da Bahia. Para cumprir essa finalidade foi realizada uma revisão de literatura dos 
referenciais teóricos que orientam as ações formativas dos profissionais de segurança 
pública e os processos tecnológicos, observando os limites e possibilidades da utilização 
das TIC para o processo de acompanhamento da formação de Soldados, realizada pelo 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMBA.

TÍTULO: Seleção de indicadores para medir o grau de sustentabilidade para destinos 
de praia em matéria de qualidade dos meios sociocultural e econômico
Instituição: Colégio Técnico da Universidade Rural
Apresentador: Maria Danielle Passos Ribeiro Campos Barbosa
Autores: Maria Danielle Passos Ribeiro Campos Barbosa, Magda Queiroz, Celso 
Guimarães Barbosa.
Resumo: A necessidade de informação sumária relacionada com o estado e as tendências do 
turismo, com base na coleta de dados e estatísticas, levou ao desenvolvimento de indicadores 
como ferramentas específicas de informação. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
de obter um inventário dos indicadores amplamente validados por especialistas como a sua 
capacidade de lidar com a garantia de sustentabilidade, em termos de qualidade do meio 
sociocultural e econômico para destinos de praia. Emprego no setor turístico, opinião dos 
residentes sobre o futuro do turismo no município, nível de satisfação da população local, 
intensidade turística e densidade da procura turística, foram classificados como indicadores 
adequados para avaliar o grau de sustentabilidade sociocultural do turismo, assim como os 
indicadores contribuição do turismo na economia do município, gasto turístico total anual 
e investimentos no turismo foram classificados como adequados para avaliar o grau de 
sustentabilidade econômica do turismo para destinos de praia.

TÍTULO: A educação ambiental fundamentando valores socioculturais
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte



Apresentador: Maria das Dores Lopes da Silva Ferreira Felix
Autores: Maria das Dores Lopes da Silva Ferreira Felix, Milena Rolim da Silva, Vanessa 
Allana Sousa Barbosa, Erineide da Costa e Silva, Maria do Socorro da Silva.
Resumo: O presente artigo é fruto de uma pesquisa teórico-conceitual, a qual se encontra 
em estágio de desenvolvimento. Tem por objetivo mostrar as abordagens e discussões da 
implantação da educação ambiental no Brasil com intuito de promover uma conscientização 
ambiental e ainda uma ressignificação dos valores, objetivando uma nova cultura de 
reflexões e ação, tornando possível a educação ambiental como conceito e prática bem 
como agente de transformação social e qualidade de vida. O tema abordado tem alta 
relevância por estar relacionado à problemática da demasiada degradação ambiental, fruto 
da falta de identidade cultural e memória afetiva da população para com o ambiente no 
qual está inserida. Dentro dessa perspectiva, constatou-se que como na maioria das vezes 
a população não se vê parte integrante do meio, não exerce sua função social acerca das 
questões ambientais, propondo, portando a inserção da educação ambiental na educação 
formal de base e ainda estimular a educação não-formal para que se constitua uma 
sociedade ambientalmente sadia e que atue com um potencial de criticidade suficiente 
para que haja mudanças através da universalização do conhecimento.

TÍTULO: Blocos ecológicos com resíduos: Uma nova alternativa de reciclagem e 
sustentabilidade
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria das Graças Camilo Rocha
Autores: Maria das Graças Camilo Rocha, Edson José da Costa Santos, Júlio César 
Cavalcante Damasceno.
Resumo: Buscando alternativas para minimizar a poluição ambiental causada pelo 
processo de fabricação do tijolo cerâmico e aproveitar os resíduos que são descartados 
no meio ambiente, o bloco de solo cimento surge como uma alternativa para redução 
de desmatamento, emissão de gás carbônico e elevados custos, bem como reciclagem, 
sustentabilidade e consequentemente construções limpas, mais rápidas e econômicas. 
O bloco ecológico consiste em blocos de solo cimento com saliências e dois furos na 
estrutura que permite o encaixe entre os blocos e garante o seu auto alinhamento. Esse 
material é caracterizado pela mistura do solo arenoso de granulometria média, cimento 
Portland comum e um teor adequado de água, o necessário para se obter um material 
com umidade ótima, o qual chama-se solo cimento. Tendo em vista seu lado ecológico, 
o bloco de solo cimento permite adições em seu processo de fabricação como o resíduo 
de concreto, poliestireno expandido e gesso. Além de dispensar o uso da argamassa no 
processo construtivo da obra, os blocos ecológicos apresentam facilidade para instalação 
da rede elétrica e hidráulica reduzindo o tempo e valor da obra. Estudos mostram que 
os blocos ecológicos apresentam bom isolamento térmico, acústico e proteção contra 
incêndio de até 700°C. A utilização dos resíduos de concreto, como o poliestireno expandido 



e gesso, trazem vantagens como diminuição do teor dos materiais que seriam utilizados 
no processo de fabricação do maciço, melhor condução térmica e acústica, bem como 
o índice satisfatório de desenvolvimento das propriedades do bloco, como resistência e 
absorção de água, propiciando assim, maior economia, diminuição de relevância da obra e 
construções sustentáveis. Este trabalho tem por objetivo principal expor as vantagens do 
bloco ecológico em relação ao tijolo convencional bem com os benefícios de utilização dos 
resíduos proporcionando a reciclagem e sustentabilidade.

TÍTULO: Todos plugados? Analise do perfil tecnológico visando a inclusão digital para 
o desenvolvimento humano e construção da cidadania
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Maria das Graças Costa Nery da Silva
Autores: Maria das Graças Costa Nery da Silva, João Mateus Santos da Silva.
Resumo: O início deste século ficou marcado como a era da “revolução” tecnológica. A área 
que mais sobressaiu foi a da teleinformática. A informática associada às telecomunicações 
está presente no dia a dia de todos nós, nos tornando, de certa maneira, dependentes 
da tecnologia. Uma dependência sadia, visto que a tecnologia não aliena, mas auxilia em 
grande parte as nossas atividades cotidianas.

TÍTULO: Free donkey software community - FDSC
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Floresta
Apresentador: Maria das Graças Nazário
Autores: Maria das Graças Nazário, Francisco de Assis de Lima Gama, João Marcos 
Mascarenhas de Carvalho, Bruna Gomes Freire de Souza, Deimison de Souza Santos
Resumo: Os avanços tecnológicos proporcionaram uma nova forma de comunicação: a 
Internet. Neste mundo globalizado, esse meio de comunicação mostra-se extremamente 
necessário tanto para a vida pessoal quanto profissional.

TÍTULO: Análise de fontes de energias renováveis: Uma perspectiva teórica do briquete 
de capim elefante.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Dayane Soares dos Santos
Autores: Maria Dayane Soares dos Santos, Raisa Andriele de Vasconcelos Lopes, Nathalie 
Luana de Oliveira, Dárcia Sâmia Santos Moura de Macêdo, José Alves de Lima Neto.
Resumo: No entanto, vivemos em uma sociedade extremamente desigual que carece 
ainda de ações para a inclusão digital. Programas sociais vêm sendo implantados visando 
ao combate desse cenário atual. Desta forma, observa-se que a tecnologia digital é uma 
ferramenta importante no combate a essa desigualdade.



TÍTULO: Programa de extensão escola da ponte: o IFPB capacitando a comunidade
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Maria de Fátima Alves Figueiredo de Lacerda
Autores: Maria de Fátima Alves Figueiredo de Lacerda, Luciana Trigueiro de Andrade, 
Andrea de Lucena Lira, Pedro Paulo Sampaio de Lacerda, Maize Sousa Virgolino de Araújo.
Resumo: Muitas iniciativas para inclusão digital têm sido realizadas pelo governo federal 
para aproximar a população às tecnologias de informação e comunicação (TIC). No 
entanto, cabe aqui o questionamento: Essas iniciativas estão sendo suficientes para incluir 
o cidadão tecnologicamente?

TÍTULO: Desempenho de suínos alimentados com rações contendo níveis de resíduos 
desidratado de cervejaria durante a fase de crescimento
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Maria de Jesus Silvestre
Autores: Maria de Jesus Silvestre, Pedriane Inácia Oliveira da Costa, Hunaldo Oliveira 
Silva, Irinéia Rosa do Nascimento
Resumo: Esse projeto se insere no atual cenário como uma ação para identificar a 
aproximação das TIC no cotidiano da comunidade interna do IFPE Campus Recife. 
Portanto, faz parte do escopo desse projeto, o desenvolvimento de ações que possam 
diminuir a exclusão digital e disseminar o uso de novas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC). Além disso, pretende-se promover pesquisa para o desenvolvimento 
científico e tecnológico sobre a temática e que possa contribuiu para o desenvolvimento 
tecnológico da comunidade interna do IFPE Campus Recife. Para tanto, pretende-se 
realizar uma pesquisa de campo com o objetivo de levantar e analisar o perfil tecnológico 
dos estudantes, professores e administrativos que atuam no IFPE Campus Recife.

TÍTULO: Água de chuva e cisternas rurais no município de Princesa Isabel/PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel
Apresentador: Maria de Lourdes Cândido da Silva
Autores: Maria de Lourdes Cândido da Silva, Lucilene Alves de Freitas, Maria Auxiliadora 
Freitas dos Santos, Francisca Adriana Fernandes, Adriana Oliveira Araújo.
Resumo: Espera-se desta pesquisa a produção de um documento que retrate o perfil 
tecnológico da comunidade estudada. Pretende-se que esse documento possa nortear a 
política de inclusão digital da instituição, fornecendo informações que auxiliem os gestores 
e à comunidade para uma expansão tecnológica responsável e com mais qualidade.

TÍTULO: Na trilha do conhecimento para a preservação ambiental
Instituição: Ete Luiz Dias Lins
Apresentador: Suely Maria Albuquerque Ugiette



Autores: Maria de Lourdes de Carvalho Fragoso, Rosineide Marques de Oliveira, Catarina 
de Andrade Lima, Suely Maria Albuquerque Ugiette.
Resumo: O presente projeto discorre sobre o tema “Na Trilha do Conhecimento para 
a Preservação Ambiental” e tem como objetivo desenvolver na comunidade escolar da 
ETE Luiz Dias Lins atitudes de respeito e de valorização ao patrimônio natural. Assim, 
com esse propósito, na tentativa de despertar a consciência ambiental nos educandos do 
Ensino Médio buscou-se a implantação de uma trilha ecológica na escola, com o intuito 
de possibilitar uma maior integração entre o ser humano e o meio natural, ampliar os 
conhecimentos do ambiente local e dos seus aspectos históricos, culturais e naturais. Nesse 
sentido, procedeu-se ao reconhecimento da área de estudo com descrição da paisagem 
escolar, identificação e catalogação das espécies vegetais encontradas, elaboração de um 
roteiro para indicação dos locais para paradas educativas, eleição para logomarca da trilha 
e confecção de placas indicativas. Ressalta-se, que as trilhas ecológicas são estratégias 
didáticas de grande relevância para a educação ambiental, e destaca-se enquanto ferramenta 
pedagógica que contribui para formação de cidadãos críticos capazes de atuar na realidade, 
refletir sobre suas responsabilidades e buscar mudanças de atitudes. Contudo, incentivar a 
capacidade de observação, aprofundar conceitos ecológicos e estimular a interação com o 
meio contribui para sensibilização e para melhoria da qualidade de vida.

TÍTULO: A expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica, no estado 
do Maranhão: Um estudo de caso nos Campus Timon e caxias
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Maria do Perpétuo Socorro Azevedo Carneiro
Autores: Maria do Perpétuo Socorro Azevedo Carneiro
Resumo: Este projeto constituiu-se pesquisa de dissertação apresentado ao Programa 
de Mestrado em Administração da Faculdade de Estudos Administrativos – FEAD/MG. 
Buscou-se confrontar os objetivos proclamados no Plano de Expansão da Rede Federal 
e a sua prática concreta, tendo como foco a implantação dos campi Caxias e Timon, que 
no estado do Maranhão integram a Fase II desse Plano de Expansão. A abordagem da 
pesquisa é qualitativa e trata-se de um estudo de casos múltiplos, na perspectiva de uma 
replicação literal, com propósito exploratório. Fundamenta-se nos pressupostos teóricos 
que concebem as políticas educacionais influenciadas por condicionantes da prática social. 
O estudo evidencia algumas limitações dos campi no alcance dos postulados da atuação 
finalística dos Institutos Federais, no entanto, aponta as possibilidades que se apresentam 
nesse novo modelo institucional para a oferta de uma educação profissional comprometida 
com a formação do cidadão trabalhador.

TÍTULO: Estudo das perdas de materiais de construção em canteiros de obras da cidade 
de Salgueiro/PE
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro



Apresentador: Maria do Socorro Bezerra Sá
Autores: Maria do Socorro Bezerra Sá, Camila Macêdo Medeiros, Nailde Amorim Coelho.
Resumo: O uso de materiais na indústria da construção civil é expresso pela demanda de 
recursos naturais, que servem de matéria prima para a fabricação. Entretanto, a produção 
de resíduos de construção e demolição (RCD) é demasiadamente grande na “indústria de 
obras”, estas que a cada dia cresce mais no país, gerando assim um impacto ambiental 
feroz, principalmente nos meios urbanos. Porém, esses resíduos podem muitas vezes ser 
evitados, ou seja, evitando perdas de materiais de construção. A redução do desperdício 
tem como consequência a diminuição da geração de entulhos, o que é outro ponto positivo, 
pois, a quantidade de resíduos gerada é grande, ocupando parte do canteiro de obras, além 
de exigir uma destinação adequada, originando custos adicionais. Todos esses custos 
adicionais tornam as construções ainda mais dispendiosas, sendo refletida no custo total 
da obra e no lucro do construtor. Localizada no sertão central do estado de Pernambuco, 
beneficiada por ter uma distância média de 596 km e a apenas 530 km do Recife, Salgueiro 
apresenta perfeita condição geográfica para a instalação de qualquer empreendimento 
onde a distribuição seja importante; é notório o grande crescimento da cidade, o que 
também implica um aumento de perdas de materiais nas obras locais, logo, gerar resíduos 
e não se preocupar com o destino que ele irá tomar, é uma forma de esquecer o problema, 
este que a cada dia está se tornando uma grande “bola de neve”, nas mãos de grandes 
construtoras, em obras residências e todas as demais que utilizam material de construção, 
desperdiçando-os. Diante disso, é fundamental pesquisar os principais tipos de perdas 
e procurar alternativas de redução das mesmas, por isso faz- se necessário o presente 
estudo como forma de buscar diminuir a quantidade de perdas na cidade, está que está em 
pleno favor de desenvolvimento construtivo.

TÍTULO: Educação ambiental nas escolas: Uma perspectiva de mudança eficaz
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina
Apresentador: Wellington da Silva Rodrigues
Autores: Maria do Socorro Tavares Cavalcante Vieira, Wellington da Silva Rodrigues, 
Géssica Fernandes da Silva, Andreza de Araújo Rodrigues.
Resumo: Devido a grande resistência em relação às análises ambientais, há necessidade de 
inserir a educação ambiental no ambiente escolar, de maneira que todos se mobilizem de 
forma ativa para a melhoria da qualidade de vida. É muito importante que as novas gerações 
possam ter em seus currículos escolares a dimensão ambiental, pois a Educação Ambiental 
exerce um papel importante enquanto um meio que possibilite a formação de cidadãos 
atuantes e críticos diante da sociedade, desenvolvendo formas conscientes de consumo com 
o intuito de preservar o meio ambiente. O exposto trabalho teve como metodologia pesquisas 
descritivas e exploratórias, pelo qual trouxe uma visão ampla do referido assunto visando 
demonstrar que o conhecimento dos conceitos do que seja Educação Ambiental, bem como 
o estudo do seu histórico proporciona uma visão ampla e atual das principais questões 



ambientais, colaborando para que se possa estabelecer no ambiente escolar alternativas para 
sensibilizar alunos, professores e funcionários e que possam promover meios para manter a 
qualidade de vida em parceria com a preservação do meio ambiente.

TÍTULO: Os processo de gestao de pessoas nos meios de hospedagens de baturite
Instituição: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Ceara, Campus Baturite
Apresentador: Maria Eduarda Geracino Pinheiro
Autores: Maria Eduarda Geracino Pinheiro, Maria do Socorro de Assis Braun.
Resumo: OS PROCESSO de GESTAO de PESSOAS NOS MEIOS de HOSPEDAGENS de 
BATURITE
Autora: Maria Eduarda Geracino Pinheiro, eduardageracino@hotmail.com, (85) 978523121
Orientadora: Me. Maria do Socorro de Assis Braun, sosbraun@hotmail.com, (85) 9989 
4397
Este trabalho aborda o tema da Gestão de Pessoas no segmento hoteleiro de Baturité, 
como uma estratégia que auxilia as empresas a agregar valores aos seus serviços, através 
das competências de seus colaboradores, uma vez que suas habilidades, conhecimentos e 
atitudes possam melhorar o desempenho das organizações. Portanto, é necessário que os 
processos de gestão de pessoas, que são: agregar, aplicar, manter, desenvolver, recom-
pensar e monitorar profissionais, devem estar interligados e serem trabalhados de forma 
dinâmica aprimorando os talentos das organizações para que assim possam alcançar de 
forma mais clara aos seus objetivos empresarias, como também cumprir sua missão no 
mercado em que atuam. Ampliando este conceito para a área turística, é importante im-
plantá-lo nas unidades de hospedagem para melhorar o desempenho individual e cole-
tivo dos profissionais que prestam serviços aos clientes, pois assim poderá influenciar 
o crescimento do mercado turístico e principalmente do potencial dos profissionais que 
trabalham nesta área. A medida que se desenvolve as pessoas as empresas se fortalecem 
e obtêm sucesso. Nesse contexto, o trabalho terá como finalidade analisar dos processos 
da gestão de pessoas nos meios de hospedagens da cidade de Baturité, para compreender 
como os gestores das empresas deste segmento gerenciam seus colaboradores. Além 
disso, verificar os impactos desses processos na qualidade dos serviços prestados nos 
meios de hospedagens, como também a visão de seus líderes em relação ao ser humano 
como fator de diferenciação, uma vez que o gerenciamento humano numa perspectiva 
sistêmica é contingencial, estratégico, complexo e situacional. Portanto, formada por pes-
soas e organizações ligadas pelo vínculo da empregabilidade. Assim, é importante abordar 
este tema porque a cidade Baturité tem grande potencial turístico que abrange sua cultura, 
história, belezas naturais e monumentos religiosos e para aproveitá-lo é necessário que os 
profissionais envolvidos possuam as competências para executarem corretamente os pro-
cessos atraindo e retendo turistas, possibilitando um desenvolvimento econômico e social 
da região. Para elaboração deste trabalho foi adotado o método de pesquisa exploratória 
e descritiva que se caracteriza por ter um estudo profundo sobre o tema. Além disso, para 



a coleta de dados foi realizada pesquisa a campo onde foram coletados dados nos meios 
de hospedagens, através de questionários e entrevistas com os gestores e colaboradores. 
Assim, foram apontados indícios que a gestão desses meios de hospedagens trabalham 
de forma empírica, oferecendo um serviço de hospedagem sem a qualificação necessária, 
tendo colaboradores mal remunerados e não orientados em suas atividades. Outro pro-
blema encontrado é a ausência de estrutura organizacional que oriente os trabalhos, o po-
tencial de seus colaboradores não são aproveitados e por isso não conseguem promoção, 
além disso, há falta de segurança no emprego. Outro aspecto analisado, são os serviços 
que os colaboradores executam de maneira incorreta e sem os equipamentos individuais 
de segurança necessários. em relação ao incentivo a permanência nas empresas hotelei-
ras, há falta de benefícios que estimulem a parceria entre a empresa e seus talentos, como 
também os gestores dos hotéis e pousadas de Baturité não possuírem experiência na 
área acarreta a falta de valorização do potencial de seus colaboradores, com isso deixam 
de aproveitar as oportunidades de crescimento do turismo existentes na região como um 
processo econômico, social, cultural e político abrangente e participativo, proporcionando 
bem-estar da população com a geração de empregos e distribuição de renda.
Palavras Chaves: Gestão de pessoas, Processos da Gestão de Pe

TÍTULO: Reuso de água proveniente do processo de destilação simples em destilador 
tipo pilsen
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Eduarda Pessoa Lopes Dantas
Autores: Maria Eduarda Pessoa Lopes Dantas, Marcus Luiz dos Santos Menezes, Diogo 
Pereira Bezerra, Renato Dantas Rocha da Silva.
Resumo: O aumento no consumo de água causado pelas diversas atividades humanas, 
somada ao desperdício e a degradação das fontes hídricas, criam um cenário preocupantes 
no que se diz respeito a escassez de água no futuro não tão distante. em cenário promover 
a necessidade urgente de criar sistemas que possam economizar ao máximo a reutilização 
da mesma. Alternativas de reutilizar água para infinitas atividades contribui para um 
consumo consciente, controle de gastos e desperdícios que foram gerados por geração 
passadas. O gasto de água potável na produção de água destilada é na razão de 100 para 
10, ou seja, a cada 100 litros de água potável, somente 10 litros são destilados. Visando 
abolir todo esse desperdício, o projeto visa a reutilização da água utilizada no processo e 
devolução ao laboratório para ser utilizada em suas atividades normais. Sendo assim, o 
sistema elaborado tende a tornar nulo qualquer gasto de água tratada, é de baixo custo, 
gerando uma economia e o reaproveitamento dessa água que iria para o ralo.

TÍTULO: Dinâmica do comércio em uma feira livre de Gurupi - Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins Campus Gurupi
Apresentador: Maria Eduarda Salgado de Oliveira



Autores: Maria Eduarda Salgado de Oliveira, Marcelo Alves Terra, Pedro Augusto Silva 
Souza.
Resumo: Resumo: O presente trabalho teve como objetivo acompanhar a dinâmica dos 
preços e oferta de olerícolas comercializadas em uma feira livre de Gurupi. Durante o 
período de 18 meses, periodicamente foram realizadas visitas a feira, conhecida como Feira 
da Rua 07 e coletadas informações sobre a quantidade de oferta e os preços praticados 
para 15 produtos de grande comercialização, sendo estes, mandioca, maxixe, melancia, 
milho verde e feijão de corda.
Ao final, após tabulação e análise dos dados foi possível estabelecer uma relação entre a 
variação de preço e a sazonalidade de produção de cada espécie.

TÍTULO: Utilização de galactomanana de caesalpinia pulcherrima como substituto de 
gordura em bolo light/diet enriquecido com linhaça
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Maria Eduarda Santos Portela
Autores: Maria Eduarda Santos Portela, Antonia Regilene Aguiar de Carvalho, Antonia 
Carlota Souza Lima, Mirla Dayanny Pinto Farias, Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade.
Resumo: A conscientização da relação existente entre alimentação e saúde, tem 
aumentado a procura dos consumidores por alimentos com baixo teor de gorduras 
e calorias. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e analisar tecnologicamente bolos 
light/diet enriquecidos com linhaça, no intuito de produzir alimentos saudáveis, avaliando 
a aceitabilidade sensorial dos produtos elaborados. O enriquecimento do bolo foi feito 
pela adição de linhaça, o uso de edulcorantes como substituto da sacarose, assim como, 
parte da gordura por galactomanana. Foram elaboradas três formulações, com 5%, 10% e 
15% de linhaça, adoçadas com 5% de edulcorante, e 0.6% de galactomanana extraída de 
Caesalpinia pulcherrima. Pode-se perceber que não houve diferença significativa em nível 
de 5% entre as amostras, com média de notas de aceitação referente a gostei. Conclui-se 
que os bolos testados além de ser considerado de alto valor nutricional apresentaram-se 
como produtos com boas características sensoriais.

TÍTULO: Grupo diversidarte: Uma experiência de formação em comunicação artística 
de teorias técnico-científicas da agroecologia
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Rural
Apresentador: Maria Eduarda Vieira de Arruda de Souza
Autores: Maria Eduarda Vieira de Arruda de Souza, Maria Clara Pinheiro Simões, Leonis 
Júnior Santos da Silva, Thayane dos Santos Mendonça, Eliete dos Santos Miranda.
Resumo: O grupo cultural DiversidArte nasceu em agosto de 2014, no Colégio Técnico 
da Universidade Rural – CTUR. A criação desse grupo, em uma instituição de ensino 
onde a grande maioria dos estudantes passa grande parte do dia, foi o desenvolvimento 



da linguagem. Através dela podemos inferir na socialização entre os jovens, aprender e 
apresentar através das artes, criando um novo jeito de apresentar a agroecologia para a 
juventude. No momento em que estas se desdobram nas apresentações cênicas sobre 
tais e imprimem um objetivo desses jovens em comunicar com o corpo. Aprendemos 
sobre ferramentas de composição coreográfica, teoria e prática da dança afro, resistência 
e movimento. Todos precisam desenvolver suas expressões e o DiversdArte tem esse 
papel, desenvolver os alunos tanto em suas vidas pessoais como no que eles praticam a 
aprendem no campo técnico-científico profissional, por exemplo, a agroecologia.

TÍTULO: Melhoria no atendimento ao cidadão para concessão de DPVAT, através da 
padronização de processos internos numa reguladora de seguros.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Maria Elanny Damasceno Silva
Autores: Maria Elanny Damasceno Silva, Paulo Hyder da Silva Andrade.
Resumo: O presente trabalho buscou identificar erros e atrasos que dificultam a análise de 
processos em uma reguladora de seguros. Foram realizadas entrevistas não estruturadas a 
analistas da reguladora buscando identificar problemas e atrasos no envio de processos. A 
metodologia constou além do levantamento de informações, da fluxogramação do processo 
de seguro por IPA – Invalidez Permanente, viabilizando a padronização dos procedimentos, 
bem como identificação de oportunidades de melhorias, visto a necessidade de aceleração 
na concessão de benefícios, direitos garantidos aos cidadãos.

TÍTULO: Leituras juvenis: Entre impressos e telas
Instituição: IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Frontin
Apresentador: Maria Emilia Alfano Barbosa
Autores: Maria Emilia Alfano Barbosa, Gabriel Pereira da Motta, Rafael Rios da Silva.
Resumo: A pesquisa Leituras Juvenis: Novos Espaços, Novos Leitores? realizada no IFRJ, 
Campus Engenheiro Paulo de Frontin, com o objetivo investigar a relação dos jovens 
com a leitura, procurou identificar suas práticas, concepções e preferências, refletindo 
sobre as relações estabelecidas com os novos suportes digitais para a leitura literária. O 
trabalho foi desenvolvido em três etapas (aplicação de questionário, entrevista e grupo 
focal), constituindo-se em uma investigação de cunho qualitativo. Considerando o que os 
jovens dizem, é possível pontuar reflexões sobre as relações estabelecidas entre as novas 
tecnologias e a formação dos leitores, a partir das experiências relatadas na família, na 
escola e entre os amigos.

TÍTULO: Ensino profissionalizante: O espaço da geografia na educação centenária no 
IFPA -Campus Belém
Instituição: IFPA, Campus Belém
Apresentador: Cristiane Santos da Cruz



Autores: Maria Fernanda Ribeiro Santos, Cristiane Santos da Cruz.
Resumo: Este trabalho visa realizar o percurso histórico do ensino profissionalizante no 
Brasil, uma vez que esta modalidade de ensino tem tradição em nosso País, que possui mais 
de cem anos de existência. O trabalho analisará a modalidade de ensino médio integrado da 
educação profissional, que consiste no ensino de disciplinas do ensino secular paralelas ao 
ensino de disciplinas técnicas, com relação a isso propomos um debate acerca de educação e 
trabalho, como aquela sendo meio a este. Nesse âmbito analisaremos o espaço da disciplina 
geografia no contexto do ensino médio integrado no IFPA – Campus Belém. Será analisada 
ao longo da obra a abordagem que é atribuída a geografia pelos professores com vistas 
a atender as especificidades dos cursos de educação profissional, e também a visão dos 
alunos, dessa modalidade de ensino, acerca da geografia e de seus conceitos elementares. 
Por fim o trabalho busca propor discussões, não de modo exaustivo, com o objetivo de 
compartilhar experiências e propor alterações com vistas à melhoria da educação.

TÍTULO: Gestão: Empreendedorismo e sustentabilidade
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira
Apresentador: Maria Francinete Cardoso Mangabeira
Autores: Maria Francinete Cardoso Mangabeira, Elizete Abreu de Melo, Edileuza Ferreira 
Rios, Adelino Elias de Moura, Norberto Conceição de Andrade.
Resumo: Projeto interdisciplinar que tem como tema transversal a sustentabilidade. Esse 
projeto será focado o reaproveitamento de resíduos da construção e demolição, gerados 
nesta Unidade Escolar e seu entorno. O projeto viabiliza incentivo à formação de uma 
consciência sustentável, sensibilizando a comunidade escolar, por meio da adoção de 
práticas de reciclagem e aplicação de conhecimentos interdisciplinares contextualizados.

TÍTULO: Botânica: O uso de mural vivo como estratégia facilitadora no ensino de 
organografia vegetal
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Maria Francisca da Silva Melo
Autores: Maria Francisca da Silva Melo, Jaira Alcântara dos Santos, Jakeline da Silva 
Saraiva, Katia Paulino de Sousa.
Resumo: No âmbito escolar a metodologia baseada na transposição de informação 
professor-aluno por meio da exposição teórica dos conteúdos contidos nos livros não 
garante a efetivação da construção do conhecimento, podendo consistir em um fator que 
compromete o rendimento no processo de ensino aprendizagem uma vez que torna a 
aula monótona e desinteressante. O presente artigo trata-se de um relato de experiência, 
na qual utilizou-se um mural contendo estruturas vivas de espécies vegetais como 
estratégia didática visando facilitar e efetivar a contextualização do conteúdo de botânica 
no que tange a organografia vegetal. Aconteceu no Centro de Ensino Médio Professora 
Antonina Milhomem na cidade de Araguatins Tocantins por bolsistas do programa 



PIBID. A atividade permitiu uma grande contribuição para a construção individual do 
conhecimento entre os alunos da turma, entretanto também foi possível contribuir com 
ideias de estratégicas facilitadoras para o processo de ensino aprendizagem em ciênciasNo 
âmbito escolar a metodologia baseada na transposição de informação professor-aluno 
por meio da exposição teórica dos conteúdos contidos nos livros não garante a efetivação 
da construção do conhecimento, podendo consistir em um fator que compromete o 
rendimento no processo de ensino aprendizagem uma vez que torna a aula monótona e 
desinteressante. O presente artigo trata-se de um relato de experiência, na qual utilizou-se 
um mural contendo estruturas vivas de espécies vegetais como estratégia didática visando 
facilitar e efetivar a contextualização do conteúdo de botânica no que tange a organografia 
vegetal. Aconteceu no Centro de Ensino Médio Professora Antonina Milhomem na cidade 
de Araguatins Tocantins por bolsistas do programa PIBID. A atividade permitiu uma 
grande contribuição para a construção individual do conhecimento entre os alunos da 
turma, entretanto também foi possível contribuir com ideias de estratégicas facilitadoras 
para o processo de ensino aprendizagem em ciências.

TÍTULO: O papel da ferramenta para ppra para gestão da segurança.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Silvana Moura Farias
Autores: Maria Géssica Duarte Caldas, Silvana Moura Farias, Willame Balbino Bonfim, 
Cristina Jeane Moura Farias, Pedro Victor Duarte Caldas.
Resumo: A higiene e segurança no trabalho é um tema que vem sendo disseminado devido 
à necessidade das empresas se adequarem as normas regulamentadoras vigentes de cada 
país, bem como questões de responsabilidade sociais e o bem estar do funcionário visando 
a eliminação de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, independentemente do 
porte da empresa.
A estrutura do PPRA indica que o mesmo deve atuar com um caráter de antecipação e 
reconhecimento dos riscos, estabelecendo-se métodos de avaliar o grau de risco a que 
o trabalhador está exposto fazendo um monitoramento dessa exposição e um registro 
documental anualmente e a divulgação dos dados obtidos. Esse programa apresenta-se 
com o objetivo preventivo tanto para o homem quanto para ambiente de trabalho, através 
de ações elaboradas afim de evitar ou diminuir o cansaço físico e mental ou doenças ocu-
pacionais geradas ou decorrentes no ambiente.

TÍTULO: Pronera, um projeto de escolarização de jovens e adultos nos assentamentos 
da reforma agrária: Uma experiência no contexto do IFMA/ Campus Monte Castelo.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Maria Goretti de Mesquita Costa Souza
Autores: Maria Goretti de Mesquita Costa Souza, Irani Galvão Viana.
Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do Projeto de Educação de Jovens e adultos 



das Séries iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental em Áreas de Assentamentos, 
executado nos anos de 2012 e 2013 com o objetivo de escolarizar 1000 jovens e adultos 
distribuídos em 50 salas de 07 municípios do Maranhão. O projeto decorre de uma parceria 
do INCRA, entidade asseguradora, FETAEMA, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais e o IFMA, como entidade executora. O objetivo desta análise está centrado no 
processo de escolarização de jovens e adultos assentados e tem como finalidade refletir 
sobre os resultados alcançados com base no acompanhamento e avaliação das ações 
executadas. O projeto buscou trabalhar a autoestima tanto dos alunos como dos educadores 
envolvidos na ação de escolarização, na perspectiva do entendimento da importância do 
ato de ler e escrever, minimizando assim o fenômeno da evasão tão característico em 
processos de educação de jovens e adultos.

TÍTULO: As representações sociais sobre o acolhimento e a humanização: O olhar do 
gestor dos núcleos de saúde da UFPE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Maria Isabel Teofilo de Souza
Autores: Maria Isabel Teofilo de Souza, Francisco Barbosa de Oliveira.
Resumo: A humanização é um meio de qualificar as práticas de atenção e gestão em saúde, 
e é um desafio para todos da área. Ela aparece como aspecto fundamental nas políticas 
de saúde. Trata-se de um mesmo problema em uma dupla inscrição teórico-prática, daí 
a necessidade de redefinição do conceito de humanização e acolhimento, bem como dos 
modos de construção de uma política pública e transversal da/na saúde. A pesquisa busca 
analisar as Representações Sociais dos núcleos de saúde da UFPE Campus Recife acerca 
da humanização e acolhimento. O estudo foi conduzido a partir da abordagem da teoria 
das Representações Sociais e seu universo amostral foi composto por 05 participantes. Os 
dados colhidos através das entrevistas semiestruturadas foram submetidos à Análise de 
Conteúdo. Após as análises verificou-se que as representações produzidas pelos sujeitos 
acerca da humanização e acolhimento apontam para a melhoria da escuta dos usuários 
possibilitando uma relação trabalhador/usuário mais consciente

TÍTULO: Intercâmbio gastronômico frança-Ceará no IFCE-BATURITÉ
Instituição: IFCE- Instituto Federal do Ceará, Campus de Baturité
Apresentador: Maria Ivoneide Lino da Silva
Autores: Maria Ivoneide Lino da Silva, Francisco de Assis Constantino, Raphael Borba 
Gazal, Rafaela Maria Temóteo, Mirele da Silveira Vasconcelos.
Resumo: A tendência dos cardápios atualmente é de uma globalização gastronômica. 
Como encerramento da Disciplina Bases da produção culinária, o Campus de Baturité 
realizou aula prática sobre gastronomia francesa com o objetivo de elaborar um menu 
degustação para aproximar os alunos com as técnicas e ingredientes Franceses mesclando 
com a gastronomia cearense. Na ocasião, estavam presentes a francesa, Sylvie Delanouse 



e a Brasileira Erineide Fortim. As duas, com a participação de professores e alunos dos 
cursos superiores de Gastronomia e Hotelaria do Campus fizeram oito pratos tipicamente 
franceses que incluíam aperitivos, entradas, pratos principais e sobremesas. Durante o 
preparo no laboratório de Cozinha Quente, destacou-se que alguns ingredientes usados na 
culinária franceses poderiam ser substituídos por alimentos da culinária regional cearense. 
em seguida, os alunos foram recepcionados na sala-bar para apresentação e degustação 
dos pratos além de interação entre alunos e professores.

TÍTULO: PRONATEC em uma escola federal: Tensões e apostas
Instituição: UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Apresentador: Maria Izabel Costa da Silva
Autores: Maria Izabel Costa da Silva
Resumo: Tendo como referenciais teóricos Foucault (2004), Veiga-Neto e Lopes (2007) 
e Machado e Garcia (2013), a pesquisa buscou compreender o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, dentro da governamentalidade 
neoliberal, onde se configura como procedimento de inclusão social, de gestão da pobreza 
e do risco social, de oferta mínima à educação, circunscrita à qualificação profissional para 
jovens e adultos, e de fortalecimento da iniciativa privada, atualizando a teoria do capital 
humano. No cotidiano de uma escola elitizada, como as da rede federal, o PRONATEC Bolsa 
Formação e Mulheres Mil, em alguns casos, tem sido utilizado como tática de entrada de 
mais sujeitos das camadas populares dentro da escola, diante dos limites para ampliação 
do Proeja, numa aposta ética-política de alguns servidoras/es. em outros casos, a oferta é 
vista como filantropia e reforçam-se estereótipos sobre a população atendida. Percebe-se 
que há tensões no cotidiano de trabalho, pois o programa é desenvolvido paralelamente 
às atividades da escola e das/os servidoras/es. Alguns estudantes oriundos do PRONATEC 
têm prosseguido seus estudos no Proeja.

TÍTULO: Curta à vontade: Estimulando o gosto pelo cinema no IFPB Cajazeiras-PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Maria José Alves da Silva
Autores: Maria José Alves da Silva, Max Victor Gonçalves Lima.
Resumo: Tendo em vista que no município de Cajazeiras-PB não há salas de exibição de 
filmes e que o cinema pode ser um excelente ferramenta para discutir os mais variados 
temas. Este projeto consiste na exibição de filmes de curta duração para a comunidade de 
alunos e servidores do IFPB – Campus Cajazeiras, com fins educativos e de entretenimento. 
de forma geral, o objetivo deste trabalho é proporcionar à comunidade do IFPB uma visão 
critica do mundo através da apresentação de variadas perspectivas e realidades, por meio 
da exibição de curtas-metragens, compreender o cinema como espaço de luta e liberdade 
da expressão artístico-cultural, debater temas que contribuam para a formação do cidadão, 
pensador e sujeito crítico autônomo, bem como, viabilizar um momento de entretenimento 



dentro da instituição, utilizando um horário livre no qual o aprendizado pode ser proposto 
de forma lúdica, atraente e provocadora de ações criativas. No decorrer do projeto fica 
evidente que os filmes, além de narrarem uma história, proporcionando momentos de 
entretenimento e lazer, propiciam o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre o mundo 
e o papel do homem na sociedade, contribuindo, assim, para o processo de construção da 
cidadania. Contribuem ainda para a desconstrução de preconceitos e estereótipos e para a 
construção imagética do mundo, constituindo um importante instrumento de interlocução 
com a sociedade. O poder das imagens influencia o agir das pessoas de forma clara, 
simples e, muitas vezes, silenciosa. Sendo assim, faz-se necessário buscar entender os 
complexos mecanismos de signos que percorrem um filme.

TÍTULO: Escolas estaduais de educação profissional do Ceará: Concepções e práticas 
curriculares
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Maria Jose Camelo Maciel
Autores: Maria Jose Camelo Maciel, Marilene Assis Mendes, Leonara Rocha dos Santos 
Castro, Neide Maria Machado de França.
Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso realizado numa Escola Estadual de 
Educação Profissional do Ceará (EEEP). Enfoca as concepções e princípios que orientam 
a política educacional de integração do ensino médio com a educação profissional 
estabelecendo uma comparação com aquelas que embasam a implementação dos 
currículos na EEEP, a partir do que evidencia que a opção feita na implantação dos currículos 
dessa escola, não favorece a integração pretendida e se apresenta contradita a noção de 
formação humana integral. A Tecnologia Empresarial Sócio-Educacional – TESE, enquanto 
modelo de gestão adotado nas EEEPs fora alçada a posição de principal diretriz orientadora 
da proposta pedagógica. Por conseguinte, se por um lado, as premissas da TESE não tem 
legitimidade para respaldar um projeto com elevada complexidade pedagógica como a 
do ensino médio integrado, por outro lado, funciona como estratégia de conformação da 
escola e de seu currículo a lógica utilitarista do mercado.

TÍTULO: O aprendizado de física na construção de luminárias de PVC
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Maria José Santana Aciole
Autores: Maria José Santana Aciole, Luciana Geralda Cordeiro, Maria Luciana Silva, 
Marielza Maria Nascimento dos Santos, Eliana Priscila Cavalcanti de Brito.
Resumo: O referido trabalho trata de um relato de uma aula diferenciada de física realizada 
com alunas do PROEJA - Agroindústria, no IFPE, Campus Belo Jardim. Na oportunidade, o 
grupo composto por professora e alunas, partiu da necessidade de estreitar as relações e 
aproximar as diferentes realidades da sala de aula, escolhendo trabalhar conteúdos sobre 
luz e lâmpadas, utilizando como fator motivador a construção de luminárias de cano de 



PVC. O grupo, construiu dezoito luminárias, realizamos discussões em sala sobre os temas 
físicos relacionados como onda eletromagnética, tipos de lâmpada e consumo de cada 
uma, por exemplo. Tivemos a oportunidade de expor nossas construções na I Semana de 
Agroindústria e Agropecuária, para toda a comunidade escolar.

TÍTULO: Análise das metodologias utilizadas pelos professores no ensino de química: 
A influencia das metodologias no ensino aprendizagem dos alunos
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Gabriella de Castro Lima
Autores: Maria Karolina da Silva Oliveira, Gabriella de Castro Lima.
Resumo: A química é a ciência que estuda a matéria, as transformações químicas por 
elas sofridas e as variações de energia que acompanham estas transformações, também 
uma ciência que exige técnicas experimentais para o melhor entendimento dos conteúdos 
(FELTRE, 2004). O uso de experimentos que confirmem o que foi apresentado na aula 
teórica pelo professor, vem a instigar a curiosidade e o interesse dos alunos na disciplina. 
O trabalho tem como objetivo analisar a influencia das metodologias utilizadas pelos 
professores no processo ensino aprendizagem dos alunos.O trabalho foi realizado através 
de pesquisa bibliográficas e pesquisa de campo em duas escolas da rede pública do 
município de Quixadá-CE, sendo elas: Escola de ensino médio Coronel Virgílio Távora e 
Escola de ensino médio Abraão Baquit.A pesquisa foi realizada em duas escolas públicas 
de ensino médio em turmas de 2º e 3º ano, com cinquenta alunos que tinham idade entre 
15 e 20 anos.
Concluiu-se a partir deste trabalho, que haveria maior aproveitamento e maior interesse 
por parte dos alunos, na disciplina de química, se as aulas fossem ministradas de forma 
mais atrativa, com o uso de novas metodologias, que instigassem o aprendizado do aluno, 
e possibilitasse uma visão clara e real do que fala a teoria.

TÍTULO: Uma reflexão sobre as contribuições do Role-Playing Game (RPG) nos 
processos da educação social.
Instituição: FAFIRE - Faculdade Frassinetti do Recife
Apresentador: Maria Karoline Soares da Silva
Autores: Maria Karoline Soares da Silva, Fabíola Viana de Melo, Amurya Mychaella Santos 
Domingues, Mayanne Miranda de Espíndola Batista.
Resumo: Na nossa atual sociedade a Ludicidade tem sido colocada como um dos pilares 
para garantir aprendizagens mais significativas. Levando em consideração os referenciais 
legais da educação no, que diz respeito aos conteúdos procedimentais, atitudinais e 
conceituais. Tais conceitos na Educação Social são imprescindíveis, pois, essa desafiadora 
modalidade precisa ultrapassar em muito o espaço e o tempo escolar. Mesmo sem muito 
reconhecimento tem a missão de atrair e transformar seus educandos. Não só como 
complemento à educação básica, mas, muitas vezes com caráter protetor, resgatador e 



restaurador. A Educação social pode se apresentar da forma preventiva, socioeducativa 
e ressocializadora. Deve ser produzida impreterivelmente em espaços de intervenção que 
atendam pessoas e grupos que configurem a realidade social menos favorecida, que vivam 
em situação de vulnerabilidade e até de exclusão social. Nessa perspectiva o presente 
trabalho de pesquisa, reflete sobre Role-Playing Game também conhecido como RPG 
(em português “jogo de interpretação de papeis”), e suas contribuições como ferramenta 
lúdica, nos processos de Educação Social. A fim de desenvolver competências linguísticas, 
intrapessoais e interpessoais. Segundo SCHMIT (2005), Como o RPG exige um maior nível 
de abstração, coloca o individuo num outro modo de relacionamento social. Tem-se o 
intuito de utilizar o jogo para comunicar ideias, e proporcionar reconhecimento dos próprios 
sentimentos, respeito pelo outro, colaboração e criação. Estimular o raciocínio lógico, e 
a consciência corporal e espacial. Promover a socialização de conhecimentos. O jogo 
então estimula essa relação de conteúdos normalmente separados artificialmente (RIYIS, 
2004). Para MARCATTO, (1996), transformar o momento de ensino-aprendizagem em um 
jogo facilita o envolvimento do aluno com o tema, tornando o processo mais agradável, 
divertido e produtivo. Através do RPG pretende-se ensaiar situações reais, elaborar 
soluções e consequentemente antecipar resultados. Também introduzir e contextualizar 
várias informações ao mesmo tempo, como: História, Ciências, Geografia, Matemática, 
Interpretação, argumentação, Mitologia, Ficção científica, e outros aspectos sociais e 
culturais da aventura a ser jogada. Com esse instrumento pedagógico deseja-se levar 
maior fixação de conteúdos, Inter disciplinando-os nas aventuras, como são simulações 
da vida, a vida real também se mostra interdisciplinar. Esse jogo induz a troca de papéis, 
acendendo um raciocínio globalizante, permitindo aos educadores inserir questões e 
trocar saberes sobre resiliência, autonomia e humanização. Os possíveis desdobramentos 
além de contribuírem na formação intelectual, ajudam na elaboração de ações positivas, e 
a manter uma postura reflexiva sobre, viver. Espera-se com isso auxiliar na construção da 
cidadania, mediar conflitos na adaptação social, priorizando a reintegração da sociedade. 
Portanto, visa-se contribuir como embasamento a mais pesquisas na área, e novas 
práticas. Para que o referido educando deixe de ser um sujeito que apenas deve ser punido, 
assistido, salvo ou curado. Mas seja educado.

TÍTULO: Geração do biogás: Uma proposta interdisciplinar na construção da cidadania
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Maria Laiz de Fátima Cabral Pontes
Autores: Maria Laiz de Fátima Cabral Pontes, Rômulo Wilker Neri de Andrade.
Resumo: Com o crescente aumento do consumo da população resulta em maior produção 
de resíduos sólidos. Com isto foi instituído pela Constituição Federal, que para se assegurar 
o direito de todos terem um ambiente ecologicamente equilibrado, é incumbido ao poder 
público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
para a preservação do meio ambiente”. A escola exerce o papel principal no processo 



de desenvolvimento do pensamento crítico. Deste modo é de extrema importância 
trabalhar as temáticas de resíduos sólidos urbanos no ambiente escolar. Este trabalho 
tem como proposta o desenvolvimento e produção de biogás de forma contextualizada 
e interdisciplinar, onde o assunto é atualmente discutido, pois é uma fonte renovável, de 
forte apelo ambiental e que pode ser adotada na geração de energia limpa e empregos. 
Contudo trabalhar a produção de biogás na interdisciplinaridade torna-se uma proposta 
inovadora de grande importância para a construção da cidadania.

TÍTULO: Aplicação da primeira lei da termodinâmica usando materiais de fácil acesso!
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Maria Lanna Souza da Silva
Autores: Maria Lanna Souza da Silva
Resumo: A termodinâmica é o estudo de uma transformação de energia de uma forma 
para outra. Nesta experiência veremos de forma prática a aplicação da primeira Lei da 
Termodinâmica que acompanha a variação de energia e permite o cálculo da quantidade 
de calor que uma reação produz.

TÍTULO: GREEN NA TI: Análise do lixo eletrônico no Campus do IFTO Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Maria Lucileia da Silva Brandão
Autores: Maria Lucileia da Silva Brandão, Lucinalva Ferreira, Rogério Pereira de Sousa, 
Dalvan Santos Oliveira da Silva.
Resumo: O presente trabalho aborda a importância de Green TI (Tecnologia da Informação) 
ou TI verde que esta sendo aplicada como meio de diminuir os impactos causados pelas 
empresas e sociedade vendo a necessidade de buscar meios para melhoramentos e 
publicação da conscientização destes impactos focando neste a comunidade do IFTO 
Campus Araguatins.
O lixo eletrônico computacional se tornou um grande desafio para de reciclagem e esto-
cagem de acordo com as normas corretas de seguranças e que vimos cada vez menos 
a preocupação quanto a sua reutilização desses equipamento, notando que seu uso não 
ultrapassa 5 anos de utilização logo se tornam lixo inutilizáveis e perigosos. Dentro do 
Campus Araguatins obtivemos respostas através de um questionários que relataremos 
a importância do descarte, durabilidade e destino da grande parte dos hardware do IFTO 
Campus Araguatins e através de dados tabulados e uso do Assitat free e simulados em 
gráficos com auxilio do office da Microsoft as respostas da comunidade em questão.
Portanto apresentamos elementos para discussão que permitam a ampliação e a cons-
trução de uma percepção crítica por parte de todos os profissionais que utilizam equipa-
mentos eletrônicos sobre as questões e ações socioambientais a serem debatidas pelos 
trabalhadores, vislumbrando diversas possibilidades de interferir física e materialmente 



na realidade onde vivem, isto é, em seu ambiente de trabalho, de maneira a potencializar 
os cuidados com o meio ambiente utilizando a Tecnologia da Informação e Comunica-
ção (TIC) e sua reciclagem e reutilização do lixo eletrônico de acordo com seus avanços. 
Sempre com a preocupação de apresentar um melhor modelo de uso e descarte e como 
minimizar o impacto no meio ambiente, visando neste aferir o grau de conhecimento da 
comunidade sobre um tema “novo”, porém de suma importância

TÍTULO: Elaboração da farinha de laranja a partir de seus resíduos agroindustriais e 
sua caracterização fisico-química
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus currais novos
Apresentador: maria luiza da silva santos
Autores: Maria Luiza da Silva Santos, Anna Júllia Bezerra da Silva, Jonas Luiz Almada da Silva.
Resumo: O aproveitamento de resíduos de frutos como matéria prima para a produção 
de alguns alimentos é uma proposta inovadora e concreta, visto que esses resíduos 
apresentam proporções nutritivas incontestáveis. Com o intuito de criar uma maneira 
sustentável para o reaproveitamento de resíduos provenientes da laranja este trabalho 
teve como objetivo a obtenção da “farinha” da casca do fruto e sua caracterização físico-
química. Os frutos adquiridos no mercado local (cidade de Currais Novos/RN) foram 
conduzidos ao laboratório de processamento de frutos (IFRN). A casca da laranja foi obtida 
manualmente, em seguida sanitizada, triturada e seca em estufa (circulação força de ar a 
70°c) por 20h. Após a secagem a farinha obtida foi submetida às análises: amido; umidade; 
pH; cinzas; acidez; estrato etéreo; vitamina C; proteína bruta e fibra bruta. As análises 
mostram que o produto pode ser facilmente obtido como forma de aproveitamento de 
resíduos provenientes de fruto, e adicionados à dieta humana.

TÍTULO: Agentes de letramento literário: Experiências de leitura das obras a menina 
que roubava livros e memórias póstumas de Brás Cubas
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Luíza Máximo de Macêdo
Autores: Maria Luíza Máximo de Macêdo, Paulo Raniere Bernardino da Silva.
Resumo: em razão da problemática da leitura na contemporaneidade, o projeto visa à 
política pública de letramento literário e a divulgação da literatura entre os jovens. O 
projeto objetiva a leitura crítica e divulgação das obras A menina que roubava livros, de 
Marcus Zusak e Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. em ambas 
temos narrador diferenciado: a morte e um morto, respectivamente. A metodologia é a 
da etnografia crítica e dos letramentos sociais, cujo pressuposto é a análise da história de 
leitura literária do grupo e as possibilidades de transformação social dos colaboradores. 
São cumpridos cronogramas semanais de reuniões, quando fazem-se resumos críticos. O 
resultado esperado é a produção de um artigo científico e a divulgação do projeto para a 
comunidade acadêmica e externa do município de São Gonçalo do Amarante.



TÍTULO: Ciência em movimento: Parceria entre o IFSP/salto e a rede municipal de 
educação básica
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: Maria Luiza Oliveira de Lima
Autores: Maria Luiza Oliveira de Lima, Rafael Borba de Castro, Karina Aparecida de Freitas 
Dias de Souza, Gabriel Calixto de Paula, Vinicius Raphael Máximo dos Santos.
Resumo: Conhecida a importância da experimentação, muitas vezes essa prática não se 
faz adequadamente presente nas aulas de ciências, seja pela falta de material necessário, 
de local adequado ou à formação do professor. O projeto “Ciência em Movimento”, 
surgiu objetivando a elaboração de kits experimentais e materiais de apoio para o ensino 
de ciências e a formação de professores estimulando a experimentação. Marcado pela 
participação direta de estudantes de ensino médio do IFSP, seja na seleção e teste de 
experimentos, na produção do material de apoio e nos encontros de formação docente, o 
projeto possibilita a atuação enquanto extensionistas, e não apenas como beneficiados dos 
programas de extensão, rompendo com o paradigma atual de extensão “universitária”. Tal 
possibilidade permite, ainda, extrapolar a formação “operacional”, restrita ao saber fazer, 
muito associada à educação profissional, permitindo aos estudantes exercer protagonismo 
no âmbito de sua formação e nas ações cotidianas.

TÍTULO: Violência escolar entre alunos do ensino médio integrado do IFCE Campus Iguatu
Instituição: Instito Federal do Cearáuto
Apresentador: Maria Maiza Barros
Autores: Maria Maiza Barros, Karin H. K. Wondracek.
Resumo: A violência está presente em todas as escolas, independentemente de sua 
tradição, localização, ou poder aquisitivo dos alunos sendo considerada democrática, por 
estar presente em 100% das escolas sejam elas públicas ou particulares (SILVA, 2010)
A presente pesquisa investigou a violência escolar entre alunos do ensino médio integrado 
da Unidade II do Instituto Federal do Ceará – Campus Iguatu. Para a coleta de dados com 
os alunos foram entregues 50 questionários com questões objetivas em seguida foram 
tabuladas, transformadas em gráficos e analisadas com base na fundamentação teórica.
É de extrema necessidade que haja mudança na maneira de encarar o problema da violên-
cia escolar, sendo assim, ela deve ser identificada, reconhecida e tratada como um proble-
ma social complexo e de responsabilidade de todos nós. A escola pode e deve representar 
um papel fundamental na redução desse fenômeno.

TÍTULO: Jardinamento das areas livres do CEDUP/IFAC
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Maria Marilene Rufina de Oliveira Lima
Autores: Maria Marilene Rufina de Oliveira Lima, Joana Oliveira Dias, Carlos Adolfo Bantel, 



Luciana Freitas Fernandes, Rosana Cavalcante dos Santo.
Resumo: A arte de plantar e cuidar de plantas vem mudar determinados locais sejam 
públicos ou privados. em Sena Madureira – Acre tem muitos espaços onde se pode praticar 
a arte de plantar, em calçadas, quintais, vasos e canteiros suspensos. A vegetação atua 
nos microclimas urbanos contribuindo para melhorar a ambiência urbana sob diversos 
aspectos (MASCARÓ, 2002). O objetivo geral do projeto é criar um laboratório didático 
de experimentação e unidades demonstrativas de horticultura tradicional e de medicinais, 
fruticultura, mini jardim botânico, entre outros, em conjunto com os estudantes do Campus 
Sena Madureira, por meio de ações de ensino, da pesquisa e da extensão O Centro Estadual 
de Educação Permanente (CEDUP) apresenta aproximadamente 5.000 m² de área verde 
interna e 800 m² de área pública externa, disponíveis para arborização e jardinamento. 
No planejamento participativo do projeto paisagístico do discentes e docentes do Curso 
Técnico em Agroecologia do IFAC – Campus Sena Madureira. O projeto foi instalado no 
Campus de Sena Madureira do IFAC/ Centro de Educação Permanente (CEDUP) localizado 
no Bairro CSU da Cidade de Sena Madureira/AC – 09º04’30,69” S, 68º39’44,12” O, altitude 
de 141 m (GOOGLE EARTH, 2009). A pratica Agroecológicas de “cuidar de plantas” como 
medicação das declividades, compostagem, viveiro, preparo de terreno, implantação e 
manutenção de canteiros de jardinagem, plantio, identificação botânica, as entrevistas 
semiestruturadas com servidores do IFAC/CEDUP e vizinhanças em Sena Madureira– 
Acre. As atividades realizadas, proporcionaram as mudanças nas características do solo, 
sombreamento, temperatura e interações ecológicas na sucessão natural. O interesse das 
pessoas em relação ao projeto, com plantio, colheita, capina, poda, e idéias de poderia 
plantar em cada canteiro feito então assim o desenvolvimento seja sempre com ajuda 
das pessoas que convive neste ambiente. O cultivo que os entrevistados opinaram 
para a implantação do projeto foi Horta, Arvores Frutíferas, Jardim, Plantas Medicinais, 
Arvores Sombra e arbóreas as listada no gráfico abaixo. Para que tenha um modelo 
bonito e agradável ao visitante. Portanto o projeto tem como serie de fins, estética, faz 
bem para a saúde, são importantes para a regulação climáticas do ambiente, paisagístico, 
sobrevivência da humanidade, as estratégias e as experiências agroecológicas praticadas 
nas unidades demonstrativas de horticultura tradicional e de medicinais, fruticultura, 
minijardim botânico. Ensinando-o a viver de acordo com o ritmo da natureza para que, 
dessa maneira, possa restabelecer seu equilíbrio emocional e despertar o sentimento de 
preservação e respeito à natureza e buscando as necessidades de cada canteiro.

TÍTULO: Profissionalização e resgate de autoestima em diferentes situações de 
interação, programa mulheres mil- IFPE, Campus afogados da ingazeira.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Maria Marta Souza de Magalhães
Autores: Maria Marta Souza de Magalhães, Lucicléia Pereira Tenório Costa,
Resumo: Profissionalização e resgate de autoestima em diferentes situações de interação, 



Programa Mulheres Mil – IFPE – Campus Afogados da Ingazeira.
Maria Marta de Souza Magalhães; Lucicléia Pereira Tenório Costa
RESUMO
 Relatamos acerca do Projeto Mulheres Pajeú, do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE 
Campus Afogados da Ingazeira, contemplado pelo Programa Mulheres Mil, que tem o 
compromisso de contribuir não somente para propiciar uma qualificação profissional para 
as mulheres, como também, primar sempre pelos valores humanos, buscando o exercí-
cio da cidadania e a elevação da escolaridade. São Mulheres desfavorecidas nos campos 
social, educacional e, econômico, residentes em comunidades pobres dos municípios da 
região do Sertão do Pajeú. As alunas possuem experiências e anseios de ter uma vida 
melhor, o que requer um olhar diferenciado no processo ou situação de ensino-aprendiza-
gem. Mulheres “sobreviventes” nesse mundo letrado por meio de diversas estratégias. Por 
meio da oralidade, participam das diferentes situações de interação social, aprendem so-
bre si mesmas, sobre a família e sua comunidade. Após a conclusão do curso no Campus, 
várias estudantes conseguiram trabalho formal e outras montaram o seu próprio negócio 
(individual ou em pequenos grupos). Posteriormente, observamos que suas condições de 
vida melhoraram, além de verificar que a maioria prosseguiu nos estudos ou voltaram a 
estudar. Até o momento o IFPE – Campus Afogados da Ingazeira já certificou 350 mulheres 
nos cursos do Programa Mulheres Mil.
Palavras-chave: Mulheres Mil, Profissionalização, situações de interação, elevação da es-
colaridade.

TÍTULO: Photomorphe peltata: Estudo anatômico com fins didáticos e de pesquisa
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas IFAM
Apresentador: Maria Matilde da Silva Carvalho
Autores: Maria Matilde da Silva Carvalho, Lucilene da Silva Paes, Jean Dalmo de Oliveira Marques.
Resumo: As plantas medicinais têm despertado o interesse da comunidade científica pelo 
seu valor econômico e potencial médico. O presente estudo teve por objetivo caracterizar 
e identificar estruturas secretoras e substâncias ergásticas de folhas de Photomorphe 
peltata (L.) Miq., e a partir destes resultados foi produzido recurso didático audiovisual 
reunindo informações necessárias ao desenvolvimento de aulas de Ciências e Biologia.

TÍTULO: Tablet como ferramenta potencializadora no planejamento de ensino na 
educação integral integrada: Estudo de caso no município de campinas do Piauí
Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piauí
Apresentador: Maria Meres Rodrigues Ibiapino
Autores: Maria Meres Rodrigues Ibiapino, Soraya Oka Lôbo.
Resumo: Este artigo se trata do uso do Tablet como ferramenta potencializadora do 



planejamento de ensino na educação integral integrada, tendo como sujeitos de pesquisa 
professores da Escola Estadual do Município de Campinas do Piauí. A inserção do Tablet 
aconteceu em virtude da implantação dos Programas Ensino Médio Inovador jovem de 
futuro e do Programa Mais Educação. Para a sua discussão, dialoga-se os seguintes 
autores: Freire (1996), Gadotti (2009), Lévy (2004). A metodologia de pesquisa utilizada foi 
descritiva de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Para organizar e sistematizar 
os dados utiliza-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009). No resultado da 
análise realça-se que o Tablet seja usado como suporte para o trabalho pedagógico, 
através do armazenamento de materiais para o desenvolvimento das aulas, bem como 
para registrar seus planejamentos de ensino e acessar a internet, possibilitando um avanço 
para o contexto de sala de aula da educação integral.

TÍTULO: Diagnóstico preliminar para produção coletiva de leite e queijo na comunidade 
riacho do meio em Quixadá-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Maria Mislene da Silva Sousa
Autores: Maria Mislene da Silva Sousa, Paulo Hyder da Silva Andrade.
Resumo: Esta pesquisa teve sua origem em um projeto de iniciação cientifica que 
identificou uma comunidade na localidade de Juatama, no município de Quixadá-CE, 
cujo objetivo geral foi identificar as dificuldades dos produtores de leite e o principal 
derivado, o queijo. Consta de um estudo prévio, através da aplicação de um questionário 
e discussões na comunidade com os produtores. Com o estudo houve o conhecimento 
prévio da realidade local, na perspectiva desses produtores se organizarem para melhorar 
a produção e a comercialização de leite e queijo, na conscientização da ação cidadã e no 
respeito à diversidade, entre elas, de ideias e valores, bem como absorção de inovadores 
métodos e processos.

TÍTULO: Projeto social juventude conectada: A inclusão digital de jovens como exercício 
de cidadania
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Willame Balbino Bonfim
Autores: Maria Myrlene Bezerra e Silva, Willame Balbino Bonfim, Damião da Silva Oliveira, 
Maria Edsélia Oliveira da Silva, Cristina Jeane Moura Farias.
Resumo: Este trabalho descreve um projeto social denominado Juventude Conectada: 
A inclusão social de jovens como um exercício de cidadania, onde o mesmo foi uma 
iniciativa de um grupo de discentes do curso de Superior em Tecnologia em Mecatrônica 
Industrial do IFCE – Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro. O projeto possibilitou 
para jovens estudantes do 9° ano do ensino fundamental da rede Municipal, um curso de 
Informática Básica com carga horária de 40 horas, sendo validado com um certificado. O 
curso de informática básica dividiu-se em 5 módulos onde: (i) Introdução a informática 



e ao Windows, (ii) Microsoft Word, (iii) Microsoft Excel, (iv) Microsoft Power Point e (v) 
Internet. O projeto de cunho social teve como objetivo capacitar os participantes para o 
mercado de trabalho e, principalmente, para enfrentar os desafios da vida.

TÍTULO: Surdocegueira - provendo a inclusão social através da tecnologia
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Paula da Silva de Souza
Autores: Maria Paula da Silva de Souza, Rodrigo Leone Alves, José Veraldo Neto, Daniel 
Ferreira Lopes, Marlon Secundo de Oliveira Ferreira.
Resumo: A comunicação com um indivíduo surdocego é obtida no decorrer de suas 
experiências cotidianas sendo de fundamental importância que a interação ocorra com 
qualidade, de modo que o mesmo seja entendido e atendido em suas necessidades.
O presente estudo visa desenvolver uma apicação para dispositivos móveis, para a me-
lhoria da comunicação entre pessoas portadoras de surdocegueira, aliando padrões de 
vibração de dispositivos móveis, com o código Morse.

TÍTULO: Jornal pq+ - prevenção com mais qualidade
Instituição: CEFET-RJ Campus Maria da Graça
Apresentador: Gabriela Gomes Cordeiro
Autores: Maria Regina Lemos Guimarães, Beatriz Cavalini Martins, Gabriela Gomes 
Cordeiro, Isabelle Nunes Alves do Amaral, Thuani Correia Rodrigues.
Resumo: O jornal PQ+ tem como objetivo principal estabelecer a comunicação entre o 
corpo discente e docente do Curso de Segurança do Trabalho através da informação 
de origem técnica científica dos acontecimentos na esfera da saúde, meio ambiente 
e segurança do trabalho. É coordenado por um aluno que terá a responsabilidade de 
traçar um cronograma das edições ao longo do ano letivo e mais dez colaboradores que 
serão responsáveis pela busca das notícias, pesquisa de artigos atuais, etc.. Tem como 
responsabilidade a divulgação de atividades acadêmicas tais como: Fóruns, Congressos, 
Seminários e Semanas de Extensão e. a publicação resumida dos trabalhos apresentados 
pelo corpo discente estimulando continuamente seus leitores. Sua doutrina é:” Promover a 
divulgação de conhecimentos e informações sobre QSMRS, entre alunos do curso técnico 
de Segurança do Trabalho, mantendo-os antenados quanto ao seu papel na prevenção de 
acidentes e proteção ao meio ambiente, a saúde e a integridade física dos trabalhadores em 
conformidade com a diversidade de agentes de risco existentes nos processos produtivos.”

TÍTULO: PIBID em ação: Aulas laboratoriais na escola estadual monenhor honório em 
pendências – RN.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Rita da Silva



Autores: Maria Rita da Silva, Maria Marta Nepomuceno Rodrigues, Paulo Augusto de Lima Filho.
Resumo: Apresentar a importância das práticas laboratoriais no ensino de Ciências e 
Biologia e descrever a nossa percepção em quanto bolsistas do subprojeto de Biologia, no 
IFRN – Campus Macau – PIBID.

TÍTULO: Os segredos dos planetas habitáveis.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Maria Simony da Silva Martins
Autores: Maria Simony da Silva Martins, Eliana Priscila Cavalcanti de Brito, Maria Amanda 
Bezerra da Silva, Jayne Fernanda Tavares Silva, Maria Luiza Souza de Melo.
Resumo: Nos últimos anos, foram descobertos alguns planetas foras do sistema solar que 
tem grandes possibilidades de serem semelhantes ao planeta terra, os chamados planetas 
habitáveis. Partindo desta inspiração, nosso grupo voltou os olhos ao estudo destas 
informações e tivemos a ideia de publicar nossa compreensão para demais pessoas do 
meio acadêmico. Entre os 1700 exoplanetas, aproximadamente, que já foram detectados 
nos últimos 20 anos, duas dezenas deles se encontram na chamada “zona habitável”. 
Não podemos acreditar que seria possível fazermos moradia em um deles, imediatamente, 
outras características devem ser levadas em consideração como a pressão, temperatura, 
rotação, atmosfera, solo, entre outros. Embora esta descoberta ainda não tenha alcançado 
elevados números de pessoas pelo mundo, surge no nosso trabalho à oportunidade desta 
divulgação, com um tema capaz de desmistificar alguns sensos comuns.

TÍTULO: Desafios do trabalho rural da mulher no vale do São Francisco
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Maria Sueli Granja
Autores: Maria Sueli Granja, Albertina Marília Alves Guedes.
Resumo: Esse estudo diz respeito de uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa. 
Os dados coletados foram analisados na perspectiva de Minayo e Sanches (1993). Foi 
realizado com a colaboração de 120 mulheres trabalhadoras rurais do Projeto de Irrigação 
Senador Nilo Coelho Núcleo 4, nos meses de outubro à dezembro objetivando conhecer 
quais podem ser os principais desafios presentes na realização do trabalho rural da 
mulher no Vale do São Francisco. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: 
observação participante e realização de entrevistas semiestruturada. Os resultados desse 
trabalho indicam que muitas vezes as mulheres adoecem em conseqüência de fatores 
tais como: ingerirem água que não é tratada e trabalharem sem o uso de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). Outra dificuldade relatada refere-se ao fato de não ter com quem 
deixar os filhos ao irem trabalhar. Com esse trabalho podemos concluir que são diversos 
os desafios encontrados pela mulher trabalhadora rural.



TÍTULO: Jovens estudantes da educação profissional: Relações complexas acerca das 
drogas lícitas e ilícitas
Instituição: IFMT
Apresentador: Miriam Ross Milani
Autores: Maria Ubaldina Costa Sanches, Miriam Ross Milani, Teresa Irene Ribeiro de 
Carvalho Malheiro, Iraneide de Albuquerque e Silva.
Resumo: em cenário educacional, nomeadamente, entre os jovens estudantes, apresenta-
se um fenômeno emergente quanto ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Dados 
advindos do Relatório Mundial sobre Drogas (2013) apresentam em um panorama global 
observando que o uso de drogas tradicionais, como a heroína e a cocaína, em declínio, 
entretanto, o abuso de medicamentos de prescrição e de novas substâncias psicoativas 
está em ascensão. Face à relevância destas premissas, este estudo realizado no Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT) objetivou conhecer o que os jovens estudantes do IFMT 
Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva e Campus Cuiabá Bela Vista pensam acerca do 
uso e abuso de drogas ilícitas e ilícitas. O estudo revelou o aumento do uso da cocaína 
e seus derivados; merla, oxi, crack e pasta base. Ambas as instituições investigadas 
precisam atuar com mais proximidade aos alunos de forma a discutir o problema, dando 
ênfase às práticas de prevenção à saúde, possivelmente, numa perspectiva inovadora, 
com abordagens de caráter multidisciplinar, buscando aspectos relacionados a qualidade 
e ressignificação da vida.

TÍTULO: A pluralidade cultural nas aulas de vôlei do PIBID.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Andreyson Calixto de Brito
Autores: Maria Uiara Nascimento Nogueira, Luciânia Araújo Nascimento, Andreyson 
Calixto de Brito, Elayne Sabrine Moreira Pinto, Antonia Noélia Bastos Santos.
Resumo: de acordo com Brasil (1998), as aulas de Educação Física devem capacitar os 
alunos para participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e 
construtivas com os outros, respeitando características físicas e de desempenho de si 
e dos outros, adotando assim atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 
situações lúdicas e esportivas. Entretanto as aulas de Educação Física não asseguram a 
interação entre meninos e meninas, e nem o respeito à diversidade cultural encontrada nas 
escolas. (MENEZES; SANTOS; SÁ, 2010). Desta forma buscamos trabalhar a pluralidade 
cultural por meio da inserção da mesma nas aulas de vôlei do PIBID, na tentativa de atrelar 
os valores culturais ao esporte de maneira produtiva e cooperativa. Foi preciso gerar 
situações onde os alunos pudessem aprender a dialogar, a ouvir o outro, pedir ajuda, trocar 
ideias e experiências. Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, tratar 
de temas como discriminações e preconceitos. A oficina de voleibol ocorreu no ano de 2014 
nos meses de agosto a dezembro, em duas escolas da rede de ensino médio da cidade 
de Canindé-CE, contando com a participação dos alunos do 1°, 2° e 3°ano. As aulas eram 



constituídas de diálogos reflexivos, onde tratávamos de temas como discussão de gênero, 
sexualidade, raça e etc, brincadeiras e atividades de interação, cooperação, comunicação 
e participação. As aulas eram iniciadas sempre com um aquecimento, para que os alunos 
pudessem se preparar para as atividades e em seguida realizávamos intervenções que 
trabalhassem os fundamentos do voleibol de maneira lúdica, desta forma nossos alunos 
poderiam aprender de maneira prazerosa, a terceira atividade era constituída de um jogo 
para que os alunos pudessem experienciar os fundamentos repassados anteriormente. Os 
resultados alcançados com essas aulas foram significativos. Ao final do ciclo, pudemos 
perceber uma maior interação entre os alunos, evidenciada pela a união do grupo. Os 
alunos se mostraram mais esclarecidos em relação aos fundamentos e regras do voleibol, 
se tornaram mais participativos, cooperativos e adquiriram um respeito maior pelo outro, 
respeitando assim as diferenças existentes no grupo. Portanto podemos concluir que a 
inserção da pluralidade cultural nas aulas de voleibol contribuiu para o desenvolvimento 
dos alunos e auxiliou na melhoria da convivência entre os mesmos tendo em vista que o 
convívio entre os alunos se tornou mais harmonioso caminhando na direção de relações 
sociais mais democráticas.

TÍTULO: Representação geométrica dos números racionais e o uso do jogo papa todas
Instituição: UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Apresentador: Maria Verônica Pereira Barbosa da Silva
Autores: Maria Verônica Pereira Barbosa da Silva, Marilene de Freitas Pereira.
Resumo: O presente trabalho deu-se a partir de uma oficina pedagógica que tem por 
tema ‘‘Representação Geométrica dos Números Racionais e o uso do jogo Papa Toda’’. 
Realizada na disciplina de Laboratório I do curso de Licenciatura em Matemática do 
Campus IV litoral norte – PB e também apresentada na Escola Municipal Anatilde Paes 
Barreto, localizada no município de Jacaraú. O trabalho tem por finalidade deixa de lado 
o tradicionalismo das aulas, que por muitas vezes leva o aluno ao desinteresse, e propor 
nova visão através do uso dos jogos. O jogo escolhido por sua vez é o (Papa Todas) que 
tem como principal objetivo aproximar os alunos a visualizarem a fração a compreender o 
conceito; a comparar frações com diferentes denominadores entre outros objetivos tudo 
isso através do jogo usando-o na reta.

TÍTULO: Uma análise sobre a teleologia do PRONATEC a luz da teoria lukacsiana
Instituição: UFCE - Universidade Federal do Ceará
Apresentador: Maria Zélia Pinto da Silva
Autores: Maria Zélia Pinto da Silva, Víctor Moita Pinheiro, Fátima Maria Nobre Lopes.
Resumo: O ensino profissionalizante tem sido alvo de políticas educacionais. Dentre elas, 
temos o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, cuja 
teleologia (finalidade) volta-se para a educação profissional visando capacitar o egresso 
para o trabalho. O presente estudo, tomando a teoria de Marx e de Lukács como base 



nos conceitos de trabalho e de teleologia, objetiva analisar a teleologia do PRONATEC 
relativo ao Curso de Análises Química ofertado pelo IFCE, Campus de Maracanaú. A 
pesquisa refere-se a um estudo de caso, com o método dialético. Os resultados teóricos 
aos quais chegamos é que: para Marx e Lukács, o trabalho funda o homem em sociedade 
que se completa com os complexos sociais que dele decorrem, entre eles, a educação 
profissional. As teleologias no processo dessa formação e a ação para realizá-las leva a 
uma causalidade que deve, a priori, estar voltada para a otimização dos resultados. Este 
trabalho é parte do nosso Mestrado em Educação da UFC.

TÍTULO: Análise do nível de conhecimento dos consumidores de lojas de informática em 
um shopping center de Natal-RN acerca da logística reversa de produtos da linha verde
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Mariana Fernandes Calixto dos Santos
Autores: Mariana Fernandes Calixto dos Santos, Robson Garcia da Silva, Maria Helena 
Lopes Barbosa.
Resumo: Com a irregular redução da vida útil de aterros sanitários e/ou demais área 
de deposição final, devido ao constante aumento do volume de resíduos nesses 
locais, tornou-se necessário planejar e promover práticas ambientais de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e, portanto, ao fomento da reciclagem de produtos, afim de 
tornar significativo o volume de resíduos que retornem a indústria como matéria-prima. 
A partir da concepção de um novo modelo de desenvolvimento, o desenvolvimento 
sustentável, a ideia de promover a logística reversa tornou-se ainda mais necessária, tanto 
que diante dos benefícios advindos do incentivo à prática da logística reversa de produtos 
eletroeletrônicos da linha verde, algumas empresas já adotam sistemas de parceria com o 
objetivo de realizar o recolhimento desses materiais para reciclagem. São disponibilizados 
pontos de recolhimento para que os consumidores depositem o material a ser devolvido 
à indústria, tornando, os clientes, portanto, peça chave desta prática. Diante dessa ação, 
esta pesquisa tem por objetivo analisar o nível de conhecimento dos consumidores do 
Shopping Midway Mall, localizado em Natal-RN, acerca do processo de logística reversa 
de objetos eletroeletrônicos da linha verde, por meio da aplicação de uma entrevista como 
meio de obter informações.

TÍTULO: Permanência e assistência estudantil: Um desafio da educação profissional
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Mariana Guimarães de Azevedo
Autores: Mariana Guimarães de Azevedo, Andréia Lucena de Góis Nascimento, Izabelle 
Cristina de Medeiros Primo, Sara Lira Silva da Costa Araújo, Virgínia da Silva Moura.
Resumo: A pesquisa avaliou a compreensão dos discentes acerca do Programa de 
Assistência Estudantil, buscando perceber quais os impactos da inserção nesse, para a 
manutenção dos estudantes no IFRN/Campus Ipanguaçu. Dessa forma, a fim de avaliar 



ações, serviços e programas ofertados pela Coordenação de Atividades Estudantis 
(COAES), a pesquisa quali-quantitativa foi desenvolvida com discentes concluintes, que 
fizeram parte do Programa de Iniciação Profissional (PIP). O questionário com perguntas 
abertas, semiabertas e fechadas foi respondido por quatorze discentes. A partir dos 
resultados, avaliou-se a experiência da bolsa como positiva, observando-se, ainda, que 
a COAES contribui para permanência dos estudantes; bem como, que o PIP - apesar da 
avaliação positiva da maioria dos entrevistados - necessita de melhorias. Além disso, 
avaliação contínua e fortalecimento da aliança entre estudantes assistidos e comunidade 
escolar deve ser objetivo permanente da referida Coordenação.

TÍTULO: Intervenções de matemática para alunos do proeja: Quebrando paradigmas na 
educação de jovens e adultos
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Mariane Baptista de Freitas Ciscato
Autores: Mariane Baptista de Freitas Ciscato, Ana Paula Del Aghenese, Alex Sandro Gomes 
Leão, Lutiele Machado Godois.
Resumo: Este artigo apresenta o impacto do Projeto Potencializando a Leitura, a Escrita 
e a Matemática: formas de descobrir e se redescobrir na Educação Profissional e 
Tecnológica, destinado aos alunos dos cursos da modalidade PROEJA do Instituto Federal 
Farroupilha, Campus São Borja, que visa proporcionar aos alunos um ambiente destinado 
exclusivamente para a superação de suas dificuldades. Buscou-se trabalhar a matemática 
a partir de suas vivências e experiências que tinham no curso de Cozinha, percebendo-
se que ao trazer aspectos da matemática a partir destas e relacionadas ao curso de 
Cozinha PROEJA, muitos estudantes tiveram maior motivação para a aprendizagem dos 
conhecimentos, pois viam nestes sentido e significado.

TÍTULO: Escape do consumismo: Uma tentativa de educar com o uso de conceitos da 
neuroeconomia
Instituição: EEEP Maria Dolores de Alcântara e Silva
Apresentador: Jorge Luis Pinheiro de Barros
Autores: Elaine Patrícia Carvalho de Menezes, Ana Caroline de Araújo Oliveira, Carlos 
Germano Lima de Sousa, João Carlos Rodrigues dos Santos, Jorge Luis Pinheiro de Barros.
Resumo: Esse projeto consiste na idealização de dicas voltadas para o consumidor e 
tem como objetivo ajudar a evitar o consumo exacerbado e desnecessário. Analisamos e 
discutimos as estratégias de marketing utilizadas pelas empresas e buscamos orientar os 
consumidores das armadilhas econômicas envolvidas no processo de compra.

TÍTULO: Orçamento financeiro e o consumo consciente.
Instituição: EEEP Maria Dolores Alcântara e Silva
Apresentador: Adriana Vanessa da Silva Leitão



Autores: Mário Ferreira da Rocha, Adriana Vanessa da Silva Leitão, Larissa Martins da 
Silva, Andressa Silva Vasconcelos.
Resumo: Desde os primórdios o homem mesmo que inconscientemente faz contas 
e planeja. Esse planejamento pode ser observado na história, quando ele deixa a vida 
nômade para se fixar em um lugar e viver em grupo, assim o homem passa a conviver 
com a natureza e na agricultura aprende a sobreviver fazendo “planos” de como usar certo 
produto, de quanto tempo tem até que acabe ou produzir novamente.
A humanidade evoluiu e as formas de pensamento e principalmente de organização foram 
sendo aprimoradas chegando aos dias atuais em que a tecnologia a auxilia nas suas ativi-
dades cotidianas. Com tantas facilidades para realizar mais de uma por vez sujeitando-se 
assim deixar algumas, que considera de menos importância, para depois. Uma delas foi a 
de planejar seus gastos, criando a cultura de “devo não nego, pago quando puder”, esse 
ditado popular demonstra uma das consequências de não fazer um orçamento, as contas 
são adquiridas, mas a quitação não ocorre, acumulam-se dívidas e mais dívidas e a cons-
ciência de “colocar na ponta do lápis” todas as contas não é criada.
Dessa forma as novas gerações são influenciadas também não planejarem seus gastos e 
não percebem que a cada dia é de grande importacia planejar-se para não gastar mais do 
que se ganha, e ter o pleno controle do que é necessário ou não comprar.
Este projeto propõe a elaboração de uma cartilha, espécie de livro com dicas de como orga-
nizar as finanças, espaço para anotar suas operações financeiras do mês e como analisá-las, 
observações das melhores formas de aplicar um caital e de como não cair em tentações.

TÍTULO: Logística reversa dos produtos de pós venda no e-commerce: A visão dos 
consumidores
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Alessandra Luz Barros
Autores: Phillipe Farias Ferreira, Aline Maria Rosa Barbosa, Raíza São Pedro Santos 
Santana, Alessandra Luz Barros, Marcus Paulo Rosa Barbosa.
Resumo: Diante da grande contribuição da globalização no comércio mundial, onde 
a distância não é problema pra quem deseja comprar ou vender produtos, o comércio 
eletrônico ganha destaque e os consumidores passam a utilizar cada vez mais esse 
instrumento de compra. Porém, nem sempre o cliente recebe o produto como foi solicitado, 
podendo ocorrer erros no processamento do pedido, avarias no transporte, garantia 
vencida etc. desencadeando transtornos ao cliente. A partir disso, surge a importância 
da logística reversa de pós-venda da empresa que está prestando o serviço ou vendendo 
um bem. O presente estudo tem objetivo esclarecer o que vem a ser a logística reversa de 
pós-venda, bem como sua participação no e-commerce, mostrando qual a percepção e 
experiência dos consumidores em relação a esse processo de retorno. Essa pesquisa pode 
ser classificada, quanto aos fins, como descritiva e, quanto aos meios, como bibliográfica. 
No universo utilizado foi a Universidade Federal de Sergipe, foram realizadas entrevistas 



semiestruturas, nas quais os dados quantitativos coletados foram tabulados e processados 
eletronicamente, e os qualitativos foram tratados a partir da análise de conteúdo. Conclui-
se que são várias as vantagens encontradas em um bom gerenciamento da logística de uma 
empresa, principalmente, da logística reversa de pós-venda no e-commerce. Observou-se 
que com a melhoria dessa gestão a empresa: ganha credibilidade, transmite segurança, 
satisfaz o cliente, atende o direito do consumidor, reflete qualidade e eficiência, fideliza o 
cliente, ganha vantagem competitiva e adquire semelhanças com o comércio tradicional.

TÍTULO: Eficiência de remoção do corante vermelho do congo por adsorção em palha 
de milho (Zea Mays L.)
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Aline de Carvalho Oliveira
Autores: Raimundo Nonato Sousa Raulino, Nathália Frota de Carvalho, Aline de Carvalho Oliveira.
Resumo: A indústria têxtil gera grandes volumes de efluentes com altas concentrações de 
corantes, muitos dos quais são de difícil remoção. Este trabalho buscou avaliar a eficiência 
de remoção de corante vermelho do congo pelo processo da adsorção utilizando como 
adsorvente alternativo a biomassa da palha de milho (Zea mays L). Para isso foi utilizada 
uma solução sintética com concentração de corante de 100mg/L. Uma massa de 0,5g 
da biomassa lavada e seca foi contatada com 50ml da solução do corante e submetida a 
ensaios de cinética química e de equilíbrio. Os valores obtidos apresentam eficiências de 
remoção de aproximadamente 80% do corante em ensaios com agitação e sem agitação. 
Dessa forma, a utilização da biomassa da palha do milho pode oferecer uma alternativa de 
baixo custo pra o tratamento de efluentes têxteis.

TÍTULO: A importância da segurança da informação nas escolas para o processo de 
ensino e aprendizagem: Estudo de caso no Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus 
Arraial do Cabo
Instituição: IFES Campus Cachoeiro de Itapemirim
Apresentador: Álvaro Gonçalves de Barros
Autores: Raul de Souza Brandão, Álvaro Gonçalves de Barros.
Resumo: Vivemos uma sociedade altamente conectada. Hoje, dificilmente os estudantes 
buscam informações em livros nas bibliotecas, uma vez que, tudo está disponível ao 
alcance de um único clique do mouse em um computador conectado à internet. Diversos 
são os recursos tecnológicos disponibilizados e utilizados nos processos de ensino e 
aprendizagem, tanto por professores quanto por alunos.

TÍTULO: Modelagem matemática ambiental aplicada ao mercúrio em lâmpadas 
fluorecentes
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Amanda Santos Morais



Autores: Ricardo Monteiro Rocha, Amanda Santos Morais, Jhennifer Laruska Leal Fraga, 
Pedro Lucas Ferraz Ramos, Beatriz Soares Silva.
Resumo: A preocupação com o meio ambiente e as diversas práticas que passaram a ser 
adotadas em prol do desenvolvimento sustentável tem sido foco em várias áreas sociais, 
nos últimos tempos. Sendo o mercúrio um metal presente nas lâmpadas fluorescentes, 
utilizadas como objeto de estudo, e que apresenta fatores de riscos ambientais como 
também àqueles voltados à saúde humana, criou-se um modelo matemático para estimar 
a quantidade de Hg presente no ambiente em um horizonte pequeno, a fim de obter 
resultados que demonstrem seus efeitos nocivos. Por meio de tais resultados objetiva-se 
criar um argumento que conscientize os alunos da área estudada, o Instituto Federal de 
Sergipe – Campus Lagarto, em seguida, atinja a conscientização para um público maior.

TÍTULO: Filme na escola: Um estudo da prática audiovisual em palmas - TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Ana Carolina Capuzzo de Melo
Autores: Pablo Marquinho Pessoa Pinheiro, Ana Carolina Capuzzo de Melo.
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida em 
Palmas-TO, afim de investigar a presença da prática audiovisual em escolas públicas com 
maior pontuação no IDEB, com o objetivo de verificar se/como o audiovisual é tratado 
pelos professores e estudantes. A investigação apontou que em todas as dez escolas 
visitadas existem equipamentos audiovisuais com fácil acesso para os professores, assim 
como, laboratórios de informática com acesso a internet. Entretanto, apenas a metade 
dessas escolas possuem salas de vídeo e nenhuma delas possuem filmotecas ou livros 
referentes a pesquisa ou produção audiovisual. de acordo com o questionário, a maioria 
dos professores utiliza filmes em suas aulas, entretanto concluímos que o audiovisual 
aparece na maioria das escolas de forma tímida, apenas como contextualização dos 
conteúdos abordados. Dessa forma o filme é tratado na maioria das escolas como simples 
entretenimento ou recurso estritamente didático e não como linguagem.

TÍTULO: Gestão de materiais: Estudo de caso numa unidade do SEBRAE
Instituição: UFRPE-UAST
Apresentador: Ana Paula da Silva Farias
Autores: Pricila Dayane dos Santos Martins, Ana Paula da Silva Farias.
Resumo: Planejar e controlar os recursos materiais são tarefas primordiais para o processo 
produtivo de uma organização e podem oferecer a mesma, vantagens relacionadas a 
redução de custos, de investimentos em estoque, melhoria nas condições de efetivação 
das compras e satisfação do cliente. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar 
a gestão do estoque de uma unidade do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), localizada na cidade de Serra Talhada, interior do Estado de 
Pernambuco. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a explicativa e exploratória, com 



abordagem qualitativa e tendo como método o estudo de caso. A pesquisa teve como 
resultado principal a constatação de que o gerenciamento de materiais da organização 
precisa de intervenção de melhoria, para que não haja perdas financeiras desnecessárias e 
problemas na prestação dos serviços aos clientes.

TÍTULO: Energia e trabalho: Eurbina a vapor de sucata.
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juina
Apresentador: Andre Luiz Mezz
Autores: Rafael Vieira, M Maicon Dione Sampaio de Mello, Andre Luiz Mezz, Emerson 
Rodrigo Coletto.
Resumo: A Física é uma disciplina ligada diretamente as atividades cotidianas do 
ser humano e está presente em todos os lugares em várias formas. Apesar disso as 
pessoas tem dificuldade de relacionar os conceitos teóricos com sua aplicação prática. 
A apresentação de experimentos em sala de aula auxilia para uma melhor compreensão 
do conteúdo. O trabalho de VIDAL (2010) aponta que houve um aumento do interesse 
nas aulas de Física por alunos do 9º ano do ensino fundamental, após o início das aulas 
experimentais. O experimento foi desenvolvido por acadêmicos do curso de Licenciatura 
Plena em Matemática do IFMT- Juina e representa o principio do funcionamento de uma 
usina termoelétrica, que através da energia potencial termodinâmica do vapor produzido 
pela queima de um combustível não fóssil que aquece a água. Desta maneira a energia 
térmica resultante da combustão e convertida em trabalho mecânico no qual faz girar a 
turbina e se transforma em eletricidade. A passagem do vapor gera forças, que aplicadas 
às pás determinam um momento motor resultante, que faz girar o rotor.

TÍTULO: Uso dos principais recursos naturais pela comunidade do parque granjeiro, 
Crato, CE
Instituição: UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Apresentador: Andréia Matos Brito Pereira
Autores: Pedro Silvino Pereira, Andréia Matos Brito Pereira, Antonia Eliene Duarte, Luiz 
Marivando Barros.
Resumo: O meio ambiente cada vez mais vem sofrendo transformações devido a ação 
antrópica que tem provocado que tem levado ao desequilíbrio ecológico e a escassez dos 
recursos naturais. Aberturas de estradas, construção de casas, desmatamentos e queimadas 
são exemplos dessa ação provocada pelo homem a natureza. O objetivo desta pesquisa 
foi identificar os principais recursos naturais da flora na comunidade Parque Grangeiro 
e a forma como são utilizados. A área de estudo foi a comunidade Parque Grangeiro no 
município de Crato, CE. Os dados foram coletados dados no período de janeiro a julho 
de 2014, onde foram aplicados questionário semiestruturado, de forma aleatória, a 30 
pessoas da comunidade. Os resultados expuseram que as espécies madeireiras (angico, 
aroeira), fruteiras (manga, caju) e plantas medicinais (macela, alecrim) estão entre as 



mais utilizadas na comunidade. As espécies vegetais são usadas para consumo próprio, 
produção de carvão e comercialização local. Não há nenhum projeto ou programa que 
enfoque o desenvolvimento sustentável nessa comunidade.

TÍTULO: Análise comparativa entre estaca hélice contínua e estaca ômega: Estudo de 
caso
Instituição: SENAI
Apresentador: Andreza Vera Pyrrho de Araújo
Autores: Riadny Patrícia de Souza Ferreira, Andreza Vera Pyrrho de Araújo.
Resumo: No campo da engenharia de fundações é possível fazer a escolha da fundação 
adaptando-a para cada tipo de solo. Pela vasta quantidade de possibilidades para selecionar 
cada fundação, surgiu a curiosidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre elas. 
Com o auxílio de pesquisas bibliográficas, foi feita uma análise de execuções de cada tipo 
de fundação e, especificamente, estacas existentes no Brasil. Por meio da comparação 
de seus benefícios, foi visto que a crescente utilização da estaca hélice contínua trouxe 
dificuldades quanto à destinação ilegal dos resíduos produzidos por ela. Ao conhecer mais 
acerca da estaca ômega (ou deslocamento) uma possível solução para o problema foi 
encontrada: a não geração de material de bota-fora. Adquiridas estas noções, foi possível 
realizar um estudo de caso com uma inédita obra executada - com estaca ômega - em 
Recife. Analisando valores e estudos de solo, os cálculos superaram o esperado: a estaca 
ômega demonstrou ser 21% mais barata em sua execução do que a estaca hélice contínua. 
Além de que, sua estaca suporta o dobro de carga do que a hélice contínua. O estudo 
mostrou a melhor desenvoltura da estaca ômega e a limitação para tal pesquisa, por não 
existirem muitas obras executadas com a tal para serem - ainda mais - fundamentados os 
seus benefícios. Com o avanço no uso desta estaca, que sejam efetuadas novas pesquisas 
para que existam estudos mais detalhados e que ela se torne mais popular, assim, sendo 
adaptada aos solos pernambucanos.

TÍTULO: Avaliação da segurança alimentar em escolas públicas municipais de 
Barreiras-BA
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Barreiras
Apresentador: Anne Karoline Calazans da Cruz
Autores: Nilma Lorenna Carneiro Rios de Oliveira, Anne Karoline Calazans da Cruz, Nauanne 
Susan Seara Santos, Sara Micaelle dos Anjos Lopes, Cleiser de Castro Silva.
Resumo: A alimentação escolar é um fator importante para que o aluno desenvolva suas 
aprendizagens e mantenha a saúde através de uma refeição segura e saudável como dispõe a 
lei 11.947 em seu artigo 2°. Entender a dinâmica deste processo é de fundamental importância 
para o questionamento crítico da inocuidade alimentar no serviço de alimentação escolar. 
Dessa forma, através do projeto Avaliação da segurança alimentar em escolas municipais da 
cidade de Barreiras-Ba conheceu-se desde a distribuição até o preparo da alimentação escolar 



de instituições municipais da zona urbana de Barreiras-Ba, num total de 46 escolas, através 
de observações in loco, sem intromissões, com técnicas baseadas em check-list, seguindo 
a RDC 216 do Ministério da Saúde (ANVISA) de 15 de setembro de 2004 e entrevista com o 
coordenador municipal de alimentação escolar. de acordo com esses métodos, chegou-se 
aos seguintes resultados: as instituições não estão aptas a fornecer alimentação aos alunos, 
pois não seguem as normas higiênico-sanitárias estabelecidas pela resolução RDC n° 216 
que trata de regulamentos técnicos para serviço de alimentação. Com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação foi proposto uma série de ações como treinamento aos funcionários 
(cozinheiras), com abordagem lúdica para intervenção nos resultados, de modo que haja 
a redução parcial ou total dos problemas encontrados, orientação aos gestores destas 
instituições de ensino, além de relatórios descritivos à secretaria de educação visando dar-
lhes informações a respeito deste projeto sobre o diagnóstico da preparação da merenda 
escolar no município com a possibilidade de maior apoio e reestruturação deste serviço de 
alimentação tão essencial aos alunos destas escolas.

TÍTULO: O ensino geometria plana e espacial por meio da utilização de origamis: Um 
trabalho realizado com alunos do ensino fundamental da escola dep. obi viana diniz.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Carla Natália Pastor de Souza
Autores: Raimundo Iago Ferreira de Sousa, Carla Natália Pastor de Souza.
Resumo: A matemática vem, há tempos, sendo considerada uma disciplina complexa e de 
difícil compreensão pelos discentes, principalmente quando se observa as séries iniciais. 
Diante dessa problemática, procurou-se desenvolver uma proposta de trabalho utilizando 
o lúdico, objetivando a compreensão de noções de geometria plana e espacial, a partir da 
visualização e confecção de origamis, uma metodologia auxiliar, baseada na compreensão 
e produção de figuras, que utiliza a arte milenar de dobrar papéis. Para a realização da 
pesquisa, foram realizadas 04 oficinas no IFCE, Campus Cedro, com alunos do 8º e 9º 
ano do ensino fundamental da escola municipal Obi Viana Diniz situada na cidade de 
Cedro – CE. em cada oficina, era, inicialmente, realizada uma aula para lembrar conceitos 
pertinentes ao tema proposto e, posteriormente, procedia-se à produção dos origamis. Ao 
concluir-se a atividade, foi aplicado um questionário avaliativo com os alunos, no intuito 
de identificar, junto aos alunos, se o uso dos origamis contribuiu com a aprendizagem dos 
mesmos. Os resultados argumentam pela importância do lúdico no processo de ensino 
aprendizagem da Geometria no contexto pesquisado.

TÍTULO: Contextualização de ácidos e bases através da degustação de frutas.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Carlos Roberto França de Almeida
Autores: Quelem Suelem Pinheiro da Silva, Abda Moreira Ferreira, João Paulo Leão de 
Souza, Carlos Roberto França de Almeida, Ederson Wilcker Figueiredo Leite.



Resumo: No presente trabalho mostraremos uma estratégia utilizada para o ensino 
de ácidos e bases em uma escola pública de Ensino Médio localizada no Município de 
Macapá-AP. Para isso, foi realizada uma aula interativa de degustação para despertar o 
interesse dos alunos para a explicação científica do mesmo. Para isso utilizamos algumas 
frutas como laranja, banana verde e limão, que estão presentes tanto na alimentação de 
povos tradicionais como também no cotidiano dos alunos. Aplicamos questionários antes 
e após a aula interativa para a coleta dos dados.

TÍTULO: O fenômeno da seca e a gestão hidríca da microrregião do Seridó Potiguar
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Carolina Rovira Pereira Fernandes
Autores: Raisa Rodrigues dos Santos, Bianca de Souto Homrich, Carolina Rovira Pereira 
Fernandes, Joel Medeiros Bezerra.
Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar a distribuição espacial do fenômeno da seca e a 
gestão hídrica da microrregião do Seridó Potiguar, com utilização do geoprocessamento, 
para a explanação de dados sobre a gestão dos recursos hídricos. Para sua realização 
foram utilizadas ferramentas de geotecnologia com a elaboração de mapas, além da 
analise estatística descritiva, os dados analisados contemplam as variáveis agrupadas 
por município, tais como: índice de atendimento com rede de água, índice de perda na 
distribuição e índice de atendimento e tratamento de rede de esgoto, sendo distribuídos 
em zona rural e urbana. Os resultados obtidos demonstram que existem condições 
insatisfatórias de atendimento e distribuição de águas para alguns municípios, além da 
deficiência de políticas públicas que promovam o reaproveitamento e tratamento dos 
esgotos. Relacionada à administração falha, vem à deficiência na distribuição da água, 
onde a população urbana é priorizada em relação à rural.

TÍTULO: O uso do software modellus no estudo de física.
Instituição: Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Cibeli Marzari Bertagnolli
Autores: Orildo Luis Battistel, Cibeli Marzari Bertagnolli, Sheila Holz, Sabrina Hernandes 
Stiegelmeier.
Resumo: O ensino de Física tem sido marcado por um fraco desempenho dos alunos 
caracterizando dificuldades de aprendizagem. Entre as causas desse insucesso citam-
se métodos de ensino em desacordo com as teorias mais modernas de aprendizagem 
e a carência de utilização de recursos metodológicos como laboratórios e informática. 
As abordagens utilizadas, muitas vezes, limitam-se a meras repetições de problemas 
resolvidos mecanicamente pela utilização de uma sucessão de “fórmulas”, decoradas de 
forma literal e arbitrária. Estudos importantes têm sido realizados no sentido de avaliar 
as possibilidades utilização de Cenários Educacionais Informatizados como alternativas 
estratégicas de uso de produtos da tecnologia informática para o desenvolvimento de 



processos cognitivos. Neste trabalho objetivamos desenvolver e avaliar estratégias 
de ensino baseadas na utilização do computador, utilizando modelagem e simulação 
computacional como também elaborar material instrucional introduzindo a modelagem no 
processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Física no nível médio.

TÍTULO: Conselho de classe: Ensaios para uma prática emancipadora
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Clara Regina Agostini Oliveira
Autores: Nelma Bernardes Vieira, Roberta Brasilino Barbosa, Fabíola Leonor de Paula 
Ramos, Clara Regina Agostini Oliveira.
Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência ocorrida no Campus Nilo 
Peçanha- Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro no ano letivo de 2014. Trata-se da 
reorganização do Conselho de Classe pela Coordenação Técnico Pedagógica (CoTP) a partir 
de contribuições de duas áreas do saber, Pedagogia e Psicologia Escolar. Abordaremos 
as mudanças realizadas e os novos caminhos percorridos os quais vem reverberando 
encaminhamentos outros. Historicamente, as instituições escolares buscam colocar 
a culpa do fracasso escolar no aluno e o espaço dos Conselhos de Classe representa 
momento ímpar dessa culpabilização. Com a intenção de construir uma alternativa a esse 
cenário, a equipe técnico pedagógica vem realizando ações visando colocar em análise 
o processo que naquele espaço-tempo materializa-se em resultados dos estudantes, na 
busca por alternativas de sucesso para a aprendizagem.
Nessa breve apresentação, compartilha-se as tentativas de saída desse ciclo culpabilizan-
te e individualizante, tentativas essas que se dão majoritariamente por meio da inserção 
dos principais atores da instituição técnica federal em um processo de discussão sobre 
aspectos preponderantes das práticas em educação. Colocando em análise temas como 
avaliação escolar, práticas metodológicas e relação professor-aluno-conteúdo objetiva-se 
implicá-los na construção coletivas dessa que é a função fim da escola: a formação cida-
dã.A reorganização do conselho de classe proposta pela CoTP conta com três momentos 
distintos e entrelaçados. O pré-Conselho, quando os alunos das diferentes turmas realizam 
junto com seu professor conselheiro uma análise do bimestre; o Conselho em si, espaço 
em que discentes e docentes realizam uma discussão que toma como ponto de partida os 
resultados quantitativos do período; e pós-Conselho, segundo momento de análise entre 
professores conselheiros e discentes. Essas etapas têm o objetivo de avaliar o processo 
ensino-aprendizagem, proporcionando a cada indivíduo envolvido refletir sobre a sua fun-
ção nessa engrenagem.
Já foram constatadas mudanças importantes nos discursos durante os conselhos, especifi-
camente no que tange os encaminhamentos resultantes daquele momento, outrora majori-
tariamente voltados ao atendimento individual normativo dos discentes. No entanto, a CoTP 
não pode afirmar sobre as ações ocorridas dentro das salas de aula, pois os Conselhos de 
Classe ainda estão dissociados do restante da prática pedagógica desenvolvida no Campus. 



Entendemos que modificar discursos elitistas e excludentes de décadas não acontece rapi-
damente, demandando para tal tempo, persistência e a criação de outros espaços de impli-
cação coletiva no processo de formação. Nesse sentido, encontra-se em desenvolvimento 
dois outros projetos – Rodas de Conversa Pedagógica e Estratégias de Aprendizagem – que 
pretendemos conduzir paralelamente com docentes e discentes do Campus.
A análise das modificações implementadas na prática dos Conselhos de Classe (e a própria 
implementação das mudanças) foram feitas tomando como base uma compreensão de 
educação enquanto política pública e como tal aumenta-se a responsabilidade pela apren-
dizagem de todos os estudantes. Nesse sentido, a maneira como vem sendo conduzidos 
os Conselhos de Classe busca atuar na diminuição de conduções individualizantes e pato-
logizantes para os desafios enfrentados no processo de ensino aprendizagem no intuito de 
garantir uma educação de excelência não apenas para “alunos excelentes”.

TÍTULO: Inclusão escolar do público alvo da educação especial no proeja do IF Baiano-
Campus Guanambi
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Cristiane Silveira Mendes Nogueira
Autores: Martha de Cássia Nascimento, Andréia Rego da Silva Reis, Cristiane Silveira 
Mendes Nogueira.
Resumo: O contexto atual da educação tem sido marcado por profundas discussões. A 
diversidade que permeia esse contexto nos remete a várias reflexões. Diante disso, este estudo 
objetivou relatar a experiência do Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi na inclusão 
escolar do Público Alvo da Educação Especial (PAEE) no Curso Técnico em Informática que 
atende ao Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Para reunir os dados, utilizou-se de consulta 
a documentos produzidos no processo seletivo 2015, atas da Secretaria de Registros 
Acadêmicos (SRA), relatórios do NAPNE, atas de reuniões da coordenação e docentes do 
Curso de informática. Aos dados encontrados, foi feita uma análise descritiva. Constatou-se 
que há um crescimento desse público no Instituto nos últimos anos, ressaltando a interface 
da Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial e, frente a esse fator, o Campus 
Guanambi mostrou-se muito lento na busca de estrutura física e acadêmica para atender esse 
público. Com isso, surgem novos desafios para a instituição no tocante ao atendimento com 
qualidade, uma vez que o PAEE se torna cada vez mais heterogêneo nas salas, provocando 
muita tensão ao ministrar aulas para o PROEJA.

TÍTULO: Extração e análise do comportamento da antocianina do repolho roxo perante 
a mudança de PH
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Demetrio Cardoso Daltio
Autores: Renato César de Souza Oliveira, Rogério Danieletto Teixeira, Lara Médici Martinelli, 



Demetrio Cardoso Daltio, Juliano Tessinari Zagoto.
Resumo: Os indicadores de pH são substâncias cuja cor se altera dependendo do meio 
em que estão expostos (ácido ou básico). Intrinsecamente, são substâncias orgânicas, 
fracamente ácidas contendo diversos grupos funcionais. As formas protonadas ou 
desprotonadas possuem cores diferentes em função do pH. As antocianinas são pigmentos 
responsáveis por uma variedade de cores atrativas de frutas, flores e folhas que variam 
do vermelho ao azul. Além de diminuírem o custo de experimentos em aulas práticas, 
substituindo os indicadores universais que possuem um custo elevado, os indicadores 
naturais de pH despertam o interesse dos estudantes para o conteúdo abordado 
devido à coloração natural das substâncias químicas contidas nos tecidos vegetais e 
suas mudanças de cor em função do pH. O seguinte trabalho teve por objetivo avaliar 
o comportamento da antocianina perante a mudança de pH utilizando um pHmetro e a 
técnica de espectrofotometria de UV-VIS.

TÍTULO: Implementação de um sistema de reconhecimento de faces utilizando 
Raspberry Pi.
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Ed´ Wilson Tavares Ferreira
Autores: Mattheus Nunes Araújo, Ed´ Wilson Tavares Ferreira.
Resumo: Neste trabalho foi proposto uma pesquisa para investigar algoritmos de 
reconhecimento de faces. O objetivo é a implementação de um sistema de reconhecimento 
de faces que foi executado em placas Raspberry Pi. Para a implementação, esta sendo 
utilizado o software Mathematica, que contem todos os requisitos para o desenvolvimento. 
Os métodos executados no software envolveu um estudo minucioso sobre as diversas 
técnicas de classificação e reconhecimento de padrões, empregadas para reconhecer faces.

TÍTULO: Análise comprobatória do título alcoométrico, em volume, de soluções 
hidroalcoólicas comerciais
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Edilângela Aquino dos Santos
Autores: Matheus Tenório Nunes, Alinne de Sousa Viana, Edigar Mendes de Sá Junior, 
Edilângela Aquino dos Santos, Layane de Souza Santos.
Resumo: Alcoometria é a determinação do grau alcoólico das misturas de água e álcool 
etílico. O título alcoométrico volumétrico de uma mistura de água e álcool é expresso 
pelo úmero de volume de etanol, à temperatura de 20 ºC, contido em 100 volumes desta 
mistura à mesma temperatura. O alcoômetro centesimal se destina à determinação do 
grau alcoólico das misturas de água e álcool, indicando somente a concentração do 
álcool em volume e é expresso pela sua unidade de medida, grau Gay-Lussac - ºGL. O 
alcoômetro indica o volume de álcool etílico contido em 100 volumes de uma mistura 
feita exclusivamente de álcool etílico e água. As determinações do alcoômetro são exatas 



somente para esta mistura, à temperatura de 20°C, na qual o instrumento foi graduado. 
Portanto, durante o ensaio existe a necessidade de se observar a temperatura dos líquidos 
(ANVISA, 2010). Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o título alcoométrico de 
soluções hidroalcoólicas comerciais informadas na embalagem, através do uso do 
alcoômetro. As amostras (A, B C e D) foram adquiridas no comercio local da cidade de 
Petrolina-PE e destinadas ao Laboratório de Bioquímica do Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano, Campus Petrolina. No laboratório, o grau alcoólico real foi determinado por 
método densimétrico, segundo NBR 5992 da ABNT, através de um alcoômetro centesimal 
ou Alcoômetro de Gay Lussac que se destina à determinação do grau alcoólico ou da força 
real das misturas de água e álcool, indicando somente a concentração do álcool em volume. 
As determinações do alcoômetro são exatas somente para esta mistura, à temperatura de 
20 ºC, na qual o instrumento foi graduado. As amostras A, B e D apresentaram título 
alcoométrico próximo ao estabelecido nas embalagens, afirmando o compromisso das 
empresas com o consumidor. Já a amostra C apresentou 86,8ºGL, teor abaixo do que 
estava descrito na embalagem que relatava 92,8ºGL. Este resultado indica a adulteração 
desta solução alcoólica com outra substância, como a água, uma vez que o alcoômetro 
detecta apenas o volume de álcool etílico presente na solução. Além disso, o Código de 
Defesa do Consumidor estabelece que é um direito do consumidor a informação adequada 
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características e composição dos produtos que será adquirido pelos mesmos. Por fim, o 
método de determinação de ºGL através do alcoômetro é considerado o mais adequado para 
determinar o grau alcoólico de misturas hidroalcoólicas, pois este método determina apenas 
o teor de álcool etílico. As amostras A, B e D encontram-se em acordo com a legislação, pois 
os valores obtidos estão semelhantes aos valores descritos nas embalagens.

TÍTULO: Desenvolvimento de um biscoito sem glúten enriquecido com as frutas da 
região Amazônica.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Elida Viana de Souza
Autores: Natalia Miranda do Nascimento, Nataly Miranda do Nascimento, Francileni 
Pompeu Gomes, Elida Viana de Souza, Misael Tavares Martins.
Resumo: O presente projeto de iniciação científica foi aprovado pelo Edital nº 2014.1/2014 
(PIBIC-Jr)/PROPESQ/IFAP com a expectativa de desnvolver um Biscoito sem glúten 
enriquecido com as frutas da região Amazônica,dessa forma será desenvolvida uma 
formulação rica em fibras e com alto valor nutricional devido a diversiades de ingredientes 
encontrados na Região Amazônica que possuem alto teor de fibras e alto potencial protéico.
A Pesquisa será direcionada ao desenvolvimento de um novo produto que atenda a neces-
sidade das pessoas que são Celíacas, intolerantes ao Glúten. Esses pacientes encontram 
muita dificuldade em encontrar no mercado produtos que atendam a sua necessidade 
nutricional e que não interfiram na qualidade da sua Saúde.



Desta forma este projeto vai contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico da 
Área de Alimentos, visando o desenvolvimento de um produto que possua uma rica qua-
lidade nutricional, com características organolépticas atrativas ao consumidor e que mes-
mo assim não interfira negativamente na qualidade de vida das pessoas celíacas, assim 
impulsionando a Indústria de Alimentos a investir nos produtos Alimentícios sem o glúten 
e beneficiando toda a população.Um Indivíduo celíaco pode apresentar alterações endo-
crinológicas,neurológicas e psiquiátricas.ManIFESta-se através de quadros de anemia crô-
nica,osteopenia e consequentemente osteoporose.A pesquisa será experimental, inicial-
mente iremos selecionar a farinha de arroz e a fécula de mandioca utilizada na formulação 
do Desenvolvimento do biscoito sem glúten adicionado das frutas da região Amazônica.
A escolha das frutas utilizadas na formulação será feita mediante o desenvolvimento da 
formulação utilizada para produção do biscoito e poderá ser alterada de acordo com a 
aceitabilidade do produto.
As frutas que poderão ser utilizadas na formulação serão frutas e sementes típicas da 
região Amazônica como cupuaçu,Açai,Castanha do Brasil, entre outros etc.
Depois de determinado todos os ingredientes e em qual temperatura e por quanto tempo 
esses produtos serão produzidas dar-se-á início a produção do produto alimentício e em 
seguida será feita uma análise sensorial deste produto para verificar o grau de aceitabili-
dade deste produto pelos consumidores, independente deles serem celíacos ou não. Esse 
teste também será feito para avaliar o potencial mercadológico do produto.
Com o desenvolvimento do projeto, pretende-se desenvolver um novo produto que te-
nham qualidades nutricionais favoráveis ao estímulo da população ao consumo de ali-
mentos mais saudáveis, principalmente atendendo a demanda de pacientes que possuem 
intolerância ao glúten ou intolerância a proteína formadora do glúten.
Os consumidores encontram muitas dificuldades em encontrar no mercado alimentos ri-
cos nutricionalmente e que não possuem o glúten, desta forma este projeto pode gerar um 
grande impacto socioeconômico, técnico-científico e ambiental dos resultados esperados 
no estudo do problema focalizado.
Com os estudos que já foram feitos e com a revisão bibliográfica que já foi estudada até o 
momento observa-se que a formulação final além de ter um alto valor protéico será bem acei-
ta organolepticamente pelos consumidores.A riqueza e a diversa da região Amazônica em in-
gredientes alimentícios está favorecendo de forma muito significativa o avanço da pesquisa.

TÍTULO: Avaliação higiênico- sanitária de estabelecimentos comerciais de carnes do 
município de são raimundo das mangabeiras-MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras
Apresentador: Emmanuel Vinycius Mendes Pacheco Martins
Autores: Raissa Almeida Gomes, Glenda Lima de Barros, Victor Carvalho de Almeida, 
Marciângela da Silva Oliveira de Morais, Emmanuel Vinycius Mendes Pacheco Martins.



Resumo: Objetivou-se avaliar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos 
comerciais de carnes do município de S.R. Mangabeiras - MA. Foi realizado um estudo 
com aplicação de Check-List elaborado RDC nº 275/2002 (ANVISA), em estabelecimentos 
comerciais de carnes do município. Os dados obtidos foram tabulados em planilhas do Excel 
e dispostos em dados percentuais de conformidade. Para classificar os estabelecimentos 
considerou-se os índices do item D da RDC 275/2002, sendo: Grupo 1 (76 a 100% de 
atendimento dos itens), Grupo 2 (51 a 75% de atendimento dos itens) e Grupo 3 (0 a 
50% de atendimento dos itens). Foram considerados adequados os estabelecimentos do 
Grupo 1, com restrições o Grupo 2 e inadequados o Grupo 3. Após análise dos dados, 11% 
dos estabelecimentos foram categorizado no Grupo 1, 22% no Grupo 2 e 67% no Grupo 
3. Assim se faz necessário intensificar a fiscalização para que estes estabelecimentos 
forneçam carne de qualidade sanitária adequada e de acordo com a legislação.

TÍTULO: “No More Sleepy Dreaming: Para além das imagens em a origem (2010)”
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba
Apresentador: Gilmar Alexandre da Silva
Autores: Rislene Custódio de Oliveira, Gilmar Alexandre da Silva.
Resumo: em sua obra clássica, Marc Ferro observa que, entre cinema e história, 
“as interferências são múltiplas”. Deste ponto de vista, na opinião de Ferro, o cinema 
também se constitui como um “agente da história”. Neste sentido, o cinema nos permite a 
experiência de questionar o “real” por meio da ficção. O cinema não é apenas uma forma de 
expressão cultural mas, também, um elemento de “representação”. Diante desse quadro, 
procuramos discutir as disfunções estéticas do filme A Origem (Christopher Nolan, 2010) 
e suas possíveis interlocuções com a ciência, a psicanálise, a filosofia e o próprio cinema. 
O mote narrativo da trama, um mergulho ao mundo dos sonhos realizado pro um espião, 
já demonstra o desafio imagético procurado pelo cineasta: tematizar o binômio “realidade” 
e “ficção” univocamente.

TÍTULO: Avaliação da aceitabilidade e intenção de compra da sardinagem em tilápias 
(Oreochromis Niloticus)
Instituição: IFMA Campus São Luis Maracanã
Apresentador: Gislaine Amaral Freitas
Autores: Ocilene Maria Correia Ferreira Macena, Gislaine Amaral Freitas.
Resumo: A oferta de peixes provenientes da piscicultura vem crescendo a cada ano em 
todo o mundo, devido à demanda por proteína de origem aquícola e diminuição no volume 
da produção extrativa. A produção de tilápias (Oreochromis niloticus) vem se destacando. 
Segundo o MPA (2010), em 2009 a produção nacional no ano de tilápias foi de 132.957,8 
toneladas/ano. No Estado do Maranhão a grande maioria dos piscicultores se resente 
em cultivá-la, devido a sua precocidade reprodutiva, podendo ocorrer prematuramente 
em animais de 30 a 40 gramas conduzindo à superpopulação dos viveiros. Existem 



várias técnicas de beneficiamento do pescado. Uma delas é a utilização do pescado em 
conservas, agregando-se valor organoléptico através da adição de outros ingredientes, 
que proporciona uma nova alternativa de cor, sabor e textura aos alimentos processados. 
As atribulações da vida moderna têm levado cada vez mais consumidores a optarem por 
produtos semiprontos (práticas e rápidas) e que tenham sido elaborados com carnes 
magras, principalmente as brancas – mais saudáveis. O objetivo foi desenvolver um produto 
tipo sardinha a base de tilápia abaixo do peso comercial e identificar sua aceitabilidade e 
intenção de compra, como alternativa de um novo produto que estimule o consumo de 
pescado. Foram utilizados 118 peixes da espécie tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), 
com peso médio de 30g e 60 dias de cultivo adquiridas de tanques de cultivo do setor 
de aquicultura do Campus São Luis Maracanã, onde foram capturados com o auxílio de 
uma tarrafa, foram submetidos ao abate humanizado, sendo imediatamente conduzidos ao 
choque térmico, morte por hipotermia, em solução de água e gelo na proporção 1:1. Após o 
abate os peixes foram submetidos ao processo de limpeza, evisceração e descabeçamento 
com corte tipo tronquinho e lavado com água clorada (5ppm). Após a evisceração, os 
peixes passaram por outra lavagem em água clorada com 5 ppm de cloro, para eliminação 
de resíduos das vísceras e de sangue. Os peixes na forma de tronquinho foram imersos 
em salmoura preparada com 10% de sal de cozinha na proporção 2:1 v/p (volume:peixe), 
permanecendo nessa condição 30 minutos. Para preparação da sardinagem foi utilizados 
os Ingredientes como cloreto de sódio (sal comum) e óleo vegetal e vinagre, a solução 
foi preparada com 20% de água, 40% de óleo vegetal e 40% vinagre. O cozimento foi em 
panela de pressão por 2 horas de forma a garantir sua esterilidade comercial, que só foi 
aberta após 24 horas de repouso. As análises sensoriais, para avaliar o sabor e textura 
da sardinagem, foram realizadas com 50 provadores não treinados, de ambos os sexos, 
de diferentes idades, recrutados aleatoriamente, pessoas pertencentes ao corpo docente, 
discente e servidores do IFMA Campus São Luis Maracanã. Para tal, foi empregado o teste 
de aceitação por escala hedônica de nove pontos, variando desde “desgostei muitíssimo” 
a “gostei muitíssimo”. Participaram 50 julgadores não fumantes sendo 30% do sexo 
feminino e 70% do sexo masculino e faixas etárias entre 20 e 40 anos. Todos os julgadores 
eram consumidores de sardinha enlatada, e consumiam pelo menos uma vez por quinzena. 
Quanto a aceitabilidade apresentou aceitação com relação aos atributos sabor e textura 
percentual de 85% e 80% respectivamente. A aceitação da sardinagem de tilápia foi de 100 
%. Com relação à intenção de compra, o produto apresentou 80% certamente compraria, e 
20% provavelmente comprariam, apresentando ótimos resultados. Com base nas análises 
sensoriais, pode-se concluir que a sardinagem de tilápia obteve uma excelente aceitação, o 
que o caracteriza como uma ótima opção para agregar valor aos peixes pequenos, podendo 
contribuir para aumentar a rentabilidade dos cultivos de tilápias.

TÍTULO: Administração de medicamentos com foco no protocolo de administração 
segura: Projeto aplicativo para técnicos de enfermagem
Instituição: Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes



Apresentador: Glaziane da Silva Paiva Bandeira
Autores: Natália Rocha Chagas Comaru, Patrícia Freire de Vasconcelos, Glaziane da Silva 
Paiva Bandeira, Ana Ruth Macêdo Monteiro, Rodrigo Tavares Dantas.
Resumo: Trata-se de um projeto aplicativo que visa capacitar a equipe de técnicos de 
enfermagem em um hospital de referência em doenças pulmonares e cardiovasculares, 
em Fortaleza, Ceará para a prática de administração segura de medicamentos. O curso 
contará com uma carga horária de 20 horas e acontecerá em quatro encontros semanais, 
com 30 participantes por módulo. O mesmo se sucederá no período de abril a novembro 
de 2015. Para operacionalizar esta capacitação utilizaremos as metodologias ativas, por 
meio das quais os educandos serão expostos a uma situação problema, formulando 
explicações, elaborando questões, buscando novas informações e construindo novos 
significados. A avaliação acontecerá durante todo o processo de ensino-aprendizagem e, 
como estratégias avaliativas, utilizaremos a avaliação entre pares e a narrativa. Almejamos 
obter como resultado a promoção da cultura de segurança e a redução de eventos adversos 
relacionados a administração de medicamentos em nossa instituição.

TÍTULO: Educação de jovens e adultos/ visão de futuro da escola
Instituição: IFTO
Apresentador: Hainnan Souza Rocha
Autores: Milton Gomes da Rocha, Loulou Hibrahim Elias, Hainnan Souza Rocha, Joildy 
Gomes Brito.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral conhecer o alto índice de desistência dos 
alunos da Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal Luiz Gonzaga – Palmas – 
TO, e pesquisar a trajetória escolar dos alunos que é motivo de preocupação para toda 
comunidade escolar, pois às vezes, as turmas terminam o semestre letivo com menos da 
metade dos alunos que começaram. Esse alto índice de desistência tem causado transtorno 
para equipe diretiva e professores, devido a dificuldade no planejamento com a EJA.
“Construir uma EJA que produza seus processos pedagógicos, considerando quem são 
esses sujeitos, implica pensar sobre as possibilidades de transformar a escola que os aten-
de em uma instituição aberta, que valorize seus interesses, conhecimentos e expectativas; 
que favoreça a sua participação; que respeite seus direitos em práticas e não somente em 
enunciados de programas e conteúdos; que se proponha a motivar, mobilizar e desenvol-
ver conhecimentos que partam da vida desses sujeitos; que demonstre interesse por eles 
como cidadãos e não somente como objetos de aprendizagem. A escola, sem dúvida, terá 
mais sucesso como instituição flexível, com novos modelos de avaliação e sistemas de 
convivência, que considerem a diversidade da condição do aluno de EJA, atendendo às 
dimensões do desenvolvimento, acompanhando e facilitando um projeto de vida, desen-
volvendo o sentido de pertencimento.” (ANDRADE, 2006).



TÍTULO: Ensino de tabuada com jogo
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Isabela Alcantara do Nascimento
Autores: Pedro Paulo da Cunha Machado, Isabela Alcantara do Nascimento, Karina Costa 
do Nascimento, Pâmella Dala Paula Cavalcante.
Resumo: Na construção do inseto robótico foi usado o PIC16F648A, com memória de 
programa de 4Kbytes. Possui 18 pinos, com 2 “ports” para entrada e saída de dados e 
uma máquina USART para comunicação RS232. Para a movimentação das pernas do robô 
foram usados dois servomotores modelo BMS-410 STD, com torque de 3,5kgf.cm-1 ou 
0,343 Nm. São motores DC montados em uma placa eletrônica que permite o controle de 
posição que chega a 290º.
No modo autônomo, o sensor ultrassônico é direcionado por um servomotor HXT900 com 
torque de 1,6Kgf.cm-1 ou 0,156Nm, numa faixa de 180º para esquerda ou para a direita 
para detecção de obstáculos. Caso encontre um obstáculo numa distância até 20cm, o 
sensor ultrassônico é direcionado para a direita e para a esquerda buscando um caminho 
livre. Caso encontre, são tomadas decisões de desvio para um dos lados e seguirá seu 
caminho para a frente. Caso contrário, o robô andará para trás e continuará fazendo novas 
leituras do sensor para os lados até que encontre uma saída.

TÍTULO: Revelando vozes de estudantes do ensino médio: Construindo vivências no 
projeto escola legal
Instituição: UNIFAVIP - Centro Universitário do Vale do Ipojuca
Apresentador: Isadora Medeiros de Oliveira Magalhães
Autores: Rayana Maria Borba Correia e Sá, Isadora Medeiros de Oliveira Magalhães, 
Gycelle Paiva de Oliveira, Julliany Valério da Silva Santos.
Resumo: Na fase da adolescência, o jovem consegue se expressar de uma forma bem 
particular, a partir de uma referência sociocultural vivenciada pelo adolescente e configurada 
em um período especifico do desenvolvimento humano e social. Nesse processo existem 
diversas mudanças, na qual se situa nesse trabalho, o amadurecimento e o desprendimento 
com o corpo e pensamento infantil. Para a reflexão apresentada sobre a adolescência, 
consideram-se as contribuições de Aberastury (1981), Knobel (1981), Palacios (1995) e 
Calligares (2000). O presente trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre a prática 
extensionista no Projeto Escola Legal. A fim de situar e contextualizar a discussão sobre 
a adolescência, voluntários do curso de Psicologia, encontraram no Projeto Escola legal, 
uma via de acesso para a apreciação dessa temática. O projeto atua no município de 
Caruaru-Pe, em escolas estaduais e municipais. Sobre a execução do projeto, a atuação 
dos voluntários está envolvida na realização de oficinas nas escolas participantes. Como 
estratégias de atuação, são discutidas temáticas relacionadas à adolescência: gravidez, 
IST´s, mudanças corporais, família, afetividade, gênero, dente outros.



Sendo assim, a partir do andamento do projeto pode-se considerar que debruçar no perío-
do da puberdade é identificar um tempo de mudança continua. Sendo a puberdade um pe-
ríodo que todos necessariamente passam, a adolescência se apresenta de forma diferente, 
já que seria algo que depende da cultura de cada sociedade. Desta forma, a proposta das 
oficinas pretende favorecer para a ampliação de espaços que consideram a adolescência 
como um processo a ser contemplado pela sociedade, escola e família.
Diante do exposto, espera-se que as oficinas propiciem mudanças de atitude por parte dos 
adolescentes através da reflexão, da troca de informações e expressão de ideias e senti-
mentos. Ressalta-se que a realização de oficinas no Projeto Escola Legal possibilitam aos 
participantes vivências que autenticam os aspectos afetivos e cognitivos da adolescência, 
de modo que seja visualizada a partir da subjetividade de cada sujeito.

TÍTULO: Índice de sódio em produtos industrializados e seus prejuízos para saúde 
humana
Instituição: CEEP em Saúde do Centro Baiano
Apresentador: Ivamberg dos Santos Lima
Autores: Rian Vieira Leite Carneiro, Ialu Cruz Pereira, Renata Lima Marinho, Ivamberg 
dos Santos Lima.
Resumo: Trabalho de pesquisa realizado por alunos do 2º ano do Curso Técnico em 
Enfermagem do CEEP em Saúde do Centro Baiano, em Feira de Santana na Bahia, 
utilizando os alimentos industrializados mais consumidos por suas famílias para realizar o 
levantamento do teor de sódio em cada um deles em consumo semanal, com ferramentas 
químicas como cálculos de concentração de soluções, por exemplo, e comparar com o 
consumo recomendado pela organização mundial de saúde.A partir desse levantamento e 
de um questionário sobre a saúde dessas pessoas foi realizado um estudo com a utilização 
de gráficos para saber a relação entre o teor de sódio consumido e a existência de doenças, 
como hipertensão, por exemplo.Os resultados obtidos foram tabulados e apresentados a 
comunidade escolar, chamando atenção para as possíveis complicações do uso excessivo 
de sódio na alimentação diária.

TÍTULO: Caracterização físico-química de kiwi(Actinidia Deliciosa)comercializado em 
Recife-PE
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Jaqueline Ferreira Holanda de Melo
Autores: Marília Oliveira Paiva de Vasconcelos, Erika de Arruda Nascimento, Jaqueline 
Ferreira Holanda de Melo, Regina Ceres Carolino Corrêa de Souza, Enayde de Almeida Melo.
Resumo: Este trabalho aborda sobre características físico-químicas de kiwi - cultivar 
Hayward, adquiridos em comércio local do Recife. Os resultados encontrados foram 12% de 
sólidos solúveis; 1,17% de acidez titulável; 5,04 de pH; 0,85% de unidade (infravermelho); 
0,85% de umidade (aquecimento direto); 0,98 de atividade de água; 2,58 % de lipídeos 



(por Soxhelt); 0,49 % de proteína; 7,28% de açúcares totais, 5% de açúcares redutores; 
99,46 MG/100g de ácido ascórbico. As análises apresentaram resultados satisfatórios, o 
Kiwi, cultivar Hayward, no estádio de maturação maduro apresenta elevado teor de ácido 
ascórbico, permitindo apontá-lo como fonte desta vitamina. Assim como outros frutos, 
possui baixo teor de lipídios e proteínas, além de importante quantidade de açúcares. 
Considerando o elevado teor de ácido ascórbico do kiwi torna-se interessante que esse 
fruto integre a dieta usual de modo a suprir a necessidade dietética desta vitamina.

TÍTULO: Pós-consumo consciente - papel reciclado com fibra de araruta
Instituição: CTUR/UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Jessica Capel Martins
Autores: Nayara Ayumi Rocha Takenaka, Mariana Cruz de Freitas, Jessica Capel Martins, 
Denise Carvalho Takenaka.
Resumo: Este projeto realizado no colégio técnico da Universidade rural tem como 
objetivos
a formação de novos oficineiros; desenvolver o olhar empreendedor e sustentável em sis-
temas produtivos rurais, através do pós-consumo e da reciclagem; semear a cultura do 
reaproveitamento junto aos alunos do CTUR de forma a torná-los multiplicadores dessas 
ações, reaproveitando este e utilizando fibra de araruta e outros compostos; isso devido a 
um cenário ambiental presente que não é um dos mais agradáveis provenientes de compor-
tamentos e atitudes inadequadas, portanto, é de suma importância que a educação ambien-
tal seja desenvolvida de múltiplas formas. Para que seja produzido esse papel é necessário 
que os materiais sejam batidos no liquidificador, em seguida são depositados em uma tela 
até secarem, a partir deste pronto foram confeccionados marcadores de livros, cartazes, 
crachás, folders, pastas, rascunhos, carteirinhas e materiais de aplicações artísticas.

TÍTULO: Projeto integrador: Prática e práxis educativa
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas
Apresentador: João Rodrigues Pinto
Autores: Patrícia Ferreira Coimbra Pimentel, João Rodrigues Pinto.
Resumo: Os Componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento podem 
ser tratados como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades de estudos, 
módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares ou diversamente 
articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas ou outras formas de 
organização. (Brasil, 2012) A atender esta proposta, os Projetos Integradores do Curso Técnico 
em Administração Integrado do IF Baiano Campus Teixeira de Freitas, compõem a matriz 
curricular do Curso. Visam aplicar, de forma contextualizada e participativa, os conteúdos 
trabalhados durante o período, bem como trabalhar com a construção interdisciplinar do 
conhecimento, buscando, continuadamente, a autonomia do estudante.



TÍTULO: Um dia de educação ambiental: Estudo de caso dos alunos da cidade de Pau 
dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil
Instituição: IFRN
Apresentador: Josefa Rosiane da Silva
Autores: Marisa Ribeiro Moura de Abreu, Josefa Rosiane da Silva, Marcelo Reny de Oliveira 
Leite, Lucas Francisco Costa de Lima, Francisco Luan Barbosa.
Resumo: Nos dias atuais, a temática sobre desenvolvimento sustentável perpassa 
todas as áreas multidisciplinares na busca de mostrar a importância da conscientização 
ambiental em suas diversas ramificações para que as gerações presentes e futuras 
tenham equilíbrio ambiental mediante ações sustentáveis.
Narcizo (2009) assevera que a Educação Ambiental deve ser trabalhada na escola não 
por ser uma exigência do Ministério da Educação, mas porque acreditamos ser a única 
forma de aprendermos e ensinarmos que nós, seres humanos, não somos os únicos 
habitantes deste planeta, que não temos o direito de destruí-lo, pois da mesma forma 
que herdamos a terra de nossos pais, deveremos deixá-la para nossos filhos.
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos alunos das turmas 
do 1º Ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Campus de 
Pau dos Ferros, da disciplina de Gestão Ambiental do Semiárido, sobre sua consciência 
crítica a respeito da educação ambiental voltada para práticas sustentáveis em conjunto 
com a sociedade.
A Educação Ambiental tornou-se lei sob o N° 9.795/99, em 27 de abril de 1999. O Capí-
tulo I, art. 2° diz que: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (Brasil, 1999).
O intuito desta pesquisa foi analisar a percepção dos alunos sobre a educação ambiental. 
Para isso, a pesquisa foi dividida em três etapas: análise bibliográfica, prática de campo e 
apresentação dos resultados em sala.
A prática de campo teve como objetivo a realização de um vídeo-documentário, que teve 
como tema: “Um dia de EA”, onde os alunos realizaram entrevistas com moradores dos 
seus municípios de origem, sobre os conceitos de EA, assim como a prática sustentáveis 
junto com a sociedade, como plantação de árvores, limpeza de praças e ruas, reciclagem de 
lixo, limpeza do Campus, dentre outros, os quais foram apresentados e debatidos em sala.
Essa pesquisa foi realizada na cidade de Pau dos Ferros, localizada no sertão oeste poti-
guar. Através de atividade de campo, os alunos analisaram todas as suas atividades diárias 
que realizavam em prol do meio ambiente e a cada atividade realizada registraram com 
fotos ou vídeos, cujos mesmos foram organizados em um único vídeo formando assim um 
diário de Educação Ambiental.
Dentre as atividades que foram realizadas destacam-se: descartar os resíduos sólidos cor-
retamente de acordo com o seu tipo em cada lixeira correta, separando resíduo por resíduo 



em cor por cor, como também colocar o lixo no lixo e não no meio ambiente, retirar alguns 
resíduos sólidos que encontramos jogados na natureza, no meio de plantas, e coloca-los 
no lixo, descartando corretamente.
Verificou-se que grande parte das atividades que podemos realizar no para ajudar o pla-
neta e não comprometer a futura geração pode ser feitas em casa como: deixar a torneira 
desligada ao escovar os dentes e só ligar ao necessitar lavar a boca ou a escova, trocar as 
lâmpadas inca decentes por lâmpadas florescentes, apagar as luzes dos cômodos da casa 
enquanto não tem ninguém por lá, remover o carregador da tomada assim que o celular 
descarregar, retirar todas as tomadas dos aparelhos eletrônicos antes de dormir, optar por 
lavar o carro em casa com o balde, e muitas outras.
Diante de tadas atividades e atitudes ambientalmente corretas que registramos pudemos 
aprender várias lições e, observamos que a grande maioria das pessoas não fazem nada 
para ajudar, jogam lixo nas ruas, nas plantas, nas matas, etc.
No dia de educação ambiental, conversamos com moradores do município e demos 
alguns conselhos sobre práticas sustentáveis de base da educação ambiental, aonde 
explicamos a elas o que é reciclagem, sua importância e como devemos tratar nosso 
ambiente social e ambiental.
Nosso grupo escolheu as crianças como um dos alvos principais, porque elas são um p

TÍTULO: Aperfeiçoando saberes: A monitoria e as suas possibilidades de transformação 
no ensino médio federal
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Jussara Cirilo Leite Torres
Autores: Renata Chagas Cavalcanti, Jussara Cirilo Leite Torres, Jacyara Cirilo Leite Torres, 
Francisco Carlos Lucena.
Resumo: A monitoria é um serviço de apoio ao estudante que visa proporcionar a melhoria 
no desempenho escolar destes. O presente estudo tem como objetivo pensar a monitoria 
como um instrumento importante no processo de ensino-aprendizagem dos educandos. 
Ademais, diante do contexto de defasagem educacional que o Brasil se encontra, por meio 
de observações e interpretações de dados obtidos, constatou-se que o auxílio estudantil 
atua de forma indispensável para a tentativa de reversão desse quadro. Nessa visão, inclui-
se a importância do trabalho interdisciplinar, que desenvolve uma atividade de conexão 
dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas do conhecimento, demonstrando a 
coesão que há entre campos aparentemente distintos. Esta influência mútua é uma maneira 
complementar ou suplementar que permite a formação de um saber crítico-reflexivo, saber 
esse que deve ser valorizado cada vez mais no processo de ensino-aprendizado.

TÍTULO: Laboratório de biologia e construção do conhecimento: Articulação entre 
teoria e prática
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo



Apresentador: Karen Maia Cunha de Lima
Autores: Paula Magalhães Souza Deccache, Karen Maia Cunha de Lima, Eduarda 
Fernandes Valente.
Resumo: A experimentação no ensino de Biologia representa um recurso didático de 
destaque nas escolas de Ensino Médio Técnico. Segundo Bizzo (2007), as atividades 
práticas promovem no estudante o desenvolvimento de noções básicas de percepção, 
coleta de dados, interpretação dos fenômenos, uso de metodologia científica, convivência 
em equipe, além do aprimoramento da lógica, do pensamento crítico e reflexivo. O 
presente projeto busca destacar a interdependência existente entre a experimentação e 
o conhecimento teórico, através da figura do monitor no laboratório didático de Biologia 
do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro (IFRJ), Campus São Gonçalo. Pretende-se fornecer uma interpretação mais ampla 
do trabalho teórico-prático nas escolas de Ensino Médio Técnico, desde sua preparação 
(treinamento do monitor pelo professor-orientador) à sua execução (interação entre o 
discente-monitor e o discente não monitor nas aulas práticas) à superação de dificuldades, 
tanto no âmbito teórico quanto experimental.

TÍTULO: Células à combustível: Uma opção para a diversidade energética
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Kathyelle dos Santos Ferreira
Autores: Paulo Batalha Gonçalves, Kathyelle dos Santos Ferreira, Francinete Alves Pereira 
Gonçalves, Ana Carolina Pereira Gonçalves, Abigail de Cassia Rodrigues Lago.
Resumo: Este trabalho apresenta o estudo de catalizadores metálicos, a base de platina e 
ródio. As caracterizações físicas foram realizadas com as técnicas de Difração de Raios-X 
(XRD), Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) e Energia Dispersiva de Raios-X 
(EDX) as técnicas eletroquímicas feitas através da voltametria cíclica e cronoamperometria. 
A adição do ródio ao catalizador de platina, formando o catalizador bimetálico PtRh/C 
aumentou a habilidade para a dissociação da ligação C-C, deste modo melhora a seletividade 
para a formação de CO2 em comparação com a platina pura. O uso de catalisadores mais 
eficientes em células a combustível, contribuem significativamente para a diminuição da 
emissão de poluentes atmosféricos.

TÍTULO: Identificação de moedas em braile
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da 
Informação Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Kátia Suely Silva Fraga
Autores: Paulino do Nascimento, Edileuza Santos de Jesus, Iracema de Souza Santos, 
Kátia Suely Silva Fraga.
Resumo: Este projeto visa criar uma nova perspectiva para os deficientes visuais, através 



da inclusão da identificação em Braile nas moedas-cédulas e nas moedas-metálicas. A 
facilidade da identificação, dispensando a ajuda de um vidente, trará maior independência 
e autonomia aos mesmos. No decorrer da pesquisa, fizemos várias entrevistas seguidas 
de testes com os deficientes visuais e constatamos a dificuldade na identificação, sendo 
um dos motivos, a variedade de moedas-metálicas e moedas-cédulas existentes em 
nossa economia, entretanto esta variedade não é o único problema na identificação. 
Foi constatado que não existe como fazer diferença, da maneira como são cunhadas só 
través do tato. Testamos a identificação com os videntes, para perceber as dificuldades 
vivenciadas pelos deficientes visuais. Desejamos lançar uma sementinha para que seja 
feita essa identificação em nossas moedas.

TÍTULO: Produção de madeira biosintética a partir de resíduos plásticos
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Leonardo Nascimento Santana
Autores: Marina Araújo Reis Simas, Leonardo Nascimento Santana, Caroline Pereira dos 
Santos, Margarete Correia de Araújo, Gabriel de Oliveira Figueiredo.
Resumo: A busca por uma solução para resolver problemas como o desmatamento que 
seja ecologicamente sustentável vem aumentando, assim como, para diminuir a quantidade 
de resíduos plásticos, gerados mutuamente, levando a pensar em um uso urgente com 
base na sustentabilidade. Como uma alternativa para atender essa necessidade, surgiu 
na década de setenta, a madeira Biosintética, na Europa. O trabalho apresentado tem 
como objetivo produzir madeira Biosintética a partir dos resíduos plásticos para amenizar 
impactos causados por essas embalagens e a dar outra utilização as cascas de cacau e as 
folhas de bananeira como fibra orgânica. O projeto foi iniciado com a confecção e aplicação 
de um questionário sondagem. O processo da fabricação da madeira foi iniciado com a 
obtenção das fibras da casca do cacau. em seguida pesou-se a resina, preparando uma 
proporção de plástico com fibras orgânicas ao composto. Após os trabalhos de pesquisa 
realizados, produziu-se um corpo de prova de madeira Biosintética.

TÍTULO: Cartilha química da mandioca.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Lilian Carvalho da Costa
Autores: Wellington Alexandre Correa, Lilian Carvalho da Costa, Hilton Castro, Denílson 
Moreira Gomes, Hilton da Cruz Alves.
Resumo: Esta experiência foi desenvolvida com alunos da escola estadual Maria Cavalcante 
de Azevedo Picanço situada em Macapá no estado do Amapá no âmbito do PIBID (programa 
institucional de bolsas de iniciação a docência) que faz parte de um projeto que teve como 
objetivo coletar informações sobre o cultivo e a produção de mandioca dentro de uma 
comunidade remanescentes de quilombolas e sua inserção nas aulas de química, de forma 
a contextualizar o ensino e promover uma aprendizagem significativa, além de desperta nos 



alunos o interesse pelos assuntos de química que fazem parte do primeiro ano do ensino 
médio. Através disso, elaboramos uma cartilha para explicar de forma dinâmica e lúdica os 
assuntos e também para esclarecer duvidas criadas ao longo de nossas intervenções em 
sala sobre um questionário especifico aplicado, para verificarmos os seus conhecimentos 
prévios. Inserimos o tema da química da mandioca na cartilha e os resultados foram 
satisfatórios tanto em termos de aceitação dos conteúdos e jogos da cartilha quanto de 
entendimento e esclarecimento das dúvidas sobre os assuntos por parte dos alunos.

TÍTULO: A teoria das inteligências múltiplas: Uma revisão sobre o conceito de inteligência
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Apresentador: Luana Alves Ferraz
Autores: Raveni Joazeiro Silva, Luana Alves Ferraz.
Resumo: O presente trabalho pretende fazer uma revisão de literatura voltada a uma 
exposição da Teoria das Inteligências Múltiplas, para sua posterior aplicação.

TÍTULO: Atuação sustentável: Gestão de resíduos orgânicos em pátio de compostagem
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Lucas Helder da Costa Teixeira
Autores: Pedro Paulo Sampaio de Lacerda, Claudiana Maria da Silva Leal, Gesivaldo Jesus 
Alves de Figueiredo, Maria Margareth Rolim Martins Rocha, Lucas Helder da Costa Teixeira.
Resumo: O projeto de extensão Atuação Sustentável atende a Constituição Federal, nos 
Artigos 205 e 225 com definições de Políticas Públicas promovendo a Educação Ambiental 
– EA em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente. A metodologia que será aplicada leva em 
consideração a Alfabetização Ecológica para jovens e crianças, uma descoberta do mundo 
sustentável embasado no trabalho desenvolvido pelo Centro de Eco-Alfabetização de 
Berkeley, California, que promove a divulgação do pensamento ecológico e sistêmico. 
O método utilizou-se de oficinas de compostagens para a gestão de resíduos orgânicos 
aplicando as boas práticas ambientais em vivência da eco-alfabetização pelo o meio 
ambiente, onde o ser humano é parte fundamental e integrante. O projeto atendeu de forma 
sistêmica a composição de conteúdos que inicia com a formação de hábitos alimentares 
saudáveis, Gestão de resíduos orgânicos e Compostagem, implantando o ecoponto piloto 
de educação ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos promovendo a 
compostagem no processo de reintegração social de crianças e adolescentes.

TÍTULO: Escritório modelo de assistência técnica em construção civil
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Luis Eduardo Queiroz
Autores: Rérisson Máximo, José Elileudo Holanda Lima Júnior, Luis Eduardo Queiroz, 



Eduardo Mendes de Oliveira Neto.
Resumo: As necessidades habitacionais Brasileiras apontam para um total de quase 7 milhões 
de moradias ou 12% dos domicílios existentes. Na maioria são moradias auto-construídas 
que necessitam de melhorias construtivas, representando 77% do total de unidades 
habitacionais produzidas no Brasil, ou seja, a maior parte das cidades é construída sem a 
participação direta de políticas públicas e sem atuação de profissionais. Quixadá, cidade que 
abriga importante Campus do IFCE, não difere muito dessa realidade. Diante deste cenário, e 
visando colocar em prática o que preceitua a Lei Federal 11.888, chamada Lei da Assistência 
Técnica, criou-se o Escritório Modelo de Assistência Técnica em Construção Civil, projeto 
de extensão que tem buscado viabilizar uma experiência prática no âmbito da referida lei. 
Dentre os resultados alcançados estão: prestação de serviços gratuitos de assistência técnica 
em construção civil para grupos sociais ou instituições e/ou organizações com limitações 
financeiras de acesso a profissionais técnicos capacitados; e formação técnica complementar 
dos alunos; difusão de conhecimentos técnicos em construção civil.

TÍTULO: Identidades docentes na EPT: Mobilizando saberes
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Márcea Andrade Sales
Autores: Neurisângela Maurício dos Santos Miranda, Márcea Andrade Sales,
Resumo: O presente trabalho suscita reflexões sobre o processo de construção do 
identitário docente do professor em exercício na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 
bem como apresenta os referenciais propositivos para as Políticas de Desenvolvimento 
Profissional Docente em exercício, construídos, coletivamente, a partir da pesquisa 
qualitativa “Docência no IF Baiano: o tornar-se professor”, desenvolvida no mencionado 
Instituto e aprovada em Mestrado Profissional da UNEB/GESTEC, que investigou o 
processo de constituição do identitário profissional docente dos professores que atuam 
nos cursos de educação básica, profissional e tecnológica, em que bacharéis, engenheiros 
e tecnólogos, cuja maioria não possui formação pedagógica, tornam-se professores – outra 
identidade profissional –, na medida em que experienciam a prática educativa, gerando 
inovações pedagógicas, a qual exige-lhes uma mobilização de saberes e experiências que 
estão muito além das especificidades técnico-científicas, inerentes a habilitação concedida 
por suas formações, mesmo que essas tenham se efetivado em nível de pós-graduação 
Lato ou Stricto Sensu.

TÍTULO: Aterro sanitário do município de Mossoró-RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Maria Aparecida Andrade Guimarães
Autores: Michele Asley Alencar Lima, Maria Aparecida Andrade Guimarães, Lucinelia 
Pinheiro de Brito, Antônia Patrícia da Silva Camara, Maria Beatriz Fagundes Ferreira.
Resumo: A catinga está presente no interior do Nordeste Brasileiro, principalmente na 



região do semi-árido. Assim como outros biomas Brasileiros, a caatinga vem sofrendo 
com o desmatamento e outras ações predatórias (caça e ocupação humana desordenada).

TÍTULO: Produção de mudas de umbuzeiro para reflorestamento da caatinga
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Maria Caroline Ferreira Lima Melo
Autores: Rafael dos Santos Balbino, Floriano Alcantara Damasceno, Maria Caroline Ferreira 
Lima Melo.
Resumo: O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr.), é uma espécie frutífera pertencente 
à Família Anacardiaceae, endêmica do semiárido Brasileiro e de grande importância 
socioambiental, pois seu fruto saboroso e rico em nutrientes, colhido de forma extrativista, 
é utilizado na alimentação humana e animal como também para a geração de renda, a 
partir da venda do umbu in natura e/ou processado. O umbuzeiro adapta-se perfeitamente 
a períodos prolongados de seca devido às raízes em forma de batatas (xilopódio) que 
acumulam água e à queda de suas folhas.
Este projeto pretende estimular o reflorestamento da caatinga com o Umbuzeiro, tentando 
mudar a realidade do desmatamento local, além de estimular os alunos e pais de alunos 
(público-alvo) para uma consciência ambiental. Serão oferecidos ao público-alvo: minicur-
sos, palestras e oficinas com o objetivo de prepará-los para as atividades de campo. Estas 
atividades serão proferidas na Escola Municipal de Educação Básica Senhora Santana (fig. 
3) e terão fundamental importância para o desenvolvimento inicial e para o despertar do 
tema do projeto por toda comunidade envolvida.

TÍTULO: A escala da ideologia da racionalidade tecnológica e o tecnólogo: A educação 
tecnológica à luz da teoria crítica.
Instituição: FATEC Faculdade de Tecnologia e Ciências de Pernambuco, Carapicuíba
Apresentador: Maria Cristina Vendrameto
Autores: Rafale Lustosa da Costa, Francisco Severo Junior, Maria Cristina Vendrameto.
Resumo: A presente investigação social empírica de cunho quantitativo objetivou 
identificar as tendências de adesão à Ideologia da Racionalidade Tecnológica observada 
nos sujeitos desta pesquisa, os alunos do curso de Tecnologia em Secretariado da 
FATEC CARAPICUÍBA. A partir do referencial teórico da Teoria Crítica da Sociedade, aqui 
representada por Adorno, Hockheimer e Marcuse, buscou responder qual o papel da 
Educação Tecnológica no processo de adesão a esta ideologia. Utilizou-se a Escala da 
Ideologia da Racionalidade Tecnológica proposta por Crochik para verificar a tendência de 
comportamento da amostra. O processo analítico empregado às ferramentas estatísticas 
utilizadas revelaram resultados que evidenciam uma alteração na proporção dos escores, 
mas que deve ser relativizada a partir da resposta modal ter sido concordo parcialmente, 
mostrando que ainda a adesão a Ideologia da Racionalidade Tecnológica é alta. Portanto 
comprova-se que a pauta de uma educação emancipadora se faz urgente.



TÍTULO: Arte e artesania nas escolas profissionais paulistas
Instituição: Centro Estadual de Educação Tenológica Paula Souza
Apresentador: Maria Lucia Mendes de Carvalho
Autores: Paulo Eduardo da Silva, Maria Lucia Mendes de Carvalho.
Resumo: Neste trabalho buscou-se compreender práticas pedagógicas que sobreviveram 
à passagem do tempo e se perpetuaram nas escolas, a despeito das muitas mudanças 
ocorridas no corpo docente e cursos oferecidos. Recuou-se até 1914, quando foi 
implantado o curso de Plástica na Escola Profissional Masculina de São Paulo. A pesquisa 
na seção de livros raros permitiu aferir o perfil pretendido para o mestre artesão e perceber 
as mudanças e permanências ocorridas naqueles cursos e nos mestres herdeiros dessas 
tradições. Ainda era forte no início do século XX a prática centenária de “mestres formarem 
mestres” que remonta às antigas corporações de ofício medievais. Ecos de tais costumes 
ainda eram sentidos em meados de 1990, bem como a preocupação de proporcionar ao 
formando, um domínio completo do arcabouço de conhecimentos necessários ao exercício 
pleno de seu ofício. Procurou-se identificar as obras e os personagens que compuseram o 
cenário da educação profissional paulista.

TÍTULO: O fenômeno do bullying: como ocorre, como enfrentar?
Instituição: UNIFAVIP - Centro Universitário do Vale do Ipojuca
Apresentador: Mariane Tavares Silva Bertinetti
Autores: Mariane Tavares Silva Bertinetti, Julliany Valério da Silva Santos.
Resumo: Atualmente, o bullying vem sendo muito discutido e estudado. O fato de termos 
escolhido o tema escola e Bullying como temática de estudo, devido a grande frequência 
de violência escolar entre crianças e adolescentes; e por este ambiente se tornar o local 
privilegiado para que esse fenômeno aconteça. O fenômeno do Bullying é denominado por 
Fante (2005) e Neto (2005) como um ato agressivo, intencional e repetitivo, provocado 
por uma ou mais pessoas contra uma mesma vítima. A interação entre vitima e agressor 
quase sempre é sutil, parecendo até mesmo uma simples brincadeira de criança, passando 
despercebido para as pessoas em volta. O presente estudo pretende apresentar como 
fenômeno do bullying está presente no âmbito escolar; identificando formas de prevenir e 
combater esse tipo de violência escolar.
O método utilizado foi à pesquisa bibliográfica que é uma etapa fundamental em todo tra-
balho científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o 
embasamento teórico em que se baseará o trabalho. Consistem no levantamento, seleção, 
fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa.
Está surgindo uma geração mais consciente e disposta a enfrentar o bullying, e as consequ-
ências que o mesmo pode causar é do conhecimento de todos. A forma de enfrentamento 
poderá acontecer nas escolas, criando espaços de discussão que enfatizem os sentimentos 
evolvidos na situação do bullying, trazendo um sentimento de empatia. Pretende-se, buscar 



esses sentimentos, através de palestras, encenações teatrais e oficinas temáticas.
Esse estudo não aponta soluções para o fenômeno, mas inicia uma reflexão sobre os 
principais aspectos psicossociais envolvidos nessa categoria de violência. A análise aqui 
referenciada deverá ser continuada e estendida por profissionais da educação e psicologia, 
para que o trabalho interdisciplinar possam sugerir barreiras de enfretamentos para que 
sejam estabelecidas relações justas, humanizadas e respeitosas. A comunicação e a afeti-
vidade é o principal achado para a aproximação entre adultos e crianças alvos e agressores 
e esses mecanismos devem ser usados no combate e prevenção.

TÍTULO: Fabricação de salgadinhos com a utilização de farinhas livre de glúten
Instituição: IFRJ - Instituo Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilo Peçanha - Pinheiral
Apresentador: Mariangela de Carvalho Leal
Autores: Mariangela de Carvalho Leal, Julia Oliveira Barros Santoro, Alcilúcia Oliveira, 
Camila de Andrade Pacífico, Cassiane da Silva Cardoso.
Resumo: A doença celíaca é causada pela intolerância permanente ao glúten, principal 
fração protéica, presente no trigo, centeio, cevada e malte. Não possui cura e, o tratamento 
exclui definitivamente o glúten da dieta. O objetivo deste trabalho foi elaborar salgadinhos 
(croquete, bolinha de queijo, coxinha e risole) utilizando as farinhas de soja, arroz e 
mandioca, todas livre de glúten. As massas foram preparadas utilizando farinha, leite, 
água, sal, margarina e realçador de sabor. O melhor resultado para a modelagem, realizada 
manualmente, foram para as massas preparadas com farinha de arroz. O salgadinho fabricado 
com a farinha de mandioca apresentou dificuldade para modelagem e, textura semelhante 
a de pão de queijo. Foi utilizada a farinha de soja para a fabricação da massa de croquete e 
coxinha, que apresentou boa textura para modelagem. Os salgadinhos foram submetidos ao 
congelamento e não apresentaram rachaduras durante o tempo de armazenagem. Ao serem 
imersos em óleo de soja quente também mantiveram sua estrutura intacta. A elaboração 
deste trabalho possibilita a diversificação de produtos na dieta dos celíacos.

TÍTULO: Atuação da comissão própria de avaliação (CPA) do IFCE sob a ótica da 
comunidade acadêmica.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Mariângela do Amaral Saboya
Autores: Mariângela do Amaral Saboya, Maria do Socorro de Sousa Rodrigues.
Resumo: A expansão do ensino superior no Brasil ampliou a preocupação com a qualidade 
da educação, pondo em relevo a avaliação institucional, como importante instrumento para 
acompanhar a oferta de ensino e perseguir a qualidade preconizada pela lei nº 9394/96, 
que estabeleceu diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Com a aprovação da Lei 
nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
Sinaes, a avaliação ganhou novos contornos, ao considerar o aspecto institucional, 
os cursos e o desempenho dos alunos. Para avaliar o aspecto institucional, o Sinaes 



prevê que as IES devem perscrutar o perfil e ambiência de sua atuação, mediante uma 
autoavaliação conduzida por Comissão Própria de Avaliação (CPA). Este cenário motiva 
este trabalho, que é um recorte da pesquisa que fundamenta a dissertação apresentada ao 
Mestrado Profissional de Políticas Públicas e Avaliação da Educação Superior (Poleduc) 
da Universidade Federal do Ceará, que pretendeu analisar como se efetivam as ações da 
CPA no Instituto Federal do Ceará (IFCE) à luz do Sinaes e quais evidências apontam para 
a construção da cultura de avaliação e a consequente melhoria da qualidade dos cursos de 
graduação do IFCE. Como percurso metodológico, amparando-se na legislação específica 
e em referencial teórico atinente ao tema, situa-se a avaliação institucional nas IES, em seu 
contexto político, até à instituição do Sinaes. Por meio de uma pesquisa predominantemente 
exploratória e descritiva, de caráter documental, com abordagem qualitativa e quantitativa, 
tendo como procedimento técnico o estudo de caso, evidencia-se o histórico, a composição 
e a forma de atuação da CPA no IFCE. Com base em questionários aplicados, apresenta-se 
a visão de representantes da comunidade acadêmica sobre a atuação da CPA. As análises 
apontaram que a CPA tem relativa visibilidade entre professores e técnicos administrativos, 
sendo menos reconhecida entre alunos. Por fim, evidenciam-se alguns esforços rumo à 
disseminação da autoavaliação na instituição, no entanto há ainda muitas dificuldades a 
serem vencidas para que se consolide a cultura de avaliação.

TÍTULO: Desinteresse ao estudo: Uma pesquisa com jovens do ensino médio técnico de 
uma Instituição Federal de ensino
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Marianna Angonese Frankiv
Autores: Marianna Angonese Frankiv
Resumo: A pesquisa apresentada tem por objetivo analisar os motivos do desinteresse 
dos jovens do Ensino Médio Técnico de uma Instituição Federal de Ensino. Visto que nesta 
pesquisa todo o contexto (cultural, econômico, social, escolar) deve ser considerado, para 
se detectar os motivos do desinteresse desses jovens cabe adentrar os processos culturais 
da escola. Para tanto, a metodologia para este tipo de diagnóstico e estudo, consiste numa 
abordagem de pesquisa qualitativa. É necessário, portanto, contextualizar a escola no 
espaço da pós-modernidade, constatando na cultura escolar, características que podem 
ou não estar atraindo estes jovens. A prática consumista e a “era digital” dão importantes 
indícios do visível desinteresse na escola, com currículos e tempos engessados. Busca-
se advertir para o papel indispensável da atuação docente, para interligá-la ao complexo 
fenômeno da subjetivação dos indivíduos que estão em fase de escolarização, no caso, na 
última etapa da educação básica.

TÍTULO: Reflexões sobre a criação de um personagem
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Marice Alves Pereira



Autores: Marice Alves Pereira, Brenno Jadvas Soares Ferreira.
Resumo: o trabalho trás o relato de experiência em uma montagem cênica, mais especificamente 
o processo corporal do trabalho do ator para uma interpretação mais verdadeira.

TÍTULO: O programa mulheres mil e as profissões femininas: Uma análise do programa 
no IFMA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Mariceia Ribeiro Lima
Autores: Mariceia Ribeiro Lima
Resumo: A pesquisa objetivou investigar em duas etapas o Programa Mulheres Mil 
realizado no IFMA a partir do ano 2007.
No primeiro momento, em 2014, mapeou-se os cursos ofertados pelo Programa Mulheres 
Mil no IFMA, para uma análise comparativa entre os cursos do Programa e as profissões 
socialmente definidas como profissões femininas, analisando-as a partir das concepções e 
estereótipos historicamente construídos sobre o papel da mulher na sociedade.
No segundo momento, em 2015, far-se-á uma pesquisa para se compreender quais fatores 
determinaram a definição dos mesmos e quais os impactos do programa na vida das mulheres.
Espera-se como resultado contribuir com a avaliação crítica e pedagógica do programa 
realizado no IFMA.

TÍTULO: Os estudantes do ensino médio integrado CTISM/UFSM
Instituição: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria
Apresentador: Mariglei Severo Maraschin
Autores: Mariglei Severo Maraschin, Liniane Medianeira Cassol, Raélle Costa Palmeira, 
Vanderléia Brum Rodrigues.
Resumo: A Educação Profissional tem recebido muitos investimentos no atual cenário das 
políticas educacionais e o Ensino Médio Integrado volta a Rede Federal a partir do Decreto 
5154/2004 e tem sido uma opção de muitas instituições. Observa-se que esta modalidade 
configura-se em um campo de muitas disputas e precisa ser estudada por pesquisadores 
e refletida pelos gestores, professores e estudantes. Compreende-se que a concepção de 
Ensino Médio Integrado agrega uma visão de ir além da função de preparar para o ensino 
superior ou de preparar para o “mercado do trabalho”. A ideia básica desta formação 
tem o sentido de “inteiro, de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da 
unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas 
mediações históricas que concretizam os espaços educativos.” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, 
p. 307). Nesse sentido, é primordial olhar para as realidades das instituições que ofertam 
o Ensino Médio Integrado percebendo as experiências, os desafios e principalmente a 
visão dos sujeitos que vivenciam este currículo integrado. em relação aos cursos técnicos 



integrados ao Ensino Médio a escola oferta: Eletrotécnica, Mecânica, Informática para 
Internet e Eletromecânica - PROEJA. O presente pôster visa a problematizar os dados 
produzidos em três turmas de Ensino Médio Integrado, ingressantes no ano de 2014, do 
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM/UFSM.

TÍTULO: O uso do computador como instrumento mediador no reforço escolar na 
educação integral: Um estudo de caso numa Escola Municipal de Floriano-PI
Instituição: UFPI - Universidade Federal do Piauí
Apresentador: Marilda da Silva Barbosa
Autores: Marilda da Silva Barbosa, Soraya Oka Lobo
Resumo: O presente artigo tem como objeto de estudo o uso do computador como 
instrumento mediador no reforço escolar na educação integral, em uma escola da rede 
municipal de Floriano/PI. Observa-se que o computador auxilia o professor no macro 
campo tecnologias educacional. O objetivo deste artigo consiste em investigar o uso do 
computador na educação integral de forma pedagógica e lúdica. Os teóricos utilizados que 
embasaram essa pesquisa foram: Valente (1999), Moran (1999), dentre outros. Todas 
as narrativas dos colaboradores enfocam sobre a importância do uso do computador 
utilizado como complemento nas atividades escolares da educação integral, através do 
auxílio dos softwares educativos despertando o interesse em estudar, tornando o estudo 
prazeroso e lúdico. Conclui-se que o uso do computador auxilia o professor na prática dos 
conteúdos de sala de aula e nas atividades da educação integral, reforçando e estimulando 
o estudante, no seu desenvolvimento educacional, social e cognitivo.

TÍTULO: Monitoria como prática colaborativa no IFES
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cariacica
Apresentador: Marileide Gonçalves França
Autores: Marileide Gonçalves França, Cristiane Araujo Meira.
Resumo: O Projeto Monitoria na Escola implementado no Campus Cariacica do Instituto 
Federal do ES, originou-se com o intuito de desenvolver uma cultura de colaboração no 
processo de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, contribuir com a formação dos 
monitores. O projeto objetivava também, auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 
dos componentes curriculares com altos índices de reprovação (física, matemática e 
química), por meio de uma ação coordenada dos monitores sob a orientação de docentes 
das áreas que demandam ações de monitoria e do Núcleo Pedagógico. Observamos 
que o desenvolvimento da atividade de monitoria auxiliou os alunos com dificuldades 
de aprendizagem, no processo de apropriação dos conhecimentos, além de contribuir 
com a prática do professor, no desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula. Assim 
como, colaborou para envolver os alunos/monitores na atividades de identificação com os 
componentes curriculares e aprofundamento dos conhecimentos.



TÍTULO: A importância do letramento digital na formação continuada de professores da EPT
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Marilene Assis Mendes
Autores: Marilene Assis Mendes, Neide Maria Machado de França, Leonara Rocha dos 
Santos Castro, Maria Jose Camelo Maciel.
Resumo: Este trabalho aborda a formação continuada de professores para o uso efetivo 
das mídias digitais numa instituição de EPT. Objetiva analisar os princípios do letramento 
digital nessa formação, visando o uso crítico desses recursos pelos alunos, e constitui-se 
de revisão de literatura. Sua relevância reside na emergente e estreita relação dos alunos 
com as mídias digitais em contraste com a distância dessas mesmas mídias e a escola, 
devido ao despreparo e resistência dos docentes nessa temática. Baseamo-nos em BELLONI 
(2003), sobre a educação a distância e seus desafios; SOARES (2002; 2009), a respeito 
da importância de se trabalhar os letramentos; FREITAS (2010), que trata do letramento 
digital e a formação de professores; dentre outros. Ao final da pesquisa, chegamos a uma 
proposta de uma formação docente em serviço, oferecida na modalidade à distância, em 
que os docentes vivenciariam uma experiência com a educação mediatizada pelas mídias, 
aumentando seus níveis de letramento digital.

TÍTULO: Oficinas de educação em saúde para idosos: Um relato de experiência
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Marília Alves dos Santos Pereira
Autores: Marília Alves dos Santos Pereira, Isabella Joyce Silva de Almeida, Bruna de Souza 
Buarque, Aldemir Cavalcante da Silva, Emília Natali Cruz Duarte.
Resumo: A educação em saúde representa um método essencial no processo de construção 
de hábitos que proporcionem ou conservem uma boa saúde. Devido ao envelhecimento 
da população está sendo visto como um fenômeno mundial, uma vez que o crescente 
aumento no número de idosos em comparação com as outras faixas etárias é observado 
em todo o mundo, viu-se a necessidade em desenvolver ações direcionadas a saúde 
destes. O objetivo do presente trabalho é compartilhar a atividade de educação em saúde 
com idosos, sendo executado através de oficinas, com enfoque na prevenção e promoção 
da saúde. Trata-se de um estudo descritivo referente ao projeto RONDON (Operação Peixe 
Boi), realizado no mês de julho/ 2011. As oficinas ocorreram na escola do município de 
Autazes-AM. Os temas abordados, sugeridos pelos idosos, foram: Hipertensão Arterial, 
Diabetes, Alzheimer, drogas, saúde do idoso. Foi visto a necessidade de adoção de práticas 
educativas baseadas em métodos dialógicos com ativa participação dos idosos para que 
estes se sintam sujeitos, co-responsáveis por sua saúde e melhoria em sua qualidade de 
vida, sensibilizando-os para os assuntos expostos. Portanto, trabalhar educação em saúde 
com idosos mostrou-se uma importante estratégia de promoção da saúde.



TÍTULO: Atividades socioeducativas no presídio feminino - prefem - Nossa Senhora do 
Socorro/SE
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Marília Gabriela Santos de Carvalho
Autores: Marília Gabriela Santos de Carvalho, Steffany Santos Gomes, Lício Valério Lima Vieira.
Resumo: O presente estudo versará sobre a evolução do Sistema da Educação Presidiária, 
que trará à reflexão: a herança cultural atuando sobre os valores do processo de formação 
da sociedade. A primeira baseada na orientação do ensino de forma controladora, sistema 
esse defasado em relação à nova e crescente necessidade do desenvolvimento econômico 
sociocultural, este cada vez mais carente. Esta pesquisa tem como base a análise das 
estratégias teórico-metodológicas utilizadas pelo sistema carcerário Sergipano, em 
especial o Presídio Feminino em Nossa Socorro do Socorro/SE. Este trabalho busca 
apontar elementos do processo educativo de formação continuada transformadora que tem 
como meta a ressocialização de presidiárias, na perspectiva da reconstrução da vida e da 
cidadania. Utilizará o método de abordagem dedutivo por parte de premissas e de hipóteses 
que deverão ser testadas, e concluídas pelos procedimentos técnicos, devidamente 
planejado e descritivo, obtidos através de estudo de caso, leitura de bibliografias, aplicação 
de questionários, entrevista. Diante deste contexto, surge a seguinte hipótese: o presídio 
feminino em Sergipe, apesar de desenvolver atividades socioeducativas, enfrenta sérios 
desafios quanto ao processo de ensino-aprendizagem na formação inicial e continuada 
das presidiárias.

TÍTULO: Conforto térmico em estação quente e seca na avenida Jk, Palmas-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas
Apresentador: Marília Reis Nunes da Silva
Autores: Marília Reis Nunes da Silva, Liliane Flávia Guimarães da Silva.
Resumo: A proposta tem como objetivo avaliar o conforto térmico em espaços urbanos 
externos na cidade de Palmas-TO, devido à impossibilidade de controlar o clima 
artificialmente destes ambientes. Realizou-se durante a estação seca, entre os meses de 
agosto e setembro de 2014, na Avenida JK, ambiente de grande movimentação urbana pelo 
comércio. Foram levantados dados ambientais e aplicados 400 formulários a transeuntes. 
Para a primeira etapa da pesquisa, optou-se pela utilização do recente método UTCI - 
Universal Thermal Climate Index, criado para espaços externos, que segue um conceito de 
temperatura equivalente categorizada em valores de estresse térmico. Mesmo antes de ser 
concluída a pesquisa, que busca uma avaliação mais adequada à expressão do conforto 
térmico em espaços externos, o índice UTCI apresentou altas temperaturas na cidade, com 
avaliações que se restringiram de estresse por calor de moderado a extremo, em todos 
os dias pesquisados. A temperatura estimada apresentou valores inferiores ao índice em 
todos os horários, e a grande maioria dos entrevistados consideravam-se desconfortáveis 
em relação ao clima.



TÍTULO: Prevenção consciente: Leve para sua vida.
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Marilize Pereira Barriquello
Autores: Marilize Pereira Barriquello, Vanessa Carla Neckel, Gabriele Albuquerque Silva, 
Naiara Mignon, Edson Régis de Jesus.
Resumo: A proposta é apresentar o trabalho em implantação com os alunos do ensino 
médio do IFRS Campus Sertão, relacionado à educação sexual, orientar, esclarecer 
e motivar a prevenção da gravidez na adolescência, além de trabalhar com as doenças 
sexualmente transmissíveis e os malefícios das drogas. Despertar postura responsável e 
ética, escolhas conscientes nos relacionamentos, desenvolver respeito pelo próprio corpo, 
pelo outro como pessoa, capacidade de escuta e diálogo, aceitação das diferenças, de limites 
e comunicação não violenta. É importante utilizar uma metodologia capaz de desenvolver 
a motivação do jovem por meio do impacto da gravidez na realização de seu sonho maior, 
que é o projeto de vida. Para isso usaremos o método de abordagem do Instituto Kaplan 
chamado Vale Sonhar que usa uma abordagem educacional muito próxima ao adolescente 
sobre a educação sexual. Um aprendizado usando aspectos lúdicos, jogos, oficinas para 
desenvolver no adolescente o conhecimento quanto a métodos contraceptivos, processo 
de reprodução, melhor momento de engravidar, conhecer melhor o seu corpo humano, 
doenças sexualmente transmissíveis, entre outros assuntos.

TÍTULO: Voiceanswer: Jogo educativo para auxílio no ensino da língua inglesa
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz
Apresentador: Marina Confessor Teixeira
Autores: Marina Confessor Teixeira, Maria Beatriz Oliveira Costa, Pedro Baesse Alves 
Pereira, Christielen Dias da Silva.
Resumo: A área de educação busca por novos métodos de ensino para que haja uma 
relação melhor entre o aluno e a aprendizagem de novos conteúdos. A disciplina de língua 
inglesa é um exemplo disso, então é preciso de algo que chame mais atenção para ajudar 
no entendimento. Visando isso, foi desenvolvido um jogo para dispositivos móveis com 
Android, responsável por auxiliar no aprendizado e na pronúncia de conteúdos da disciplina 
de língua inglesa. O VoiceAnswer funciona através de um sistema de perguntas e respostas, 
no qual exibirá a pergunta em formato de texto na tela do dispositivo, em que o aluno poderá 
respondê-la utilizando o mecanismo do dispositivo de reconhecimento de voz, pronunciando 
a resposta. em seguida, o dispositivo informa se a resposta está correta ou não.

TÍTULO: Papanicolau: Conhecimentos de mulheres de uma unidade de saúde da família
Instituição: Centro Universitário Faculdade Maurício de Nassau
Apresentador: Marina da Silva Junqueira
Autores: Marina da Silva Junqueira, Janaina Silva Reis, Lucas Antônio de Souza.



Resumo: Trabalho tem como objetivo: Identificar o conhecimento de mulheres que 
frequentam uma Unidade de Saúde da família, localizada no município de Paulista do estado 
de Pernambuco, acerca do exame preventivo de colo de útero (Papanicolau). Método: Estudo 
descritivo exploratório com abordagem qualitativa, realizado com 122 mulheres na faixa etária 
de 25 a 64 anos. Foi aplicado um questionário com questões fechadas. A coleta de dados foi 
realizada no período de setembro/2014 a janeiro/2015. Foi realizada a análise temática dos 
dados, da qual originou duas categorias. Resultados: as mulheres entrevistadas mostraram 
conhecimento acerca do exame, motivação para realizá-lo e para buscar espontaneamente 
seu resultado. Destacaram-se algumas dificuldades como os horários de atendimento do 
serviço e o sistema de fichas. Conclusões: os profissionais de saúde devem esclarecer a 
respeito do exame Papanicolau, tendo a/o enfermeira/o papel fundamental como agente 
motivador, por meio da educação em saúde, para a realização do exame.

TÍTULO: Analise de carbono imobilizado de diferentes espécies arbóreas presentes em 
uma parcela de mata ciliar do rio mogi-guaçu
Instituição: Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Inconfidentes
Apresentador: Marina Dantas da Costa
Autores: Marina Dantas da Costa, Lucas Godoi da Silva, Lilian Vilela Andrade Pinto.
Resumo: Como explícito na Lei 12.651/12, Código Florestal, o trabalho incentivou a 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente às margens de cursos hídricos com 
intuito de avaliar a capacidade de sequestro de carbono de diferentes espécies arbóreas 
presentes em uma parcela de Mata Ciliar, tecendo melhorias socioeconômicas. No área 
de 1.943 m², foram encontradas 140 árvores as quais foram medidas o seu sequestro de 
carbono, fazendo uso de um método não destrutivo utilizado por Brown (1989) apud Duarte 
(2007), representado por Y=38,4908–11,7883xDAP+1,1926xDAP², onde Y é o valor da 
matéria seca estimada por árvore e DAP, o valor do diâmetro medido a 1,30 m do solo. Foram 
identificadas 29 espécies arbóreas que obtiveram a capacidade de sequestrar 304,50/ha de 
toneladas de carbono ao longo de 8 anos e 8 meses, sendo as que mais contribuíram com 
o sequestro de carbono da área foram o Ingá, laranjinha-pegajosa, açoita-cavalo, urucum, 
amoreira e jambolão com 29%, 17%, 7%, 7% e 5% respectivamente.

TÍTULO: Traduções intersemióticas e cibercultura: Letramento literário nas redes digitais
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Apresentador: Marina Leite Gonçalves
Autores: Marina Leite Gonçalves, Luciano César Alves de Deus.
Resumo: Pierre Lévy (1999) observa que “as novas tecnologias da inteligência individual 
e coletiva estão modificando profundamente os dados do problema da educação e da 
formação”. A literatura não fica de fora dessas transformações, ela se constrói em novos 
espaços de conhecimentos. Este projeto se justifica no termo tradução hipertextual como 
relevância para se discutir as novas práticas de tradução do literário no ambiente das redes 



digitais. A intenção maior dessa pesquisa reside na tentativa de verificar como obras da 
literatura Brasileira estão sendo recepcionadas e ressignificadas no universo criado pelas 
recentes tecnologias computacionais que invadem a realidade cultural do país. Pretende-
se propor essas produções como práticas de letramento literário, visando à possibilidade 
de novas formas de saber na formação de leitores e produtores de textos na sociedade 
tecnológica contemporânea.

TÍTULO: PIBID: A contribuição da natação na formação de cidadãos, relato de 
experiência.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Marina Lira Batista
Autores: Marina Lira Batista, Brena Dielle Anastacio de Sousa, Andreyson Calixto de Brito, 
Antonia Noélia Bastos Santos, Elayne Sabrine Moreira Pinto.
Resumo: de acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física (1997), a 
Educação Física pode sistematizar situações de ensino e aprendizagem que garantam aos 
alunos o acesso a conhecimentos práticos e conceituais.A prática de qualquer atividade 
física, trás inúmeros benefícios.A natação apresenta-se como um esporte e é considerada 
como uma das atividades físicas mais completas,constituindo-se como uma atividade 
relacionada à saúde, contribuindo pra um bom desenvolvimento físico e fortalecendo 
grandes grupos musculares.Pode ser praticada por todas as idades, promovendo assim o 
descanso do corpo, aliviando o estresse diário, e melhora a qualidade de vida.A oficina de 
Natação foi desenvolvida com 25 alunos da escola Escola Estadual de Ensino Profissional 
Capelão Frei Orlando e 20 alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Frei Policarpo 
por meio do Programa PIBID, através de aulas teóricas e práticas. As aulas praticas eram 
realizadas na piscina do IFCE Campus Canindé eobjetivavamestimular o aprendizado dessa 
modalidade como atividade de promoção a saúde e integração social. As aulas teóricas 
tinham como propósito exceder o simples divertimento ou a pratica desportiva e levavam 
temas importantese atuais para serem debatidos em grupo. Dentro deste contexto, foram 
realizadas atividades como: Educativos dentro e fora da piscina, apresentação de slides e 
vídeos, roda de conversa, debates ediscussões onde os alunos relataram suas experiências 
vivenciadas nas aulas, na escola e nas comunidades onde moram. Através dos relatos dos 
alunos percebemos que as atividades desenvolvidas promoveram melhorias significantes 
no comportamento, participação, respeito mutuo, auto estima e senso crítico. Já utilizando 
a observação mais técnica referente ao nado, os alunos demonstram ao fim da oficina, 
avanços visíveis nas técnicas de braçada e pernada do nado Crawl.Essa experiência 
mostra que a prática da natação na escola não precisa se restringir a fins recreativos 
eesportivos, podendo ser também utilizada como um valioso recurso para a formação 
de alunos capacitando-os para participar de atividades em grupo, adotando atitudes de 
respeito mútuo, dignidade e solidariedade.



TÍTULO: Levantamentos sobre a produção de mandioca na região de sena madureira, AC
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre, Campus Sena Madureira
Apresentador: Marina Marie Bento Nogueira
Autores: Marina Marie Bento Nogueira, Edvar de Sousa da Silva, Diones Assis Salla, 
Hudson Franklin Pessoa Veras.
Resumo: Este trabalho objetivou levantar dados sobre a situação da produção de mandioca 
na região de Sena Madureira, AC. Foram realizadas entrevistas à nove produtores, nos 
projetos de assentamento (PA) Joaquim de Matos, Uirapuru e Pólo Elias Moreira, para 
levantamento de dados sobre a cultura da mandioca na região do município de Sena 
Madureira. As visitas consistiram na aplicação de questionário e observação da lavoura 
no campo. As perguntas que compuseram o questionário foram: variedades de mandioca 
cultivadas; produtividade obtida; principais finalidades destas variedades; se o cultivo é 
mecanizado ou em toco (roçado); faz análise de solo; faz adubação; pragas e doenças 
presentes na produção; principais dificuldades na produção e na comercialização. A região 
de Sena Madureira tem variedades com bom potencial produtivo para goma e farinha, 
porém precisa de melhoras na cadeia produtiva para que este potencial aumente. A 
variedade mais produzida é Araçá.

TÍTULO: Material de ensino: Utilização de circuitos auxiliares em conversores de energia
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Luzerna
Apresentador: Marina Padilha
Autores: Marina Padilha, Felipe Jung, Tiago Dequigiovani.
Resumo: A eletrônica de potencia é a ciência que estuda métodos de conversão de energia 
entre uma fonte e uma carga. Esta transferência de energia é realizada sob frequências 
altas, submetendo os componentes do circuito a elevados valores de tensão e corrente. 
Para minimizar esses danos, circuitos auxiliares são adicionados à topologia original do 
conversor visando à integridade dos semicondutores e ganho na eficiência do conversor. 
Devido à falta de materiais de ensino sobre a utilização de circuitos auxiliares no IFC – 
Campus Luzerna, são desenvolvidos projetos de conversores sem se tomar os devidos 
cuidados para preservação dos semicondutores utilizados, ocasionando falhas sem se 
identificar a verdadeira causa. Com o objetivo de difundir o estudo e pesquisa nesta área, 
desenvolveu-se um material de ensino para auxiliar no desenvolvimento de pequenos 
projetos e em projetos de pesquisa semelhantes, sendo composto por um conversor, 
módulos de circuitos auxiliares e manual de utilização.

TÍTULO: Queima do alho como meio de hospitalidade em barretos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos
Apresentador: Marina Partata Braz Moreira
Autores: Marina Partata Braz Moreira, Mayara da Costa Rodrigues Silva, Vanessa Cristina 



Silva, Lucas Rogério, Regiane Avena Faco.
Resumo: Pesquisa realizada com restaurantes e meios de hospedagens na cidade de 
Barretos, com a finalidade de descobrir se a queima do alho é compreendida e reproduzida 
como meio de hospitalidade no município.

TÍTULO: O teatro como ferramenta de ensino/aprendizagem para o componente 
curricular literatura Brasileira: Uma experiência com o curso técnico integrado ao 
ensino médio no Campus Barreiros- IFPE.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Marineide Cavalcanti Arruda
Autores: Marineide Cavalcanti Arruda
Resumo: Esta comunicação visa relatar o desenvolvimento de um projeto de leitura realizado 
no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio na disciplina de Literatura 
Brasileira, Campus Barreiros. O projeto, cujo nome FESTILIT, objetiva proporcionar a 
competência leitora dos educandos, incentivá-los a produzir textos a partir de impressões 
extraídas da obra literária que lhe foi apresentada, explorando sua criatividade através 
da linguagem escrita. O ensino de Literatura deve despertar no educando prazer para 
que ele possa refletir sobre acontecimentos históricos, sociais, políticos e culturais 
distintos. Este trabalho vem sendo desenvolvido há onze anos, no início do ano letivo, 
professores e alunos selecionam obras literárias de acordo com o movimento literário de 
cada série, no quarto bimestre, os educandos apresentam sua produção escrita por meio de 
teatro no auditório central do Campus. O teatro como incentivo à leitura tem promovido o 
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos educandos, proporcionado melhor interação 
com os colegas e respeito à opinião do outro, pois o palco exige atitudes de cooperação, 
reciprocidade e responsabilidade.

TÍTULO: Mediação tecnológica e educação no campo: Relato de experiência em 
práticas de extensão
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Marineide Rodrigues do Amorim
Autores: Marineide Rodrigues do Amorim
Resumo: Na sua nova identidade profissional o docente deve buscar habilidades, compe-
tências e atitudes que o distingue e capacita a atender as novas exigências de ensino que 
se baseia nas práticas interdisciplinares. Partindo desse pressuposto o trabalho tem por 
objetivo trazer um relato de experiência que teve como base a elaboração de um projeto de 
prática pedagógica com perspectiva interdisciplinar envolvendo o corpo docente, técnico e 
discente do IFPI Campus Uruçuí. A elaboração dos projetos foram um aprendizado e desafio 
tanto para os professores quanto para os alunos, tornando a pesquisa como um principio 
formativo e criativo no processo de ensino aprendizagem. O evento foi distribuído em três 



etapas: conferência, apresentação de trabalhos científicos e culturais, onde verificou-se um 
forte potencial criativo e de dedicação dos alunos, integração e planejamento coletivo dos 
alunos e professores na aplicação de conhecimentos das disciplinas contempladas.

TÍTULO: Características in vitro de isolados do complexo Cryptococcus Laurentii em 
diferentes meios de cultura
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia
Apresentador: Mário Paulo Amante Penatti
Autores: Mário Paulo Amante Penatti, Gabriel de Oliveira Faria, Reginaldo dos Santos 
Pedroso, Adriano Gonçalves Martins.
Resumo: Cryptococcus laurentii é um fungo considerado uma espécie emergente, assim 
para sua identificação laboratorial é necessário conhecimento técnico mais especializado. 
O objetivo deste trabalho foi descrever características fenotípicas in vitro de isolados do 
complexo C. laurentii em diversos meios de cultura e em diferentes condições. em caldo 
tioglicolato, os isolados de C. laurentii apresentaram crescimento somente na superfície 
do meio; apresentaram crescimento variável em temperatura de 37ºC, não produziram 
melanina em ágar níger, foram catalase, esculina e amilase positivos, fosfolipase e 
proteinase negativos e, a atividade hemolítica, variável. Todos os isolados foram sensíveis 
in vitro ao voriconazol e anfotericina B. Conclui-se que C. laurentii cresce em diferentes 
meios de cultura, com características morfofuncionais diversas, de modo que provas 
clássicas para a identificação são necessárias. Concluímos que os testes realizados podem 
ser úteis na diferenciação dos isolados.

TÍTULO: As práticas interdisciplinares na educação profissional
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia da Informação e 
Comunicação
Apresentador: Marivaldina Bulcão dos Santos
Autores: Marivaldina Bulcão dos Santos
Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar a importância da prática interdisciplinar 
como produção de conhecimento nos cursos da Educação Profissional. Com o objetivo 
de atender a ementa da disiciplina Estudos Interdisciplinares do Curso de Manutenção e 
Suporte de Informática foi desenvolvida a 1ª Feira de Ciência e Tecnológia do CEEP/TIC – 
Lauro de Freitas, fundamentada na Tecnologia Social. Trabalhou-se com alunos do 2º e 3º 
ano que utilizaram o arcabouço teórico de Fernandes e Maciel (2010) e Dagnino (2010). 
A metodologia utilizada permitiu que dividissemos todas as salas em cinco grupos e cada 
grupo com um subtema e os alunos ficassem livres para sistematizar a concepção teórica 
e compartilhasse as produções técnicas, baseado na tecnologia social, interpassando por 
todas as disicplinas da matriz curricular. Conclui-se, que as atividades interdisciplinares 
induz o aluno a construir o conhecimento coletivo sob a orientação de um professor. Afinal 
de contas, a Educação Profissional tem a missão de formar cidadãos críticos e sociáveis.



TÍTULO: O ensino do espanhol na EAD: Um olhar ao processo de ensino do curso de 
licenciatura em letras-espanhol do IFRR na modalidade a distância.
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Marlene Nóbrega Delmiro Correia
Autores: Marlene Nóbrega Delmiro Correia
Resumo: Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT, do Instituto Federal de Roraima – IFRR. 
A pesquisa consiste em um estudo exploratório sobre o perfil do Ensino do Espanhol na 
Educação a Distância (EaD) observando junto aos profissionais os métodos utilizados e 
as dificuldades encontradas nesta modalidade de ensino tendo como objetivo geral trazer 
uma reflexão sobre a Ensino do Espanhol no curso de Licenciatura em Letras Espanhol na 
modalidade de Educação a Distância do IFRR a partir da percepção dos professores deste 
curso. Seus objetivos específicos foram verificar junto aos docentes de espanhol na EAD 
como são aplicados os conteúdos deste componente curricular, observar as principais 
dificuldades encontradas no processo de ensino de espanhol na EaD investigar quais 
os resultados esperados e quais são os resultados reais logrados pelos discentes deste 
curso. Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, possuindo em seus procedimentos 
metodológicos a análise do plano de curso neste buscando a compreensão da estrutura e 
fundamentação, bem como a aplicação de uma entrevista semiestruturada. Este estudo se 
justifica pela necessidade de mostrar as possibilidades que a sociedade possui ao ingressar 
no ensino superior, mostrando que na EaD é possível aprendermos se tivermos um curso 
bem estruturado e estudantes disciplinados. Assim espera-se oportunizar subsídios para o 
curso de Letras Espanhol da Modalidade a Distância do IFRR no que diz respeito ao ensino/
aprendizagem levando todos os envolvidos a reflexão da qualidade do curso e se através 
dele tem se alcançado sucesso nas quatro habilidades do Espanhol, quando se fala nestas 
habilidades falamos de quatro diferentes modalidades de aptidões linguísticas (ler, ouvir, 
falar e escrever) e devemos compreender sua importância principalmente neste curso em 
discussão, pois se trata de uma licenciatura, estamos falando de futuros professores que 
desenvolverão tais destrezas em uma sala de aula.

TÍTULO: Variação da qualidade microbiológica do leite pasteurizado durante o período 
de validade em um laticínio na cidade de Januária-MG.
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária
Apresentador: Marluce Gonçalves dos Santos
Autores: Marluce Gonçalves dos Santos, Luiz Carlos Ferreira.
Resumo: O leite é considerado um dos alimentos mais completos em termos nutricionais 
e por essa razão constitui um excelente meio para proliferação de microrganismos 
patogênicos. A pasteurização visa acabar com esses microrganismos, mas quando o leite 
é produzido ou conservado em condições higiênicas deficientes pode transmitir doenças. 
Foram analisadas amostras de leite pasteurizado em um laticínio na cidade de Januária 



MG no primeiro e no último dia de validade e realizadas contagens de microrganismos 
mesófilos, bactérias coliformes totais e a 45°C, bactérias psicotróficas e enterobactérias. 
Nenhuma amostra apresentou contaminação por bactérias psicotróficas e enterobactérias. 
Foram encontradas contagens de microrganismos coliformes totais e a 45°C acima dos 
valores permitidos pela legislação Brasileira. Pode-se concluir que a maioria das amostras 
analisadas para coliformes totais está fora dos padrões estabelecidos pela instrução 
normativa n°62, indicando falhas no processamento do leite.

TÍTULO: Projeto cidadão reciclagem do lixo
Instituição: UEG - Universidade Estadual de Goiás
Apresentador: Marly O’ Farrill Martinez
Autores: Marly O’ Farrill Martinez, Martinez.
Resumo: O estudo em questão é um Projeto Universitário que busca dar uma alerta sobre 
a problemática que envolve o lixo produzido nas cidades e os transtornos do seu armaze-
namento. Fazendo com que cada pessoa da comunidade busque através dos seus gestos 
minimizar os problemas do lixo produzido. Conscientizando a população que separar o 
lixo, poderá facilitar a reutilização deste material e o seu processamento, ajudando deste 
modo a melhorar a sua coleta e o seu reaproveitamento. O tema pesquisado visa cons-
cientizar e educar tanto os universitários envolvidos no trabalho, quanto as crianças e seus 
familiares. Os objetivos deste trabalho é mostrar como é possível amenizar o problema 
do lixo e dos lixões através de pequenas atitudes tomadas dentro da própria casa; formar 
multiplicadores das informações recebidas sobre o lixo doméstico e a reciclagem. A me-
todologia utilizada para realização deste projeto foi desenvolvida por meio de palestras, 
brincadeiras nas escolas e na Universidade.

TÍTULO: Futsal para além da quadra
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Canindé
Apresentador: Marniele Alves Nascimento
Autores: Marniele Alves Nascimento, Francisco Adonias Lima Gomes, Andreyson Calixto 
de Brito, Antônia Noélia Bastos Santos, Elayne Sabrine Moreira Pinto.
Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, denominado PIBID, 
tem como base legal a Lei nº 9.394/1996, a Lei nº 12.796/2013 e o Decreto nº 7.219/2010. 
O PIBID tem como objetivo possibilitar o primeiro contato do licenciando na educação 
básica como docente, buscando uma articulação integrada entre ensino superior do 
sistema federal e educação básica buscando assim uma sólida formação docente inicial. 
(CAPES, 2013)
O futsal (e o futebol) é o esporte mais popular do Brasil e, por isso, não podemos deixar de 
destacar sua relevância para a cultura corporal do movimento na escola e sua consequente 
influência na aprendizagem sociocultural e motora dos alunos. A oficina desenvolvida no 
primeiro período foi intitulada, “Futsal Para Além da Quadra”, que objetivava abordar o 



futsal juntamente com temáticas contemporâneas. O estudo foi uma pesquisa de campo, 
descritiva e longitudinal, utilizamos instrumentos de observação e questionário com três 
perguntas abertas para avaliar se a oficina trabalhada influenciou de alguma maneira na 
aprendizagem sociocultural do aluno. A oficina foi desenvolvida em duas escolas esta-
duais do município de Canindé – Ceará. Uma de ensino profissional, Escola Estadual de 
Educação Profissional Capelão Frei Orlando, onde participavam 25 alunos e uma de ensino 
regular – Escola de Ensino Fundamental e Médio Frei Policarpo com 20 alunos, no período 
de quatro meses. O futsal foi abordado de forma educacional e com uma ênfase ao tema 
transversal Meio Ambiente, onde procuramos debater assuntos contemporâneos ligados 
ao meio ambiente, buscando uma reflexão por parte dos alunos atendidos no programa, o 
principal tema abordado foi a falta d’ água no Brasil e em nosso município. As aulas tinham 
um caráter lúdico com utilização de jogos pré-desportivos numa perspectiva construtivista 
buscando a participação dos alunos no desenvolvimento da mesma.
Os alunos destacaram, em seus relatos, o prazer e a motivação de participar da oficina. A 
variedade de conteúdos e discussões que transcendiam a prática do futsal foram pontu-
adas em várias respostas do questionário utilizado para avaliação. O tema meio ambiente 
foi colocado como um fator de relevância que levou a uma maior compreensão da realida-
de. A metodologia e dinâmica empregada nas aulas foram frequentemente referendas nas 
respostas avaliadas.
De acordo com os resultados encontrados, existe na perspectiva mais critica da Educação Física 
uma grande contribuição para a formação dos alunos, pois amplia as capacidades do pensa-
mento crítico dos participantes levando a uma melhor percepção da realidade que os cercam.

TÍTULO: A política expansionista da ead no Brasil pós-90: O caso unitins em colatina-ES
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Maruza Brasil Boone
Autores: Maruza Brasil Boone, Helaine Barroso dos Reis.
Resumo: Este estudo reflete sobre a política expansionista do ensino superior a distância 
no Brasil a partir dos anos 90. Analisa o crescimento da Universidade de Tocantins – 
Unitins na modalidade EAD, seu descredenciamento no Sistema Universidade Aberta do 
Brasil - UAB e a expectativa de regularizar os diplomas dos alunos. Investiga os cursos 
superiores a distância com infraestrutura tecnológica da Educon oferecidos pela Unitins 
no Centro de Apoio - CA em Colatina/ES. Reflete sobre o processo formativo em questões 
sócio-inclusivas, administrativo-financeiras, políticas e didático-pedagógicas. A pesquisa 
qualitativo-descritiva fundamentou-se no estudo de caso e aplicou entrevista ao diretor do 
CA e questionário aos alunos. Os resultados apontam ser possível elucidar fragilidades 
no processo político e educacional e obter maior eficiência na formação, diplomação e 
inserção dos alunos no mercado de trabalho com uma conduta legal e ética diante dos 
problemas ocorridos.



TÍTULO: Ensino de arte: Será que estamos avançando?
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Marvile Palis Costa Oliveira
Autores: Marvile Palis Costa Oliveira, Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira.
Resumo: A história das políticas públicas para professores de Arte e a questão da 
polivalência no âmbito dessa disciplina no contexto escolar do ensino médio é assunto 
dessa pesquisa. Para isso foi necessário um levantamento bibliográfico e documental 
abordando os principais autores que tratam da história, implantação e permanência da 
disciplina Arte no Brasil bem como artigos científicos publicados sobre a estruturação e 
interpretações dos documentos oficiais que subsidiam a gestão da disciplina na educação 
básica, com ênfase no ensino médio. Baseado nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 4024 de 1961, LDB nº 5692 de 1971 e LDB nº 9394 de 1996 – nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de graduação em artes, nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, na Lei 
11769 de 2008 e no Projeto de Lei 7032 de 2010, percebe-se que o ensino de Arte não 
possui uma legislação coerente. A atividade docente do profissional que atua em sala de 
aula passa por modificações constantes na esfera das políticas públicas e na prática de 
atuação. Esta atividade não está em comum acordo com a formação superior específica, 
exigindo do professor uma dinâmica polivalente. Cabe à comunidade escolar envolvida 
na execução dessa legislação muitas leituras, pesquisas e discernimento no trato com as 
dificuldades impostas pela regulamentação dessa área do conhecimento na escola.

TÍTULO: Capacitando em turismo para o bem receber: Plano de desenvolvimento da 
APL de turismo do jalapão – Mateiros/TO
Instituição: IFTO
Apresentador: Mary Lúcia Gomes Silveira de Senn
Autores: Mary Lúcia Gomes Silveira de Senn, Veruska Chemet Dutra.
Resumo: A região do Jalapão se insere em uma região composta por oito cidades que veem 
no turismo um meio de vida. Mas, quem visita a região, sabe que há uma grande carência 
em atendimento ao turista que seja satisfatória e que promova o turismo e possa atrair 
ainda mais visitantes para a região. A partir desse contexto, pensou-se esse projeto que 
tem como objetivo promover curso de capacitação para o setores de hospedagem, bares 
e restaurantes e condutores turísticos da cidade de Mateiros, que é hoje o principal polo 
receptor da região, como forma de melhorar os profissionais da área no que tange bem 
receber em turismo. No período de julho a novembro de 2014 foram realizadas algumas 
capacitações no setor hoteleiro e de bares e restaurantes, mas a adesão ao programa de 
capacitação foi baixo. Infelizmente somente oito pessoas do trade turístico participaram da 
capacitação. Atribui-se à isso a desmotivação com o turismo dos empresários da região 
em virtude da baixa procura pelos serviços no presente ano e as capacitações já realizadas 
na região que não tem objetivos práticos o que leva à descrença por novas capacitações



TÍTULO: Robótica como uma ferramenta de educação na atualidade.
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Mateus Barbosa Machado
Autores: Mateus Barbosa Machado, Paulo Alvim Alvarenga, Claudio Albués Alves, Andrea 
Cassia Peixoto Bitencourt, Justino de Araújo Medeiros.
Resumo: Este trabalho, desenvolvido por meio de revisões bibliográficas, tem como objetivo 
tratar da Robótica educacional como uma ferramenta em ascensão na atualidade e que 
promove um estimulo muito grande à aprendizagem, na medida em que incentiva alunos a 
desenvolverem raciocínio lógico e a buscarem soluções para problemas diversos, além de 
demonstrar princípios físicos e matemáticos no funciono de robôs. No trabalho, também 
é apresentado o processo de construção, programação e testes de um robô seguidor de 
linha e a sua utilização em congressos no Instituto Federal da Bahia como uma ferramenta 
para que alunos identifiquem princípios físicos envolvidos em seu funcionamento, como 
de ondas mecânicas e eletromagnéticas, e desenvolvam raciocínio logico durante sua 
programação. Dessa forma, esse trabalho é indicado na área de educação, por representar 
uma forma mais dinâmica e prática de aprendizagem.

TÍTULO: Protótipo de robô Gantry Multifuncional
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Mateus Francisco da Silva Lins
Autores: Mateus Francisco da Silva Lins, Jônatas Iago Silva, Julyandryos Montyely Carlos 
de Mendonça, Alexander Patrick Chaves de Sena.
Resumo: O presente trabalho trata do projeto, construção e análise de desempenho 
de um robô cartesiano tipo Gantry voltado para ensino, cuja metodologia irá empregar 
como meta a contabilidade, funcionalidade e otimização de custos. O sistema robótico 
será idealizado com a possibilidade de posicionamento em três eixos de movimentação, 
sendo dois horizontais perpendiculares entre si, e outro vertical que agrega a base de 
fixação de efetuadores quaisquer (multifuncional), podendo funcionar como impressora 
3D, prototipagem rápida de placas de circuito impresso, fresadora router, dentre outros. 
Para movimentação dos eixos serão utilizados motores de passo com acionamento em 
micropasso. A concepção de controlador utilizada visou cumprir os seguintes requisitos: 
alta capacidade de processamento, conectividade com outros sistemas, disponibilidade 
para acesso remoto, facilidade de manutenção, flexibilidade na implementação dos 
algoritmos, integração com um computador pessoal e programação em alto nível. O 
manipulador passou por fase de desenvolvimento e testes de seu sistema mecânico, 
circuitos de interface, de firmware em linguagem C de programação, construção de interface 
homem-máquina e montagem do sistema embarcado, com o objetivo de explorar todas as 
características de velocidade, precisão e repetibilidade no posicionamento. Este protótipo 
permite a validação de estratégias de controle e a realização de testes experimentais para 
a realização de trajetórias planejadas dentro do espaço de trabalho.



TÍTULO: Avaliação dos parametros fisico quimicos da banana desidratada com energia solar
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins
Apresentador: Matheus Bueno Morais
Autores: Matheus Bueno Morais, Sérgio Luis Melo Viroli, Isis Padro Meireles de Castro, 
Joyce Thalita Francelino Vieira, Fernando Morais Rodrigues.
Resumo: A remoção parcial ou total de água do alimento implicará na inibição do 
crescimento microbiano, na prevenção de reações bioquímicas responsáveis pela 
deterioração e em menores custos de transporte, embalagem e estocagem, constituindo 
um método importante para prolongar a vida útil de diversos produtos. A desidratação evita 
o desperdício e propicia uma variação do sabor natural dos frutos, que ficam expostos ao 
sol ou em estufas elétricas de circulação forçada de ar. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a qualidade da banana desidratada com energia solar através analise físico – químicas da 
acidez, pH e brix entre bananas que foram imersas em uma solução de sacarose a 10% 
e bananas que não foram imersas na solução de sacarose. Quanto ao processamento, 
a desidratação em sacador solar artesanal os resultados foram satisfatórios, quando as 
analises físico-químicas de : brix, pH e acidez a analise estatística demonstraram que 
houve significância entre o brix, pH e acidez ao nível de 5%

TÍTULO: Árvore para captação de energia solar
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Matheus Conceição dos Santos
Autores: Matheus Conceição dos Santos, Maria Luísa Brito Matos, Gabriel Braga Aquino 
dos Santos, Adriano Pelusio Melgaço, Margarete Correia de Araújo.
Resumo: em nosso cotidiano a energia se apresenta em diversas formas, podendo ser 
gerada a partir de recursos não renováveis e renováveis. Essas fontes, podem causar 
impactos ao meio ambiente.A energia solar, ainda é pouco explorada no mundo, em 
função do custo elevado de implantação, uma fonte limpa, não gera poluição nem impactos 
ambientais.É abundante e pode ser utilizada de diversas maneiras, como em arquitetura 
que privilegiem a iluminação solar ou o controle natural da temperatura. Hoje existem 
três tipos principais sistema de energia solar: térmico, fotovoltaico e termossolar. Diante 
da necessidade de obter energia limpa e barata esse projeto teve como objetivo construir 
uma árvore com painéis solares caseiros, de baixo custo e que ocupe menos espaço em 
relação a painéis solares industrializados. Foi utilizado canos de PVC, lâmpadas de Led, 
radiografias, fios de cobre e solda na confecção da árvore. Ao realizar testes foi captado 
3,26 volts de energia, de forma inconstante, produzindo uma fonte alternativa de energia, 
de baixo custo e sustentável que poderá ser utilizada para o fornecimento de energia nas 
residências com acesso precário a esse recurso.

TÍTULO: Linguagens de programação: Categorias e métodos de implementação
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí



Apresentador: Matheus Correia Florêncio
Autores: Matheus Correia Florêncio, Maxwel Allan Ferreira, Gabriel da Silva Vieira, Mônica 
Sakuray Pais
Resumo: A proposta é unir conhecimentos, alinhar os conceitos teóricos com a aplicação 
prática, pesquisar, compreender e desenvolver um trabalho que traga conhecimentos 
para as pessoas sobre o tema paradigmas de linguagem de programação, tendo como 
finalidade promover um aprendizado baseado em estudos e pesquisas realizadas na área 
da computação.
O conhecimento desses paradigmas é importante por diversas razões: facilita na esco-
lha da linguagem mais adequada para um problema a ser implementado, proporciona 
a capacidade de utilizar diferentes estruturas, torna mais fácil a aprendizagem de novas 
linguagens de programação, e além disso, propicia implicações cognitivas que dão uma 
profunda influência em nossos pensamentos (BARANAUSKAS, 1994).
Dessa forma, este trabalho tem como finalidade realizar estudos e pesquisas quanto aos 
paradigmas envolvidos nas diversas linguagens de programação e expressar as vantagens 
e desvantagens de cada paradigma, com base em análises comparativas de algoritmos.

TÍTULO: Energia solar: Os paradoxos de um grande receptor energético.
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Matheus Henrique da Silva Lima
Autores: Matheus Henrique da Silva Lima, Emely Christine Sulino de Melo.
Resumo: O trabalho se debruça na tentativa de externar os paradoxos que coexistem 
dentro da atmosfera pública da exortação, em consonância a um recurso natural, que, 
se utilizado de forma proveitosa, pode fornecer múltiplos benefícios para a população 
Brasileira: a energia convergida da radiação solar. Nesse sentido serão confrontados dados 
estatísticos sobre o quantitativo utilitário de instrumentos que propiciam o fornecimento 
de tal recurso, conexões criadas para uma política unilateral de produção energética em 
detrimento de aparelhos de hegemonia privada e os altos aportes financeiros que podem 
ser engendrados a partir do não uso de tal recurso e, por fim, as vantagens amalgamadas, 
em um plano social, econômico e, fundamentalmente, ambiental que o uso da energia 
solar pode fornecer ao cidadão; assim como ajudar a sociedade a sedimentar uma 
cultura ambiental – que favorece não só o campo econômico, mas minimiza atuações de 
degradação do meio ambiente – para todas as gerações subsequentes.

TÍTULO: Atividade lúdica para construção de estruturas e identificação de 
hidrocarbonetos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Matheus Ireno da Silva
Autores: Matheus Ireno da Silva, Rodrigo Barbosa Hilario, Andrea Santos Liu, Pedro 



Miranda Junior, Claudio Maroja.
Resumo: Este trabalho refere-se à atividade lúdica desenvolvida com 40 alunos da 3ª série 
do ensino médio de uma escola pública na região leste de São Paulo no âmbito do projeto 
PIBID. Abordando na atividade o tema hidrocarbonetos, estrutura e nomenclatura.
Utilizando-se bolinhas de isopor e palitos de churrasco para a construção dos modelos 
moleculares, a atividade lúdica procurou desenvolver as habilidades cognitivas importan-
tes para o processo de aprendizagem, como por exemplo: resolução de problemas, per-
cepção, criatividade, dentre outras habilidades, equilibrando o didático e o entretenimento. 
A estratégia de avaliação e realização proposta serviu para incentivar os alunos a participa-
rem da atividade e retirarem suas dúvidas.
Como resultado, os grupos mantiveram a nota máxima, com exceção de um deles, que ob-
teve nota final sete. Possibilitando uma discussão final em que foram debatidos conceitos 
e questionamentos em relação aos hidrocarbonetos e suas aplicações em nosso cotidiano.

TÍTULO: O ouro do coco
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde
Apresentador: Matheus Lau Damasceno
Autores: Matheus Lau Damasceno, Adriana Mabel Sousa Vasconcelos, Josonita da Silva 
Marinho.
Resumo: O coco é um dos frutos mais importantes na geração de renda em mais de 86 
países localizados na zona intertropical do globo terrestre, constitui-se como a principal 
das culturas perenes, capaz de gerar um sistema auto-sustentável de exploração em 
vários países do continente asiático onde, além de fonte geradora de divisas representa 
uma importante fonte de proteínas e calorias da população. Por oferecer diversas 
possibilidades de utilização, todas as suas partes, como raiz, caule, folha, inflorescência e 
fruto são empregados de diferentes formas, para fins artesanais, alimentícios, nutricionais, 
agroindustriais, medicinais e biotecnológicos. O projeto O OURO do COCO visa apresentar 
numa perspectiva teórico prática os benefícios nutricionais, agroindustriais, medicinais e 
biotecnológicos da cultura do coco. Para o desenvolvimento do projeto foram produzidos 
e expostos diversos materiais oriundos do coco como, sabonete, creme hidratante e 
cocadas, ambos com orientação de produção.

TÍTULO: Os benefícios do projeto “miniatletismo: Combatendo o sedentarismo e 
desenvolvendo habilidades”
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia
Apresentador: Matheus Magalhães Paulino Cruz
Autores: Matheus Magalhães Paulino Cruz, Felipe Afonso Fontele Passos, Vinicius Henrique 
Nascimento de Souza, Iranira Geminiano de Melo, Olakson Pinto Pedrosa.
Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever os benefícios do projeto “Miniatletismo: 



combatendo o sedentarismo e desenvolvendo habilidades”. O Projeto foi desenvolvido 
três vezes por semana com duração de trinta minutos cada sessão e envolveu um 
conjunto de atividades físicas. Sendo inicialmente, direcionado a estudantes portadores 
de necessidades especiais. No entanto, outros alunos foram integrados ao projeto e 
passaram a praticar as mesmas categorias esportivas. em cada encontro, os participantes 
avaliavam a sessão em: ótimo, cansativo, difícil ou ruim. A avaliação foi feita em forma 
de entrevistas gravadas e, posteriormente, transcritas. Participaram do Projeto 17 alunos 
com uma frequência percentual média de 19%. Ao considerar o Projeto como um todo, os 
participantes o avaliaram positivamente. Consideram-se relevantes as ações desenvolvidas 
por terem possibilitado que estudantes aprendessem com os outros o desenvolvimento 
das habilidades motoras necessárias aos movimentos atléticos.

TÍTULO: A visão dos animais e suas curiosidades
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Matheus Malta Silva
Autores: Matheus Malta Silva, José Felipe da Silva, Jaíton Godoy de Carvalho, Alcilene 
Maria Andrade Tavares Samay, Eliana Priscila Cavalcanti de Brito.
Resumo: Na disciplina de Física, estudamos como os humanos enxergam, as ondas 
eletromagnéticas (luz) e a formação da imagem. Como somos integrantes do curso 
técnico em Agropecuária do IFPE Campus Belo Jardim. Iniciamos nosso trabalho com a 
curiosidade para descobri como os animais enxergam o mundo a sua volta. Nosso grupo 
se debruçou sobre o assunto, com leituras e pesquisas de campo, conhecendo o cotidiano 
desses animais e suas formas de agir. de uma maneira diferente e peculiar, procuramos 
fazer nosso trabalho em cima dos animais presentes em nosso cotidiano do curso de 
Agropecuária, para que possamos ter uma ideia clara de como os bovinos, caprinos e 
suínos vêem. e assim, aplicar certos princípios básicos, em nossa vida profissional, não 
só melhorando a qualidade do nosso manejo mais, evitando causar tensões, ansiedade e 
estresse aos animais, pensando no seu bem estar.

TÍTULO: Monitoramento de microrganismo que se desenvolve em aquário de áqua doce
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina
Apresentador: Matheus Vargas da Silva
Autores: Matheus Vargas da Silva, Adriana Ferreira Gama.
Resumo: Este projeto foi criado a partir da iniciativa dos professores de química, física, 
informática e biologia numa visão multidisciplinar e, portanto, trabalhando de forma integrada 
para o desenvolvimento do projeto. Inicialmente a sugestão era reconstruir num aquário o 
bioma fluvial amazônico – Rio Negro. Entendemos que a área biológica encontra diversas 
possibilidades de pesquisa seja na análise bioquímica e microbiológica da água, introdução 
de espécies compatíveis ao bioma controlado, estudo dos seres planctônicos, nectônicos e 
bentônicos, controle e identificação de algas unicelulares entre outras possibilidades. Porém, 



para este trabalho fizemos coleta e análise de colônias de algas que habitam no aquário e a 
partir dessas análises identificamos algumas colônias residentes e assim tentamos manter 
uma relação de densidade populacional desses no interior do aquário e que essa população 
seja compatível com a manutenção dos peixes introduzidos no ambiente.

TÍTULO: A construção conjunta do conhecimento: Uma análise da fala-em-interação 
em sala de aula
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Apresentador: Maurício Carlos da Silva
Autores: Maurício Carlos da Silva
Resumo: Este trabalho, fundamentado na teoria da Análise da Conversa Etnometodológica 
(ACE), apresenta o resultado de uma investigação sobre a construção conjunta do 
conhecimento através do par adjacente pergunta-resposta, na interação entre professor 
e alunos em sala de aula. Os dados foram coletados através da observação participante e 
da gravação em áudio da fala-em-interação de uma turma do Ensino Médio de um curso 
Técnico Integrado em Agroecologia de uma Instituição Federal do Interior de Minas Gerais. 
Após a coleta dos dados, as gravações foram transcritas e analisadas a partir de uma 
perspectiva êmica, como sugerem Sacks, Schegloff, Jefferson (1994) e Garcez (2008). 
Com as análises foi possível perceber que o uso de perguntas e respostas na interação 
entre professor e aluno é algo frequente, e não acontece de forma despretensiosa, mas 
articulada e, em algumas situações, estrategicamente direcionada para a produção e 
interpretação de um discurso significativo comum. O que permite (re)afirmar a importância 
do estudo desse par dialógico para compreender como a fala-em-interação na sala de aula 
é organizada para a construção conjunta do conhecimento.

TÍTULO: Ética ambiental: Relações homem e meio ambiente
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Maury Moreira Timóteo
Autores: Maury Moreira Timóteo, Italo Rômulo Mendes de Souza, Tancio Gutier Ailan 
Costa, Bruna de Freitas Iwata.
Resumo: Desde os primórdios, o homem sempre manteve relações próximas com a 
natureza, utilizando-se de matérias primas para sua subsistência por intermédio da caça 
e pesca, tarefas essas que não demandavam obtenção exorbitante de recursos. Partindo 
desse pressuposto, o presente artigo visa estabelecer relações homem e natureza quanto a 
princípios éticos, levando em conta fatos vivenciados do passado até períodos atuais, por 
meio de levantamentos bibliográficos a fim de tornar consistente a temática a ser tratada. 
O instrumento utilizado para realização da pesquisa corresponde à revisão bibliográfica 
a cerca da temática para maior embasamento, levando em conta as relações do passado 
e tempos de contemporaneidade do homem e meio ambiente. Durante todo o processo 
de relação homem e meio ambiente, constantes modificações foram feitas e que de fato 



são notadas quer queira quer não na realidade atual. Via-se nos primórdios uma relação 
simplificada e respeitosa onde os recursos eram utilizados a modo de subsistência. Apesar 
que, já se tinha atividades impactantes no principio, com o descobrimento do fogo. Leva-
se em conta a “proporcionalidade” ou seja, quanto mais pessoas, mais bens de consumo, 
que demandam produção que de fato são provenientes de fontes do meio. Porem é visto 
ao longo da história que não é nada amistosa essa relação, onde os princípios éticos são 
deixados de lado só levando em conta o capital.

TÍTULO: O ensino de física experimental e a utilização dos laboratórios nas escolas de 
nível médio da rede estadual de Tianguá-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Tianguá
Apresentador: Maxyane Ferreira Moita Xavier
Autores: Maxyane Ferreira Moita Xavier, Samara Maria de Lima Araújo.
Resumo: A análise, discussão, reflexão e compreensão das metodologias relacionadas 
ao ensino da Física Experimental nos leva a procurar formas de melhorar o ensino da 
disciplina de Física dentro de sala de aula, valendo-se de que a prática se faz necessária 
para melhor entendimento da Física. Entendendo a visão do professor sobre a situação dos 
laboratórios de Física, é possível visualizar a dificuldade, até então, enfrentada por muitas 
instituições, em especial, as escolas da rede estadual do município de Tianguá-Ce, a qual 
este trabalho trata. Através da aplicação de questionários, observação dos laboratórios e 
dos equipamentos disponíveis para as aulas e a análise dos relatos dos professores, pode-
se diagnosticar a situação em que os laboratórios de Física se encontram. e ainda entender 
a carência a qual as escolas permanecem em posição aos laboratórios de Física, além de 
conhecer como os professores suprem a falta de equipamentos, entre outros fatores que 
serão abordados no presente trabalho.

TÍTULO: Tendências da educação psicomotora como um recurso envolvente da prática 
pedagógica
Instituição: FAFIRE - Faculdade Frassinetti do Recife
Apresentador: Mayanne Miranda de Espindola Batista
Autores: Mayanne Miranda de Espindola Batista, Amurya Michaella Santos Domingues, 
Fabíola Viana de Melo, Maria Karoline Soares da Silva.
Resumo: Compreendendo que a base do trabalho com as crianças consiste na estimulação 
perceptiva e o desenvolvimento do esquema corporal, buscamos desenvolver um estudo 
onde pudéssemos nos deleitar dessas concepções que são desenvolvidas durante as 
vivencias escolares, acerca das atividades lúdicas que influenciam a psicomotricidade. 
Tais conceitos estão baseados há uma linguagem corporal que se configura em um elo 
integrador entres os aspectos motores, cognitivos, afetivo e social. Os métodos utilizados 
se da através da aproximação com a literatura, debates e reflexões nos processos 
formativos durante o curso de especialização de Pós-graduação em Educação em 



Ludicidade. e surgiram com um interesse e inquietação a partir de nossa experiência 
vivenciada na educação, onde o aluno busca um espaço para seu corpo, vivendo 
intensamente cada momento. Então os movimentos permitem a criança explorar o mundo 
exterior através de experiências concretas diante das construídas e suas noções básicas 
para o desenvolvimento intelectual. Neste sentido compreende-se que as atividades 
psicomotoras é uma atividade natural do ser humano, quando dispostos a esse ato irar 
se integrar aos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, sendo assim, é de suma 
importancia ajuda da psicomotricidade para as atividades e exercícios preparatórios. Tal 
estudo pressupõe que as crianças conseguem organizar o mundo em sua volta e responder 
a vários estímulos quando vivem experiências sensório-motoras, ou seja, interagem com 
os órgãos do corpo e o mundo que a cerca, só então ela se localiza, assimila, identifica e 
formula conhecimento. Assim sua educação global será associada aos potenciais afetivos, 
sociais, intelectuais e motores da criança, ampliando seus gestos e posturas corporais para 
melhor desenvolvimento de sua motricidade. Tendo em vista esse conceito, percebemos 
que esse processo acompanha o desenvolvimento da inteligência, do ser humano, da 
sociedade e da cultura. e quando bem desenvolvida a criança avança mais atenta, sociável 
e sem dificuldades quando relacionadas á sua motricidade, trazendo resultados positivos, 
pois são através dessas atividades que a criança terá a oportunidade de desenvolvimento.

TÍTULO: Contribuições da condessa lovelace para o desenvolvimento da programação 
nos dias atuais
Instituição: Faculdade Ieducare
Apresentador: Mayanne Sousa de Carvalho
Autores: Mayanne Sousa de Carvalho, Felipe Silva Felix, Carlos Estevão Bastos Sousa.
Resumo: A figura da mulher quase sempre ficou esquecida na área da informática/
tecnologia, pensando nessa situação viemos através deste trabalho explanar a história 
e os benefícios que a condessa Ada Lovelace nos trouxe como primeira programadora e 
mulher na informática.

TÍTULO: Síntese química: A utilização de uma técnica de ensino para a efetivação da 
aprendizagem na disciplina de química
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu
Apresentador: Mayara Bezerra de Andrade
Autores: Mayara Bezerra de Andrade, Antonio Weslley Silva, Mônica Maria Siqueira 
Damasceno.
Resumo: O presente trabalho tem por finalidade, relatar uma experiência vivenciada em 
turmas de 3º ano do Ensino Médio em duas escolas estaduais do Ceará. A experiência 
relatada, refere-se ao uso de uma técnica de ensino chamada síntese química, como o 
intuito de apresentar a nomenclatura de compostos orgânicos na disciplina de Química, 
buscando assim fazer uso de uma abordagem diferenciada de tal assunto. O objetivo foi 



promover o trabalho em grupo e analisar a efetivação da aprendizagem antes e depois da 
utilização do recurso alternativo. A execução da técnica consistiu em dividir os principais 
critérios na nomenclatura de compostos orgânicos. O cotidiano do docente requer uma 
constante elaboração de aulas diferenciadas que almejem um melhor aprendizado para seus 
discentes. de acordo com os resultados obtidos, concluímos que é possível transformar 
métodos tradicionais em aulas interativas com metodologias simples e alternativas, na 
qual promova um ambiente educativo mais promissor.

TÍTULO: Análise sensorial de pudim de milho com calda caramelizada de açúcar 
demerara
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Mayara Bruna Andrade Oliveira.
Autores: Mayara Bruna Andrade Oliveira.
Resumo: Este trabalho objetivou avaliar a aceitação e intenção de compra do pudim de 
milho com calda caramelizada de açúcar demerara, e teste aplicado mostrou uma boa 
aceitabilidade por parte dos provadores, uma vez que a média global encontrada foi 8,07, 
situada entre os escores de 8 e 9 correspondendo as notas comeria muito frequentemente 
e comeria sempre que tivesse oportunidade. em relação à intenção de compra dos 
provadores, encontrou-se um percentual de 90,00% de participantes que comprariam o 
produto. Portanto o pudim em questão pode ser mais uma alternativa de produto a ser 
ofertado no mercado.

TÍTULO: O estudo da cinemática no ensino médio por meio de atividades experimentais.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Maycon Marcos Leal
Autores: Maycon Marcos Leal, Renária Soares de Sousa, Liberalino de Souza Meneses, 
Leônia Eulálio Dantas Luz Costa.
Resumo: O presente artigo resulta de um projeto realizado pelos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID que tem como tema: O estudo da 
Cinemática no Ensino Médio por meio de atividades experimentais, com o objetivo de favorecer 
o ensino-aprendizagem de cinemática utilizando atividades experimentais didaticamente 
orientadas e como específico, favorecer a interação entre professor e alunos. Este se trata de 
um tema importante, pois é de relevância para a compreensão dos movimentos. A Pesquisa 
é exploratória, com abordagem qualitativa e descritiva, envolvendo a realização de aplicação 
de testes com alunos do Ensino Médio de escola pública.

TÍTULO: Análise dos aspectos de gestão na secretaria de turismo de Itacaré-BA
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Uruçuca
Apresentador: Maysa Costa de Oliveira



Autores: Maysa Costa de Oliveira, Renata Santana dos Santos, Reigiane dos Santos Souza
Resumo: O projeto objetivou a análise dos aspectos de gestão na secretaria de turismo da 
cidade de Itacaré-BA, onde foi realizado um diagnostico situacional visando uma observação 
mais precisa do objeto de estudo. A partir desta análise notou-se como o poder público 
trabalha para a promoção do turismo na cidade, nesse sentido foram sugeridas algumas 
propostas de intervenção para a melhoria do turismo local. Portanto o projeto contribui 
diretamente para o aumento do aprendizado sobre a gestão pública no âmbito do turismo.

TÍTULO: Considerações sobre o ensino de química verde em cursos de graduação da 
UFPE - Brasil
Instituição: Univerdida Federal de Pernambuco - Brasil
Apresentador: Maysa Karla da Silva Araújo
Autores: Maysa Karla da Silva Araújo, Thaís Maria Cordeiro Xavier, Lívia Dias Campelo de 
Freitas, Lívia Dias Campelo de Freitas, Roseana Florentino da Costa Pereira.
Resumo: A abordagem eficiente dos conceitos de Química Verde foi investigada nos 
cursos de Química da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (Brasil) através 
deste trabalho. Coletou-se dados a partir de um formulário respondido por alunos dos 
cursos de Bacharelado em Química, Engenharia Química e Química Industrial que foram 
analisados através de gráficos percentuais. A partir dos resultados encontrados, verificou-
se principalmente que grande parte dos alunos nunca estudaram ou não sabem descrever 
corretamente o conceito de Química Verde e/ou diferenciá-lo de Química Ambiental. Tais 
resultados indicam uma deficiência na grade curricular dos cursos de Química da UFPE, os 
quais não abordam eficientemente o conteúdo de Química Verde.

TÍTULO: IF music: Musica e cidadania no IFPR, Campus Umuarama
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Meire Pereira de Souza Ferrari
Autores: Meire Pereira de Souza Ferrari, Claudia Tomasela, Sandra Valéria Dalbello de 
Mesquita, Tiago Pereira do Nascimento, Leonardo Cassiano Lustosa.
Resumo: Uma das manIFEStações artísticas que envolve o aluno em diversos aspectos é a 
Música. Ferreira (2008, p.24), afirma que “a música, arte de combinar os sons, é uma ex-
celente fonte de trabalho escolar porque, além de ser utilizada como terapia psíquica para o 
desenvolvimento cognitivo, é uma forma de transmitir ideias e informações, fazendo parte 
da comunicação social”. A criança e adolescente em fase de desenvolvimento precisam 
de atividades que a leve a interagir com seu meio social, e a música na educação pode 
colaborar a partir de combinações diferentes na afirmação do conhecimento. Baseando-se 
no papel que a Música possui em nossa sociedade, diversas instituições de ensino tem 
inserido essa arte no cotidiano dos trabalhos escolares com objetivo de melhorar o apren-
dizado, aproximando mais ainda essa arte da vida dos estudantes. Sabendo que em nossa 
cidade a Música, em suas diferentes formas de expressão, faz parte do cotidiano de nossos 



alunos e é vista por eles como umas atividades prazerosas nos motivaram a elaborar uma 
proposta de trabalho que abarque a temática, promovendo formação musical através de 
aulas teóricas e práticas bem como levando a arte da Musica para outras instituições como 
o Asilo, CEMEIs e escolas publicas da região, entre outros. A proposta tem realizado apre-
sentações em eventos do IFPR Campus Umuarama como homenagem ao dia das mães, 
Feira de Energia, Mostra de Curso, Feira de Estágio,participação em eventos externos ao 
Campus, além de visitar semanalmente os hospitais da cidade em parceria como o profeto 
IF Alegria, levando musica e alegria as pessoas hospitalizadas.

TÍTULO: Reaproveitamento integral de alimentos como estratégia de conscientização 
em ambiente escolar
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Meiriele Carvalho de Almeida
Autores: Meiriele Carvalho de Almeida, Caroline Maria Gomes Noronha.
Resumo: A alimentação constitui a base para sustentar e garantir a vida; através dela 
retiramos nossos nutrientes para o funcionamento eficaz do corpo e manutenção de um 
metabolismo saudável. As crianças necessitam primordialmente de uma alimentação 
balanceada, que forneça nutrientes, para que haja um crescimento e desenvolvimento 
saudável para as mesmas. O desperdício de alimentos é muito grande, pois muitas pessoas 
não conhecem o seu principio nutritivo e descartam partes (como, farelos, cascas, raízes 
e tubérculos) que poderiam ser reaproveitadas na nutrição. Nesse sentido, elaboramos 
um trabalho com o intuito de formar uma consciência critica nas crianças quanto ao 
reaproveitamento de alimentos. O trabalho foi executado na Escola Municipal Pastor 
Gerson em Seropédica-Rj, e familiariza os alunos com conceitos de uma alimentação 
equilibrada, aproveitando tudo que o alimento pode nos oferecer como fonte de nutrientes, 
reduzindo o custo econômico com o reaproveitamento, complementando as refeições dos 
alunos e seus familiares em suas residências, através do conhecimento e conscientização 
pela educação alimentar.

TÍTULO: Integrando com a química
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Meiry Leandra de Lacerda
Autores: Meiry Leandra de Lacerda, Helena Maria de Almeida Mattos Martins dos Santos Ali.
Resumo: O projeto Integração no bairro proporcionou, aos alunos da Licenciatura em 
química, através de uma parceria entre o Instituto Federal do Triangulo Mineiro, Campus 
Uberaba e a Tv Integração, correspondente Globo para a transmissão local, levar à 
população do bairro Fabrício na cidade de Uberaba, informações relevantes a respeito 
das transformações químicas presentes em nosso dia-a-dia! Os licenciados mostraram 
pequenos projetos experimentais nos quais retratavam transformações químicas presentes 
no dia-a-dia da população. Levar a química para uma tenda na rua foi uma experiência 



interessante, pois nos deparamos com várias dificuldades dentre elas: o meio, pessoas 
leigas do assunto, crianças que perguntaram o que haviam ocorrido, os experimentos 
tinham que ser atrativos, entre outros. Quando se trata de lecionar, é necessário que 
pensemos em modos diversos de recriar o ensino, a partir daí, introduzir esta ciência em 
âmbitos onde o público é leigo, é um novo modo de ressignificar o ensino de química.

TÍTULO: Os impactos da política de assistência estudantil na realidade dos discente do 
IFPB/Campus Princesa Isabel/PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Meiryjane Lopes da Cruz
Autores: Meiryjane Lopes da Cruz, Cássio Clayton Martins Andrade, Patricia Pereira 
Caetano, Maria Auxiliadora Freitas dos Santos, Gutemberg de Lima Davi.
Resumo: O trabalho intitulado “Os Impactos da Política de Assistência Estudantil na 
Realidade dos Discentes do IFPB/Campus Princesa Isabel/PB” tem como objetivo avaliar 
os impactos que a concessão dos programas (moradia, alimentação, transporte e iniciação 
ao trabalho), que operacionalizam a Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal 
da Paraíba - IFPB, no ano civil 2015 proporcionou à realidade dos alunos do Campus do 
IFPB situado no município de Princesa Isabel/PB.

TÍTULO: Trabalhando a inclusão: Livro em língua de sinais
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Mércia dos Santos Freire
Autores: Mércia dos Santos Freire, Cintia de Abreu Arruda, Leandro Soares da Silva, Keyla 
Maria Santana da Silva.
Resumo: A Literatura surda começou o seu reconhecimento a partir da Libras e do processo 
da tecnologia assistida, as quais possibilitaram formas visuais para os registros dos sinas, 
diante disso o presente trabalho objetivou a elaboração de um livro em libras, intitulado 
como : As três galinhas surdas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde os sujeitos 
envolvidos foram estudantes do curso de Licenciatura em Química do IFPE, Campus Vitória. 
A elaboração de um livro didático de inclusão é de suma importância para a sociedade, 
principalmente aquela que possui deficiência, possibilitando a esses o acesso a leitura.

TÍTULO: Evasão no curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal do Piauí 
– IFPI Campus Angical: Desafios e tendências
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Mércia Ribeiro de Sousa
Autores: Mércia Ribeiro de Sousa, Cleonice Moreira Lino.
Resumo: Este estudo buscou dados, análises e resultados de pesquisas a partir de fontes que 
tratam da evasão no ensino superior Brasileiro. Intenciona apresentar também discussões 



importantes e uma direção para atuação junto aos acadêmicos do curso de Matemática 
do IFPI Campus Angical. Para uma intervenção eficiente, por meio da literatura disponível, 
esta análise pretende avaliar conjuntamente, aspectos referentes à evasão utilizando os 
indicadores oficiais, experiência universitária, impactos das questões vocacionais sobre a 
satisfação com o curso e, ainda, aqueles relativos à forma de ingresso nas IES.

TÍTULO: Sabemos quem somos? avaliação do grêmio estudantil professor marcel lúcio 
– IFRN / Ipanguaçu
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu
Apresentador: Messias Soares Lopes
Autores: Messias Soares Lopes, Iasmin Rafaela da Rocha, Sara Lira Silva da Costa Araújo.
Resumo: Considerando a importância do Grêmio Estudantil, que é regulamentado por lei 
(7.398/85) e que deve representar os estudantes e os estimular a organização política, o 
grupo ficou instigado a saber como o Grêmio Estudantil no IFRN Campus Ipanguaçu é 
entendido por seus estudantes. A análise foi quantiqualitativa desenvolvida com aplicação 
de questionário tendo como público alvo os alunos do ensino médio. Foram entrevistados 
67 estudantes do ensino médio da instituição. RESULTADOS - A maioria dos estudantes 
disse considerar importante a representação do grêmio (97%), mas algumas falas mostram 
um desconhecimento total sobre o assunto; quanto a participação dos estudantes nas 
reuniões organizadas pelo grêmio a maioria (40%) disse não participar, no entanto a 
mesma maioria (44%) se sente representada por esse grupo. Quando questionados sobre 
o motivo para não participar das atividades do grupo tivemos opiniões diversas como: 
“é pra quem não gosta de estudar” e quanto a possibilidade de momentos formativos a 
maioria (91%) concorda que eles devam existir. CONCLUSÃO - Apesar de considerar o 
grêmio como um espaço importante a grande maioria não quer se comprometer.

TÍTULO: Curso formação auxiliar em saúde bucal para indígenas
Instituição: Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá
Apresentador: Michel Luiz Harlos
Autores: Michel Luiz Harlos, Marco Tetsuo Miyashita Fumoto, Marcel Koji Miyashita 
Fumoto, Maria das Graças Oliveira de Figueiredo Maria das Graças O. de Figueiredo, 
Solange Carvalho de Oliveira.
Resumo: O curso foi realizado no período de agosto de 2013 a outubro de 2014 por 
meio de parceria entre o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Cuiabá e a Escola de 
Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESPMT) com objetivo de qualificar o trabalhador 
indígena como Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, com perfil e competência para desenvolver 
ações de promoção da saúde e prevenção em saúde bucal, contribuindo para a melhoria 
da qualidade da saúde bucal da comunidade indígena. Foram selecionados 20 alunos 
das Unidades Básicas de Saúde que dispõem de consultório odontológico, sendo 4 da 
etnia Bakairi, 6 Bororo, 1 Chiquitano, 1 Enawene Nawe, 1 Guató, 2 Irantxe, 1 Myky, 1 



Nambiquara, 2 Paresi e 1 Umutina, contemplando todas as etnias do DSEI. Os requisitos 
para a seleção foram idade mínima de 18 anos, conclusão do Ensino Fundamental e 
indicação pela comunidade. A maioria dos alunos já vinha desempenhando atividades 
voluntárias em saúde bucal em suas aldeias. O curso com 600 horas teve como referência 
a pedagogia problematizadora e o contexto cultural e epidemiológico das comunidades 
indígenas envolvidas, sendo organizado em 3 Áreas Curriculares produzidas em oficinas 
de trabalho. A Área I – “Participando da Promoção da Saúde em Comunidades Indígenas” 
com 40 horas de teoria (período de Concentração) realizada no município de Chapada 
dos Guimarães e 40 horas na etapa de Dispersão (estágio supervisionado). A Área II – 
“Prevenindo e Controlando o Processo Saúde-Doença Bucal em Comunidades Indígenas” 
teve 100 horas de Concentração realizada no município de Poconé e 130 horas de Dispersão. 
A Área III – “Participando do Processo de Recuperação da Saúde Bucal em Comunidades 
Indígenas” teve 100 horas de Concentração, realizada no município de Cuiabá e 190 horas 
de Dispersão. Todas as etapas de Dispersão foram realizadas em consultório odontológico 
localizado nas Unidades Básicas de Saúde das aldeias onde os alunos residem. A avaliação 
do processo ensino-aprendizagem teve caráter formativo e processual, visando verificar o 
desenvolvimento de competências e habilidades, ensejando o replanejamento e a adoção 
de estratégias alternativas de ensino-aprendizagem. O curso foi de extrema importância, 
uma vez que 17 alunos foram formados de acordo com as Diretrizes para a Atenção à 
Saúde Bucal nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, Código de Ética de Odontologia 
e a Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008 que regulamenta o exercício das profissões de 
Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), possibilitando uma 
melhora nos atendimentos clínicos e ações de prevenção visando reduzir os índices de 
cárie e doença periodontal nas comunidades indígenas do DSEI Cuiabá.

TÍTULO: Livros e portas abertas para o conhecimento
Instituição: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI Pernambuco
Apresentador: Micheline Maria da Silva Ribeiro
Autores: Micheline Maria da Silva Ribeiro, Adelmo Teotonio.
Resumo: Diante do alcance e da repercussão obtidos na realização do evento comemorativo 
do Dia Nacional do Livro, constatamos que, posteriormente, o fluxo de visitação na 
Biblioteca teve um crescimento considerável entre os alunos, docentes e colaboradores da 
instituição. Ao extrapolar sua dimensão física, o Núcleo de Informação e Documentação 
torna-se um instrumento de apoio pedagógico e cultural da escola, uma extensão da 
sala de aula e um ambiente propício para a prática da leitura e da pesquisa acadêmica, 
contribuindo para a formação de leitores conscientes, o desenvolvimento da cidadania 
e a democratização da informação. Por outro lado, as oficinas temáticas ampliaram o 
espírito do trabalho em equipe, a socialização e a articulação de diferentes habilidades 
entre os alunos, sem falar no compartilhamento de ideias e na formação de competências 



individuais. em linhas gerais, afirmamos que a experiência fortaleceu a relevância do 
livro, como vetor do conhecimento, e da Biblioteca, como centro informativo, dinâmico e 
agradável no processo educacional de incentivo à leitura.

TÍTULO: Montagem de painel educacional inovador para práticas de instalações elétricas
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Apresentador: Michelle da Silva Matias
Autores: Michelle da Silva Matias, Maria Alice de Freitas Marques.
Resumo: Ao longo dos anos as cidades vêm se desenvolvendo em velocidade superior ao 
seu planejamento urbano, ou até mesmo sem planejamento, resultando em crescimento 
desordenado. Esse tipo de desenvolvimento somado ao crescimento da construção civil e 
a ausência planejamento para destinação de resíduos em geral, tem como consequência 
a geração de entulhos em locais desapropriados, lesando a população e o meio-ambiente.
Uma maneira de minimizar o impacto negativo dos entulhos, é criando uma maneira viável 
de utilizá-los na construção civil, originando uma ação ecológica. Essa pesquisa trata-se 
de um projeto para utilizar resíduos da indústria da marmoraria, vidros, construção e de-
molição na constituição de blocos para pavimentos intertravados.
Serão coletados os entulhos em seguida passarão por um processo de segregação e ca-
racterização para serem incorporados na produção dos pavimentos intertravados, atribuin-
do coloração distinta para diferenciá-los de acordo com a origem do resíduo. É esperado 
que os produtos a serem produzidos possam ser utilizados na construção de calçadas e 
pavimentos para veículos leves.

TÍTULO: Educação profissional técnica: A concepção do programa de gratuidade para a 
promoção do trabalho, da ética e da cidadania
Instituição: Faculdade SENAC Pernambuco
Apresentador: Michelle Pinheiro Rodrigues Silva
Autores: Michelle Pinheiro Rodrigues Silva
Resumo: Este trabalho está embasado na análise da concepção do Programa de Gratuidade 
dos Cursos Técnicos Profissionalizantes e sua ampliação para o conhecimento e contribuição 
à sociedade, com o objetivo de analisar as diretrizes do Programa de Gratuidade para a 
promoção do trabalho, da ética e da cidadania. A metodologia para esse estudo será uma 
análise entre os cursos técnicos ofertados gratuitamente, levando em consideração todo 
o processo a que o resultado final se destina como o momento mercadológico atual e 
as políticas de educação que promovem o acesso ao ensino profissional gratuito. Tendo 
como objetivo compreender a aplicabilidade das diretrizes do Programa de Gratuidade dos 
cursos técnicos profissionalizantes e pesquisar diferenciais para a promoção do trabalho, 
da ética e da cidadania. Para tanto, é necessário entender os desafios enfrentados na 



interiorização do Programa para efetivamente fortalecer práticas pedagógicas inovadoras 
que norteiam as diretrizes da Educação Profissional, buscando uma qualificação alinhada 
aos padrões de qualidade e que vislumbrem novas oportunidades de trabalho e emprego.

TÍTULO: Enchentes: Uma pesquisa com alunos.
Instituição: Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Michelli da Silva
Autores: Michelli da Silva, Brenda Perotti.
Resumo: Quando falamos em meio ambiente, pensamos em tudo o que está relacionado, 
como as lindas paisagens naturais, os benefícios e também nos problemas que estão 
ocorrendo como o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, solo e mares.
Dentre tantos problemas inseridos no meio ambiente, as enchentes, estão cada vez mais 
presentes. As consequências geradas são enormes e afetam a todos, com perdas mate-
riais, problemas de saúde e danos psicológicos.
A educação ambiental deve estar presente dentro de todos os níveis educacionais, com o 
objetivo de atingir todos os alunos em fase escolar.
Através do conhecimento, é possível saber que atitudes tomar para que os problemas 
ambientais sejam evitados e os que já existem, como podem ser tratados.
Este artigo tem como objetivo conhecer o que os alunos atribuem para o acontecimento 
das enchentes. Verificando se existe uma ligação entre as enchentes e o lixo na concepção 
e analisando o tipo de entendimento ambiental que possuem sobre o tema abordado.

TÍTULO: Resgate e salvamento da ictiofauna em lagoas marginais do Rio São Francisco 
no município de Xique-Xique/BA.
Instituição: CEEP - Centro Estadual de Educação Profissional de Xique - Xique/BA
Apresentador: Miguel Alves de Santana
Autores: Miguel Alves de Santana, Ingrid Ferreira Souza, Poliana Bastos Pinto, Nascimento 
Pereira da Silva.
Resumo: Na bacia do São Francisco, as lagoas marginais constituem-se o principal 
criadouro das espécies de piracema, que são as mais importantes para a pesca comercial 
e esportiva. A importância das lagoas para os peixes torna esses ambientes críticos para a 
conservação. Nas últimas décadas, tem-se observado crescente destruição das planícies 
de inundação através de barramentos, canalização e desmatamento, com conseqüências 
diretas sobre os peixes e a produção pesqueira do rio. Com a construção de barragens 
e vários outros impactos, diminui-se a freqüência de inundação das lagoas marginais, 
fazendo com que os períodos de seca prolongada sejam mais extensos.
Inexiste um programa de resgate da ictiofauna voltado às lagoas do Médio São Francisco 
além de praticamente inexistir estudos voltados às mesmas, particularmente na região de 
Xique-Xique/BA. Para o médio São Francisco foi diagnosticado apenas o trabalho de Pom-



peu, P.S. intitulado “Efeitos das estações seca e chuvosa e da ausência de inundações nas 
comunidades de peixes de três lagoas marginais do médio São Francisco.
Portanto, este trabalho realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável reveste-se de suma importância para minimizar os possíveis impactos 
negativos incidentes sobre as lagoas marginais no Médio São Francisco no entorno do 
município de Xique – Xique/BA com a operação de resgate e salvamento de sua ictiofauna 
paralelo a geração de conhecimentos e monitoramento das mesmas.

TÍTULO: Protótipo robótico scara para organização de estoques
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru
Apresentador: Miguel Barreto da Silva Neto
Autores: Miguel Barreto da Silva Neto, Julyandryos Montyely Carlos de Mendonça, 
Alexander Patrick Chaves de Sena.
Resumo: Este trabalho apresenta à elaboração e confecção de um robô manipulador tipo 
SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) com cinco graus de liberdade, 
voltado para ensino e com aplicabilidade na organização de estoques, cuja metodologia 
irá empregar como meta a contabilidade, funcionalidade e otimização de custos. O 
protótipo apresenta uma inovação em relação aos manipuladores tradicionais de base 
fixa, modificando-se esta estrutura para que desenvolva movimentação linear horizontal, 
o que irá proporcionar uma maior extensão do volume de trabalho, minimizando-se uma 
presente limitação destas máquinas. A implementação do sistema envolveu a elaboração 
do mecanismo e de um firmware em linguagem C de programação, construção de uma 
interface homem-máquina e montagem do sistema embarcado. Para movimentação das 
juntas propostas são utilizados motores de passo com acionamento em micropasso em 
malha aberta. O sistema de controle de posição é do tipo contínuo em arquitetura aberta. 
O manipulador passou por fase de desenvolvimento e testes de seu sistema mecânico, 
circuitos de interface, sistema embarcado e programação, com o objetivo de explorar 
todas as características de velocidade, precisão e repetibilidade do posicionamento.

TÍTULO: Microscópio de sucata solar
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: Miguel Julio Zadoreski Junior
Autores: Miguel Julio Zadoreski Junior, Levi Lopes Ribeiro, Alison de Freitas Silva.
Resumo: Este trabalho é o relato do projeto de Inovação Tecnológica (Edital PROPES/
IFMT Nº 21/2014)onde foi desenvolvido microscópios construído totalmente de forma 
artesanal, utilizando materiais reaproveitados. A estrutura do aparelho foi feita utilizando 
potes plásticos de alimentos, plástico de gabinetes de televisores, tampas de dentrifício, 
de garrafas PET, lanterna led com mini placa solar e alguns componentes eletrônicos. 
Utilizando lentes aproveitadas de aparelhos de CDs, DVDs estragados, esses aparelhos 



ampliam as amostras em aproximadamente 85 vezes. A iluminação das amostras é feita 
com LED branco, alimentado por baterias recarregáveis, sendo a recarga destas feita com 
energia solar captada por uma placa fotovoltaica e/ou carregador. Um circuito eletrônico 
(dimmer) permite o ajuste preciso da iluminação. Os três aparelhos desenvolvidos foram 
apresentados no evento III Workif IFMT, onde conseguiram a premiação de 3º lugar na 
categoria Tecnologias Diversas.

TÍTULO: O PROEJA: Tensionamento dos projetos neo-liberal e neo-desenvolvimentista
Instituição: Ufes - Universidade Federal do Espírito Santo
Apresentador: Miguel Vinicius Teixeira da Silva
Autores: Miguel Vinicius Teixeira da Silva
Resumo: Nos anos 1990, fica clara a atenção dispensada a um tipo de educação profissional 
que atendia ao seu público-alvo: jovens e adultos pouco escolarizados da classe trabalhadora, 
ou seja, um não compromisso por parte do Estado em proporcionar uma educação inclusiva 
e voltada para a construção dos valores culturais e sociais dos sujeitos, articulando-se com o 
seu contexto sócio-histórico.
Com consequências importantes na definição do papel do Estado em termos das políticas so-
ciais e educacionais, os governos neoliberais implementaram reformas educacionais. Nesse 
contexto, com base numa política neodesenvolvimentista, no governo Lula, edifica-se o Pro-
grama Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
da Educação de Jovens e Adultos – Proeja.
A proposta metodológica será de natureza qualitativa, tendo como objetivo problematizar o 
processo de criação e implementação do Proeja na rede federal. Visamos, sobretudo, alcançar 
uma análise política do Proeja. Dessa forma terá como princípio norteador o Materialismo His-
tórico Dialético e como categoria de análise a Análise Documental; e a Pesquisa Bibliográfica.

TÍTULO: Abordagem científica, cultural e religiosa do uso e consumo dos alimentos 
transgênicos no município de Nova Cruz/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Mikarla Alexandre Gomes
Autores: Maurício Wilson Galvão, Mikarla Alexandre Gomes, Cleonilson Mafra Barbosa.
Resumo: em virtude dos possíveis riscos associados ao cultivo e consumo dos produtos 
transgênicos. Esse trabalho teve como objetivo demonstrar o conhecimento prévio a 
respeito da Engenharia genética, e concepções dos alimentos transgênicos inerentes as 
questões mais discutidas no meio religioso, cultural e científico das pessoas; com intuito 
de destacar a identificação, o consumo e as polêmicas que os envolvem. Mediante ao uso 
de questionários, entrevistas e pesquisa aplicados aos alunos e alguns profissionais do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Depois de catalogar os dados obtidos 
pelo questionário, conclui-se que os consumidores dos alimentos transgênicos, não 



sabem se estão se alimentando dessa forma, ocorrendo um equivoco em identifica-los. de 
acordo com os posicionamentos dos entrevistados, não é só uma questão de alimentação 
saudável, de religião, e sim fatores econômicos, políticos e culturais de um País.

TÍTULO: Qualidade de vida e trabalho: Uma estudo sobre satisfação dos funcionários 
da “empresa x”
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Milena da Silva Claudino
Autores: Naiana Cordeiro Adelino, Milena da Silva Claudino, Vitória Regina Marques de 
Oliveira, Luís Eugênio Martiny.
Resumo: O termo “Qualidade de vida” pode ser interpretado como algo extremamente 
complexo para conceituação ou definição. em seus predicados, está sujeito aos sentidos 
que tornam a busca por ele praticamente ilusionários. Além de ser composto por medidas 
que compõem e condicionam a própria dignidade humana, a Qualidade de vida (QV) está 
voltada a aspectos de subjetividade, pois, o que proporciona QV à uma pessoa pode 
não possibilitar a outra. Pode-se ainda citar um dos fatores contribuintes: os atributos 
socioeconômicos vigentes.
Entres os aspectos que circundam a temática abordada neste estudo, o Trabalho, vem 
como elemento central, sendo aliado à Qualidade de Vida. O mesmo, pode ser observado 
nos sentidos “simples” e “complexo”, sendo o primeiro, voltado para relações ligadas ao 
gasto de energia ou uma ação de transformação da natureza. em outro ponto de vista, o 
trabalho tem como conteúdo o resultado de um processo social, que contrapõe os homens 
e seus interesses os condicionando à realizar algo.
Para o embasamento teórico do estudo, utilizamos O modelo das teorias X e Y, de Dou-
glas McGregor que trata de fatores que relacionam o trabalho e o comportamento do 
trabalhador, e junto a isso, fizemos uso da Pirâmide de necessidades de Maslow que é 
edificada com foco em cinco aspectos, sendo eles: as necessidades fisiológicas, de segu-
rança, questões sociais, de estima e por fim, auto realização. Além de utilizar autores de 
relevância para a temática abordada.
A qualidade de vida no trabalho tem sido uma preocupação do homem desde o início de 
sua existência com outros títulos em outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou 
trazer satisfação e bem estar ao trabalhador na execução de sua tarefa (RODRIGUES, 1994).
Tendo em vista tais questões, este estudo foi elaborado com o intuito de analisar a Qua-
lidade de Vida dos trabalhadores da empresa X, em Nova Cruz – RN, utilizando o modelo 
WHOQOL. Deste modo, definiu-se os seguintes objetivos específicos:
•Reconhecer o perfil dos trabalhadores da empresa em questão;
•Identificar o nível de QVT dos trabalhadores;
•(Re) conhecer os níveis de satisfação com o trabalhador;
•Identificar os principais indicadores de insatisfação com o Trabalho.



A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário de avaliação da Qualidade de 
Vida no Trabalho, que objetiva diagnosticar como o funcionário se sente a respeito da sua 
Qualidade de Vida. O campo de pesquisa foi realizado na Empresa X, situada na cidade de 
Nova Cruz, estado do Rio Grande do Norte. Tendo um total de 20 funcionários. O mesmo 
se encontra dividido em dois blocos, o primeiro com questões sobre os dados pessoais e 
o segundo divide-se em 8 (oito) categorias:
•Remuneração;
•Condições de trabalho;
•Capacidades no trabalho;
•Oportunidades no trabalho;
•Integração social no trabalho;
•Constitucionalismo (respeito às leis) no trabalho;
•Espaço que o trabalho ocupa na vida;
•Relevância social (Importância do trabalho).
A intenção para elaboração de tal estudo surge pela necessidade de averiguar e relacionar a 
rotina de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores de uma empresa local e reconhe-
cida no mercado empregatício. Deste modo pretende-se contribuir com o desenvolvimento 
do setor empresarial local, tendo em vista que a análise da qualidade de vida, sendo esta 
positiva ou não, apresenta grande influência no perfil da organização.

TÍTULO: Construção de luneta com lente de óculos como recurso didático nas aulas de 
física
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: Milena Dutra Sanábria
Autores: Milena Dutra Sanábria, Edimara Leando de Sousa, Glaiciane Perim do Nascimento, 
Emerson Rodrigo Coletto.
Resumo: em uma análise básica atual da presença da astronomia no ensino médio, 
percebe-se que o tempo dedicado a essa ciência é mínimo. Para influenciar a busca por 
mais conhecimento nessa área, através também de meios práticos, demonstraremos, 
com base no artigo de CANALLE, J. B. G. e SOUSA, A. C. F. como é possível construir 
uma luneta com lente de óculos e relacionar suas estruturas (lentes) e utilidades com o 
cotidiano de estudo.

TÍTULO: Jogos matemáticos: Os jogos como ferramenta para o auxilio da aprendizagem 
no ensino fundamental
Instituição: IFCE - Instituição Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Milene Fernandes de Lima
Autores: Milene Fernandes de Lima, Melina Barbosa Alencar, Luiz Nunes Diniz Neto.



Resumo: Este trabalho consiste em mostrar a importância dos jogos lúdicos em sala de 
aula como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizagem. Os jogos foram apresentados 
aos discentes com intuito de chamar sua atenção e simplificar a explicação dos conteúdos 
expostos anteriormente em sala. Levando em consideração as dificuldades dos alunos 
nas aulas de matemática e a falta da utilização de materiais concretos nas escolas, 
podemos observar que esses são fatores que promovem um alto grau de défit escolar. 
O artigo apresenta uma pesquisa feita com alunos do 7º ano da escola Celso Alves de 
Araújo, em Cedro, sobre a importância da utilização de materiais lúdicos no conteúdo 
de trigonometria. Para uma coleta de dados eficientes, aplicou-se um questionário, com 
perguntas relacionadas a opiniões dos discentes sobre a utilização de materiais lúdicos 
nas aulas de matemática. Obtivemos resultados satisfatórios. Portanto, os jogos lúdicos 
contribuem de forma significativa nas aulas de matemática.

TÍTULO: Expoete: Tecnologia, ciência e sociedade em praça pública
Instituição: Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti
Apresentador: Milton Moura Campos Neto
Autores: Milton Moura Campos Neto, Mavja Christiane Souto Maior Veloso da Silva, Karina 
Falcão de Athayde Malta
Resumo: A ExpoETE: Tecnologia, Ciência e Sociedade em Praça Pública é um projeto 
desenvolvido pela Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti, situada em 
Limoeiro/PE. Tendo a máxima “se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”, 
decidimos levar os trabalhos do nosso aluno à praça central da cidade e assim difundir e 
socializar o conhecimento produzido por eles. Ou seja, ao invés de convidar a comunidade 
para visitar a escola, o conhecimento produzido pelos alunos da ETE saiu dos muros da 
escola e foi para a rua, popularizando o estudo das ciências e da tecnologia

TÍTULO: A influência da lua nas plantações: Mito ou verdade?
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim
Apresentador: Mireli Cordeiro dos Santos
Autores: Mireli Cordeiro dos Santos, Iorana Evandra Gomes Ferreira, Thiago Silva Martins, 
Aldenise Guedes de Amorim, Eliana Priscila Cavalcanti de Brito.
Resumo: A lua é o satélite natural da Terra e possui grande contribuição para a vida no 
planeta. Desde antigamente este astro desperta muitas curiosidade e também muitos 
mitos associados a sua relação com o homem. Entre vários questionamentos e pesquisas 
possíveis sobre a Lua, nosso grupo resolveu compreender e divulgar a possível influência 
da Lua para as plantações. Trata-se de um mito ou uma verdade? Nesta perspectiva, 
nosso grupo tratou de investigar integrantes da escola, sobre os seus pontos de vista. 
Discutimos em sala, sobre a pequena pesquisa e sobre influências da lua na Terra, como as 
marés e a iluminação. em seguida recorremos a bibliografias disponíveis na internet, para 



chegarmos a uma conclusão. Vimos que alguns textos científicos apontam para uma real 
influência das fases da Lua nos cultivos, considerando fatores como as precipitações mais 
recorrentes, a luminosidade, entre outros, que é diferente à cada fase da Lua.

TÍTULO: A importância da experimentação como apoio escolar.
Instituição: IFG - Instituto Federal Goiás
Apresentador: Mirelly Aparecida Rezende
Autores: Mirelly Aparecida Rezende, Eloisa Rodrigues Luz.
Resumo: em todos os âmbitos da esfera educacional é evidente a dificuldade dos alunos em 
aprender química. Nesse sentido, há tempos que se tem a necessidade de buscar métodos 
para suprir tais dificuldades, métodos esses que capacitam o aluno para alcançar um nível 
intelectual e sócio-cultural mais qualificado. Um método que se mostrou bastante eficaz foi 
a experimentação, pois, o aluno começa a refletir sobre o problema colocado em pauta e a 
compreender e apreender sobre a relação entre a ciência e a natureza, tornando o ensino-
aprendizado motivador.
Desse modo, o presente estudo possibilita há nove alunos do ensino médio da cidade de 
Anápolis-Go confrontar-se com a realidade observável, a interagir conforme a situação pro-
posta e a desenvolver habilidades cognitivas indispensáveis para a produção do saber. Sendo 
este estudo possível a partir de uma aula teórico-prática com a temática “Álcool”.
Assim, os resultados obtidos foram analisados de forma qualitativa concluindo que a experi-
mentação se faz necessária na construção do conhecimento. Mas, vale ressaltar que a expe-
rimentação como um efetivo apoio escolar deve estar relacionada aos conceitos científicos.

TÍTULO: Orientação de TCC na modalidade a distância: Uma experiência do curso de 
especialização em educação profissional e tecnológica do IFES – Campus Colatina
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina
Apresentador: Míriam Albani
Autores: Míriam Albani, Mônica Costa Arrevabeni, Ilalzina Maria da Conceição Medeiros, 
Luzimara de Souza Cordeiro Farini, Alexandre Jacob.
Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar a metodologia utilizada na orientação 
dos trabalhos de conclusão de curso – TCC desenvolvida no Curso de Especialização lato 
sensu em Educação Profissional e Tecnológica do IFES-Campus Colatina, ofertado na 
modalidade a distância. O TCC constitui-se numa atividade científica de sistematização do 
conhecimento e prevê a elaboração de um artigo científico, a partir de uma pesquisa de 
campo, de acordo com as áreas de concentração do curso. O processo de orientação é 
coordenado pelo Coordenador de TCC e conta com o apoio do Tutor, além do suporte dado 
por outros profissionais da equipe do curso. A orientação é realizada na Plataforma Moodle, 
na sala de Pesquisa e Produção do TCC. As possibilidades criadas vêm trazendo resultados 



positivos na construção do conhecimento e na qualidade dos trabalhos de conclusão de 
curso produzidos pelos alunos. O processo dinâmico da orientação envolvendo vários 
atores, estimula o aluno a buscar a interação.

TÍTULO: A educação profissional e tecnológica e os jovens imigrantes haitianos- 
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Miriam Ross Milani
Autores: Miriam Ross Milani, Teresa Irene Ribeiro Carvalho Malheiro, Ivone de Oliveira 
Lima, Maria Ubaldina Costa Sanches.
Resumo: Informações advindas do Centro de Pastoral para Migrantes de Cuiabá em 
2014 registraram um número de 2,3 mil haitianos morando na capital do estado de Mato 
Grosso. O Instituto Federal de Educação de Mato Grosso (IFMT) Campus Cuiabá, tem 
sido uma instituição marco na educação no estado de Mato Grosso, e é, neste cenário de 
Educação Profissional e Tecnológica, que a inclusão da comunidade haitiana ao direito à 
educação, a igualdade de oportunidades e de participação pode ocorrer. A pesquisa do tipo 
qualitativa objetivou conhecer e analisar as concepções de um grupo de jovens haitianos, 
trabalhadores na construção civil em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, Brasil, sobre as 
suas vivências em solo cuiabano. Os resultados revelaram temáticas relacionadas à: (i) 
barreiras linguísticas; (ii) desejo de estudo e qualificação profissional; (iii) remuneração 
insuficiente; (iv) preconceito. Espera-se que os achados possam gerar reflexões, ampliando 
o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, ademais da Educação Profissional e 
Tecnológica, bem como suscitar propostas educacionais, como por exemplo, cursos de 
Língua Portuguesa para estrangeiros, dentre outros.

TÍTULO: A comunicação como prática de competências
Instituição: SENAI Santa Cruz do Capibaribe
Apresentador: Mirian Aparecida Vieira
Autores: Mirian Aparecida Vieira, Adelmo Teotônio da Silva.
Resumo: Ao ressignificar o espaço escolar, transformando-o em espaço vivo de interações 
(LEITE, 1996), a pedagogia de projetos pode ser compreendida como uma metodologia 
educacional que leva o aluno a reinterpretar o seu papel como sujeito e o professor a ser 
um orientador na construção dos saberes e na busca de um aprendizado participativo. 
Nessa dinâmica, a intenção educativa é proporcionar uma experiência didática significativa 
além das fronteiras da sala de aula, ao favorecer o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
social do aluno, de tal modo que o professor “deixa o papel de mero informante e passa 
a interagir com o aluno, construindo junto o conhecimento e o saber” (BENINCÁ; CAIMI, 
2004, p. 154-155). Como parte integrante de um evento comemorativo ao Dia da Língua 
Portuguesa, durante a realização de um projeto intitulado “Sarau Língua Brasil”, organizado 
por uma turma do Curso Técnico em Administração, da Escola Técnica SENAI Santa Cruz 



do Capibaribe, em Pernambuco, enquanto instrumento de avaliação do componente 
curricular “Comunicação Empresarial”, objetivamos articular a prática da argumentação 
na comunicação, através do discurso oral e da dramatização, como estímulo à autonomia, 
criatividade e ao trabalho em equipe. Especificamente, propomos: a) integrar as diversas 
variações linguísticas no cotidiano dos alunos; b) explorar a prática da apresentação cultural 
e teatral a partir de um tema específico; c) estimular a cooperação para o planejamento e a 
execução de um projeto transdisciplinar de conteúdos.

TÍTULO: Redução, reaproveitamento e reciclagem do papel gerado nos setores 
administraivos e pedagógicos do Instituto Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Moisés Oliveira Alves
Autores: Moisés Oliveira Alves, Mércia Mirian Gama Bispo, Geovane Alves Feitosa, Any 
Jaqueline dos Santos, Maria de Jesus Silvestre.
Resumo: Os resíduos sólidos gerados no Instituto Federal de Sergipe – Campus São 
Cristóvão apresentam um potencial de reciclagem equivalente a 76,63%, considerando 
as categorias: matéria orgânica, papel, plásticos, vidros, metais e outros (BISPO, 2011).
 Considera-se uma significativa quantidade de papel encontrado na Composição Gravi-
métrica realizada (Gráfico 1) no Instituto Federal de Sergipe -Campus São Cristóvão, de 
aproximadamente 26 Kg de papel, de um total de 231,20 Kg de resíduos caracterizados. 
Os mesmos, contudo, têm sido destinados a uma disposição final, sem tratamento e ina-
dequada. Este Projeto faz parte do Programa Institucional de Apoio ao Fortalecimento de 
Grupos de Pesquisa-PIAGP/EDITAL/2013-IFS-PROPEX, destinado aos pesquisadores, bol-
sistas e voluntários do IFS-Campus São Cristóvão.

TÍTULO: COE – Controle de ocorrencia eletrônico
Instituição: EEEP Maria Dolores Alcantara e Silva
Apresentador: Monck Charles Nunes de Albuquerque
Autores: Monck Charles Nunes de Albuquerque, Linconl Augusto Soares Araújo, Francisco 
Helânio da Silva Vale.
Resumo: Este trabalho visa a elaboração e o desenvolvimento de um pacote de software 
livre denominado C.O.E (Controle de Ocorrências Eletrônico), onde proporciona uma 
ferramenta que pode servir como alternativa aos métodos tradicionais de indisciplinas 
para professores nas instituições de ensino Brasileiras. O objetivo é realizar o controle de 
ocorrências de indisciplinas nas escolas, assim promovendo aos professores e núcleos 
gestores uma melhor chance de rever como esta sendo sua forma de ensino e avaliar no 
que podem melhorar a respeito de disciplinar seus alunos. A partir da realização do presente 
trabalho, foi disponibilizada uma ferramenta computacional gratuita, denominada C.O.E 
(Controle de Ocorrências Eletrônico), que auxiliará os professores em suas disciplinas 
facilitando assim o seu método de ensino e sua jornada pedagógica.



TÍTULO: Recursos educacionais: Um estudo de caso realizado em uma das escolas de 
ensino profissionalizante do estado do Ceará
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Mônica Antonizia de Sales Costa
Autores: Mônica Antonizia de Sales Costa, Stefanie Ferreira da Silva, Ana de Sena Tavares 
Bezerra, Francisco Temilson Gonçalves Rodrigues, Maria Monizia de Sales Costa.
Resumo: Nos últimos anos o Estado do Ceará ampliou o número de Escolas Estaduais 
de Educação Profissional, utilizando um modelo que visa integrar o ensino regular 
com a educação técnica profissional, nos levantando um questionamento acerca da 
multiplicidade de recursos educacionais didáticos aplicados pelos professores dessas 
escolas. O questionário foi aplicado aos professores, da base comum e técnica, e alunos 
do terceiro ano do curso técnico de eletromecânica da unidade de ensino selecionada. 
Os resultados mostraram que a grande maioria dos docentes reconhecem os recursos 
educacionais como meio para facilitar a aprendizagem do aluno e/ou da transposição 
didática. A pesquisa aponta também que a aula expositiva associada ao recurso de quadro 
e pincel ainda se destaca como a técnica de ensino predominante entre os professores, 
assim como, foi indicada pelos discentes como meio que mais aprendem. Esses resultados 
levantaram alguns questionamentos, indicando a necessidade de novos estudos.

TÍTULO: A contribuíção da educação do campo para a agricultura familiar no município 
de Caraúbas do Piauí-PI.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Mônica de Sousa Nunes
Autores: Mônica de Sousa Nunes, Eliane Vieira da Rocha, Aurideia Araújo Melo, Jerdean 
Mendes Costa, Luan Kelves Miranda de Souza.
Resumo: INTRODUÇÃO: Denominar a Educação do campo como um processo é uma 
maneira de destacar a recente introdução da categoria educacional e, também, sua 
própria dinâmica de consolidação, que se faz em movimento e por movimentos. Indicar 
como recente a Educação do campo, é de saída, delimitar as diferenças entre esta e a 
educação rural, o processo de escolarização existente na zona rural Brasileira. Pode-se 
caracterizar educação do campo como um movimento, constituído pelos sujeitos sociais 
que integram as realidades camponesas, e que, almeja vincular o processo de vida no 
campo com os pressupostos educacionais, aliando assim escola e vida, os pressupostos 
da cotidianidade rural e os processos educativos formais. Dessa forma, a referida pesquisa 
objetivou diagnosticar a importância da educação do campo para a agricultura familiar, no 
município de Caraúbas do Piauí - PI. Identificando os fatores da educação do campo que 
possivelmente contribuíram para a agricultura familiar dessa determinada população, além 
da sua importância para a formação do indivíduo.
Metodologia



Para elaborar um diagnóstico da contribuição da Educação do campo para a agricultura 
familiar nesse município, foram aplicados durante os meses novembro e dezembro de 
2014, 50 dois questionários (A e B) com perfil semiestruturados, distribuídos da seguinte 
forma: 25 aplicados aos alunos do Projovem Campo - Saberes da Terra e 25 às famílias 
na comunidade local. Nesses questionários foram abordados aspectos relevantes para a 
contribuição da educação do campo para agricultura familiar local. Contudo, utilizou-se os 
questionários para obter o perfil dos participantes, facilitando a análise e interpretação das 
informações obtidas no processo. Além disso, essa ferramenta oportuniza ao pesquisador 
uma amostra grande de se trabalhar, ajudando a traçar os perfis que se pretende obter.
Resultados
Os dados obtidos através das respostas dos questionários A e B foram: No questionário A; 
1- Quanto à presença dos familiares na escola, 76% dos entrevistados afirmaram ter algum 
familiar que não frequenta ou frequentou a escola, sendo que 31% destes relatam ter pelo 
menos quatro membros da família sem nenhum estudo. 2- Pais e mães dos alunos cursou 
o ensino médio, 40% relatam que os pais têm apenas o ensino fundamental incompleto e 
menos da metade completaram o ensino fundamental; 3- Relação entre os estudos e ao 
mesmo tempo ajudar a família, 40% já pensaram em abandonar os estudos para trabalhar 
e ajudar a família, os demais (60%), acreditam que a educação é a solução para uma vida 
melhor, No questionário B: 1- Número de moradores e suas rendas, a quantidade está na 
média de quatro a cinco habitantes em cada casa, o que corresponde a 44%. Contra entre 
seis a oito, o que corresponde ao restante dos participantes da pesquisa, que são os 56%. 
2- Renda da família, onde 60% vivem com salário mínimo e 40% com menos de um salário 
mínimo. 3- Atividade exercida pelos sujeitos da pesquisa, 40% eram agricultores, 20% 
leiteiros, 20% vaqueiros e 20% lavradores, pois levaram em consideração as atividades 
em que seus pais exerciam. 4- Benefícios que a educação do campo para a comunidade, 
(12%) não souberam responder, (16%) mais aprendizado e educação, (24%) qualidade de 
vida, (12%) interpretação do modo de produção, (12%) melhoramento nas técnicas para 
a agricultura,(20%) aumento da produção e hortaliças, milho e feijão.
Conclusão
A contribuição da Educação do campo para a agricultura familiar de Caraúbas do Piauí, 
como política pública do governo do estado com parceria do município, contribuiu de 
forma enfática aos produtores locais, pois a partir dessas orientações técnicas aprendidas 
na sala de aula, passaram a utilizá-las no campo, melhorando assim seu modo de vida e 
suas concepções referentes a educação do campo, expandindo assim os ensinamentos 
apreendidos na sala de aula à comunidade local.
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TÍTULO: Formação profissional cidadã: programa institucional de afirmação dos direitos 
humanos – IFPR
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Mônica Luiza Simião Pinto
Autores: Mônica Luiza Simião Pinto, Roberta Rafaela Sotero Costa, Josiane Maria Poleski, 
Soraya Colares Leão Carvalho.
Resumo: O Programa de Afirmação dos Direitos Humanos é resultado de uma iniciativa 
do IFPR para consolidar o Termo de Acordos e Metas - 2010, que ressalta o compromisso 
dos IFS com a justiça social e a formação profissional cidadã. O Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2014/2018 destaca entre os valores a inclusão social e a diversidade humana 
e cultural. O Programa em questão objetiva propor políticas institucionais e públicas; 
constituir um Centro Extensionista de Referência em Direitos Humanos em cada Campus, 
e agenciar diferentes ações e projetos de extensão. Cada centro implementará diferentes 
Núcleos de Extensão e Estudos, como o Núcleo de Extensão e Estudos Afro-Brasileiros 
e Indígenas; o Núcleo de Extensão e Estudos sobre Diversidade Sexual, e o Núcleo de 
Extensão e Estudos sobre Políticas para Mulheres. Essas ações visam disseminar a 
cultura dos Direitos Humanos, promover o empoderamento dos participantes, incentivar o 
sentimento de pertencimento e o exercício da cidadania.

TÍTULO: Um método avaliativo para as transformações químicas
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense de Educação Ciência e Tecnologia
Apresentador: Monica Maciel Elias
Autores: Monica Maciel Elias
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da percepção de reações 
químicas no cotidiano, de aulas de laboratório de química e da construção de relatórios 
técnicos no desenvolvimento do tema transformações químicas. Foram ministradas aulas 
teóricas de funções inorgânicas e reações químicas e foi proposto a duas turmas de 
estudantes do primeiro ano do ensino médio técnico do IF Fluminense que buscassem em 
suas residências transformações químicas. Foi solicitado que os alunos construíssem um 
vídeo e um relatório técnico, que foram corrigidos e entregues aos alunos, com solicitação 
de correção para a próxima entrega, sobre essa transformação química. em seguida, foram 
ministradas aulas de laboratório sobre os temas reações químicas, relações numéricas e 
estequiométricas e foram solicitados aos alunos a entrega de novo vídeo e relatório. Os 
trabalhos foram corrigidos segundo o mesmo grau de exigência. As aulas no laboratório de 
química e a construção de relatórios técnicos desenvolveram a facilidade no entendimento e 
na explicação das reações. O trabalho motivou os alunos a visualizarem as transformações 
químicas em sua vida cotidiana e no ambiente.

TÍTULO: Centro de equoterapia galopes da inclusão
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Ceará



Apresentador: Mônica Maria Siqueira Damasceno
Autores: Mônica Maria Siqueira Damasceno, Maria Maiza Barros, Anny Kariny Feitosa, 
Neidimar Lopes Matias de Paula.
Resumo: Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa 
abordagem multidisciplinar e visa o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com 
deficiências ou necessidades educativas especificas (NEE). O Centro de Equoterapia Galopes 
da Inclusão (CEGDI) do IFCE, Campus Iguatu, que tem parceria com a APAE, atende seus 
alunos com algum tipo de deficiência, desenvolvendo atividades motoras, psicomotoras, 
afetivas, cognitivas e a inclusão social. As sessões são desenvolvidas ao ar livre, uma 
vez por semana, com duração de 30 minutos para cada praticante, acompanhados de 
acordo com sua deficiência pela equipe multidisciplinar . A Equoterapia tem apresentado 
resultados bastantes significativos, que podem ser identificados nas avaliações periódicas, 
bem como no depoimento dos familiares. Não é um trabalho com resultados imediatos, 
mas, gradativamente, são perceptíveis os graus de evolução dos beneficiados. O CEGDI 
tem proporcionado às pessoas com NEE o desenvolvimento de suas potencialidades, 
respeitando seus limites e contribuindo para suas reabilitações e qualidade de vida.

TÍTULO: A importância do uso de metodologias diversificadas no aprimoramento do 
ensino de biologia.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Mônica Santana da Silva
Autores: Mônica Santana da Silva, Suziane Ribeiro da Silva, Franciel de Oliveira Siva, 
Luciano Ribeiro da Silva, Wislayne Aires Moreira.
Resumo: Atualmente vivemos em um mundo altamente dinâmico, sendo assim um grande 
desafio aos educadores, que em sua maioria sentem dificuldades de obter êxito em suas 
aulas teóricas, pois estes ficam impossibilitados de desenvolver suas aulas de forma 
tradicional. de acordo com SILVA et al. (2011 apud Krasilchik 2008, p.87) “Embora a 
importância das aulas práticas sejam amplamente conhecida, ela forma uma realidade 
muito pequena no ensino de biologia[...]”.
Faz se necessário uma reforma na forma de lecionar, pois a qualidade de ensino é de suma 
importância no processo de educar. O educador tem o papel de sempre procurar pela 
excelência de sua profissão, de acordo com SILVA et al, 2011 apud REZENDE (2007) “Os 
professores de biologia devem recorrer a aulas na intenção de dinamizar o ensino dessa 
disciplina”. Por isso o educador tem que mudar seus hábitos didáticos, pois o que se ob-
serva muito é a utilização de métodos rotineiros e mecânicos, onde as novas propostas de 
ensino pouco repercutem em sala de aula.

TÍTULO: Avaliação sensorial e microbiológica de ricota condimentada com azeitona e 
orégano
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Sousa



Apresentador: Mônica Stefany Guedes
Autores: Mônica Stefany Guedes, Samara Coura Sousa, Aline Lira Batista, Íris Bráz da 
Silva Araújo.
Resumo: O desenvolvimento de novos produtos alimentícios torna-se cada vez mais 
desafiador, sendo a análise sensorial uma ferramenta útil para indicar a aceitação do 
consumidor. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aceitação sensorial de queijo tipo ricota 
com adição de azeitona e orégano como condimentos em diferentes concentrações. Foi 
utilizado como matéria-prima o soro do leite para elaboração do produto. Os resultados 
encontrados no presente estudo indicam que a utilização de azeitona e orégano como 
condimentos na elaboração de queijo tipo ricota tem sido totalmente aceito pelo consumidor. 
Para a análise microbiológica das três amostras avaliadas, todas apresentaram contagem 
dentro do padrão microbiológico contido na legislação vigente (Brasil, 2001). Diante dos 
resultados obtidos pode-se constatar que as amostras de queijos condimentados analisadas 
encontram-se próprias para o consumo em virtude de uma boa qualidade microbiológica.

TÍTULO: Os museus de cultura popular de São Luíz como espaços educativos: 
Configurações e perspectivas para uma pedagogia do imaginário
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Monique de Oliveira Serra
Autores: Monique de Oliveira Serra, João de Deus Vieira Barros, Fernanda Carvalho Brito.
Resumo: Estudo sobre o caráter educativo nos museus de cultura popular. Analisa os 
museus de cultura popular de São Luíz, Casa de Nhozinho e Casa da Fésta, se estes se 
apresentam como espaços educativos ou turísticos, levando em conta o processo de 
musealização da cultura popular maranhense. Situado no paradigma da complexidade, 
proposto por Morin (1990), que aponta para a valorização dos estudos humanísticos e de 
outros saberes. Revela os museus como espaços de educação não formal, fundamentados 
nas próprias leis e diretrizes que norteiam o seu funcionamento, ou seja, que devem atuar 
como lugares que educam. Observa que para os sujeitos envolvidos na pesquisa – diretores, 
monitores e visitantes - os locais investigados são espaços educativos por mostrarem a 
cultura popular. Analisa os acervos dos museus, à luz da Teoria Antropológica do Imaginário 
desenvolvida por Durand (1997). Constata que os processos de simbolização das imagens 
contribuem como fator de equilíbrio do indivíduo, dos regimes, além de contribuírem para 
uma pedagogia do imaginário, reequilibrando razão e emoção, ciência e poesia.

TÍTULO: Análise qualitativa da arborização das praças do município de Riacho Frio, Piauí.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Morecks Ferreira de Amorim
Autores: Morecks Ferreira de Amorim, Tancio Gutier Ailan Costa, Taina Damasceno Melo, 
Suzy Stéfany Vieira Alves, Bruna de Freitas Iwata.



Resumo: A ação do ser humano junto ao meio ambiente, sempre foi limitada em função do 
próprio espaço que ocupava. Porém, com o advento da Revolução Industrial, esta relação 
é totalmente alterada e as mudanças de natureza antrópica geram um desequilíbrio tanto 
mais acentuado quanto é o crescimento populacional e das cidades. A arborização deve 
satisfazer, além dos requisitos estéticos, também os ambientes, sociais e econômicos. 
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo a análise qualitativa das espécies vegetais 
que formam a arborização das praças do município de Riacho Frio- PI. O estudo foi 
realizado munícipio de Riacho Frio, localizado no estado do Piauí, onde foram realizadas 
pesquisas de campo nas duas praças existentes na cidade. Segundos os aspectos físicos 
sanitários, todas as espécies foram classificadas como boas, por serem isentas de sinais 
de pragas, doenças ou injuria mecânica e apresentar forma característica da espécie. A 
arborização apresenta-se, qualitativamente, pouco diversificada em sua composição na 
qual predomina em sua maioria o porte pequeno, com área livre restrita e sistema radicular 
profundo sem causar danos.

TÍTULO: Interdisciplinaridade como ferramenta de estimulo criativo na educação técnica
Instituição: SENAI - Santa Cruz do Capibaribe
Apresentador: Morgana Leopoldino Marcolino
Autores: Morgana Leopoldino Marcolino
Resumo: Quando criança a criatividade está presente em vários pontos do processo de 
aprendizagem cores, formas e combinações, permitem ao indivíduo estimular novas liga-
ções estabelecendo várias visões de um mesmo assunto. Com o tempo as atribuições da 
vida adulta, incluindo as práticas do ensino aprendizagem obtidas, podem direcionar o in-
divíduo a uma percepção unilateral dos problemas, inibindo as soluções criativas. Segun-
do ULBRCHT, (2010) através da criatividade é possível gerar novos conceitos, atribuindo 
conhecimento ao profissional, resultando em novas ideias para o mercado. Este estudo 
tem o intuito apresentar como a interdisciplinaridade aplicada em sala de aula pode ser 
utilizada como estimulo criativo dos alunos do curso técnico em vestuário para indústria. A 
relevância da pesquisa se dá em retratar a importância da criatividade como ferramenta de 
aprendizagem escolar e resolução de problemas nas empresas de pequeno e médio porte 
na região de Santa Cruz do Capibaribe/ PE.

TÍTULO: Projeto robótica - implementação de algoritmos clássicos
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba
Apresentador: Morgannah Lúcia Mello dos Santos
Autores: Morgannah Lúcia Mello dos Santos, Olesio Gardenghi Neto, Rodrigo Grassi Martins.
Resumo: O Projeto Robótica – Implementação de Algoritmos Clássicos tem como objetivos 
principais implantar e desenvolver uma série de algoritmos clássicos que são utilizados 
no ensino de robótica e inteligência artificial. Além disso, o projeto justifica-se pela 



tentativa de consolidar junto aos alunos conceitos estudados nas unidades curriculares de 
programação criando um ambiente mais próximo de sua realidade do que, por exemplo, 
softwares de fluxo de caixa.

TÍTULO: Ensino de física contextualizado historicamente para o proeja
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Munich Ribeiro de Oliveira Lopes
Autores: Munich Ribeiro de Oliveira Lopes, Thiago Lopes Ferreira, Marília Paixão Linhares, 
Gerson Tavares do Carmo.
Resumo: O documento base do PROEJA, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientam que, no ensino de ciências, devem ser 
incluídos temas que produzam sentido, para que os estudantes compreendam o contexto 
em que vivem. Assim, o ensino de física deve proporcionar a compreensão do progresso 
científico como fruto da construção humana, vinculado ao processo histórico-social. 
As DCN (Brasil, 2000b) orientam a elaboração do currículo de Ciências pretendendo a 
constituição de competências que permitam ao educando: a) compreender as ciências 
como construção humana, b) entender como se desenvolve o conhecimento científico, c) 
relacionar o conhecimento científico com o desenvolvimento da sociedade. O objetivo desta 
pesquisa foi utilizar a História da Ciência como ferramenta facilitadora da aprendizagem 
dos conteúdos de física, permitindo ao aluno uma visão mais realista sobre a natureza da 
ciência a partir de textos históricos.

TÍTULO: Internet of things: Possibilidades, desafios e potencialidades
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Fronteira Oeste - Pontes e Lacerda
Apresentador: Muriel Vieira Teixeira
Autores: Muriel Vieira Teixeira, Pedro Clarindo da Silva Neto.
Resumo: Atualmente, a internet é um meio de comunicação imprescindível na vida de 
todos, mas, ela nem sempre teve o formato que se conhece e utiliza atualmente. A primeira 
rede do gênero se chamava ARPANET e tinha como objetivo principal a defesa do território 
americano. Com a evolução e disseminação da Internet ao longo dos últimos anos, cresceu 
exponencialmente a quantidade de dispositivos que são capazes de se conectar à rede. 
Estima-se que até 2020 mais de 50 bilhões de “coisas” estejam conectadas, portanto, nos 
deparamos com um novo paradigma que é a Internet das Coisas. Esse projeto de pesquisa 
está em estágio inicial de desenvolvimento e se tornará um trabalho de conclusão de curso. 
Nesta pesquisa bibliográfica, o objetivo é conhecer e decifrar um pouco mais sobre o que é 
esse novo assunto Internet das Coisas, para assim, desenvolver uma aplicação envolvendo 
conceitos, dispositivos, infraestrutura, possibilidades para o futuro, ou seja, tudo que está 
relacionado com a Internet das Coisas.



TÍTULO: Relações de gênero nos assentamentos rurais de Barreiros - PE: Uma 
investigação educativa
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Mylena Lahana Gouveia Peixoto
Autores: Mylena Lahana Gouveia Peixoto, Nielson da Silva Bezerra.
Resumo: O estudo está inserido no arco de estratégias que são desenvolvidas no Núcleo 
de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável do IFPE-Barreiros, o mesmo é fruto dos 
esforços entre os cursos superiores de Agroecologia e Química. Considerando que as 
Relações de Gênero desiguais afetam nossa sociedade estruturalmente, e que a Formação 
de discentes não deve ficar de fora dessa discussão, nossa pesquisa busca compreender 
as repercussões deste fenômeno na educação formal e não formal em assentamentos 
rurais de Barreiros. Neste contexto o objetivo deste estudo é compreender o Meio Rural 
à luz das Relações de Gênero, buscando traçar sentidos entre este fenômeno e a prática 
educativa realizada nestes locais. Para isso estamos realizando um estudo teórico que 
tem por objetivo fortalecer nosso arcabouço de pesquisa para a futura incursão nas 
comunidades rurais. O estudo está em sua fase inicial e vem produzindo aportes teóricos 
relevantes para a compreensão das Relações de Gênero no meio Rural.

TÍTULO: Políticas públicas para a formação de professores para o proeja
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Mylenna Vieira Cacho
Autores: Mylenna Vieira Cacho, Dante Henrique Moura.
Resumo: A EJA no Brasil nasceu no cenário da sociedade civil, resultado das deficiências do 
Sistema Educacional que ocasionaram ações governamentais de políticas assistencialistas, 
populistas e compensatórias. O Proeja (Programa Nacional de integração da Educação 
Básica na Modalidade de Jovens e Adultos) é uma ação política, cumprida pelo Estado, 
e trouxe desafios para a formação dos docentes por possuir um campo específico de 
conhecimento que corresponda às necessidades mínimas exigidas para produzir e 
sistematizar conhecimentos nesse novo campo epistemológico integrador da Educação 
Básica com a Educação Profissional e a EJA. A SETEC/MEC, diante do contexto de uma 
ampla política de incentivo e apoio ao Proeja, planejou em quatro frentes de formação 
continuada para professores. Neste trabalho, discutiremos como ocorreu a primeira, 
referente aos Cursos de Especialização, a partir de análises documentais legais e de 
autores que discutem o Estado como Poulantzas (1980) e Afonso (2001).

TÍTULO: Aprendizagem por projetos aplicada em programa de extensão para promoção 
da saúde
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina
Apresentador: Myrella Vaenia da Luz Fernandes



Autores: Myrella Vaenia da Luz Fernandes, Rosa Aparecida Arzoli, Rosângela Cabral, 
Berenice Tomoko Tatibana.
Resumo: Nesta proposta de ensino-aprendizagem, ofertou-se aos alunos a participação 
ativa no programa desenvolvido no Campus Londrina desde 2012, denominado “Programa 
de inovação na promoção da saúde, educação inclusiva e tecnologias: suporte aos arranjos 
produtivos locais, sociais e culturais – Nossa gente, nosso novo futuro” que nasceu em 
um contexto histórico e de necessidades das demandas loco-regionais. Articula projetos 
institucionais às redes de serviços e aos parceiros e instituições públicas ou da sociedade 
civil organizada, em uma inovadora proposta de aprimorar as práticas de inclusão social, 
pedagógicas e educacionais, com enfoque na saúde e na aplicação de tecnologias e 
reflexão de temáticas ligadas ao cotidiano da realidade local. Aos alunos, oportunizou a 
relação dialógica do conhecimento e do saber socialmente e academicamente constuídos. 
Metodologias participativas propiciaram tanto a capacitação pessoal e coletiva, quanto a 
formação de consensos e tomadas de decisões, compartilhados com os participantes. 
Adotou pressupostos da Pedagogia de Projetos e da aprendizagem significativa e a sinergia 
com as ações de extensão do Programa para permitir a vivência de desafios, reflexão 
e a tomada de decisões, frente aos fatos e questionamentos reais de cada ambiente e 
comunidade. Buscou-se desta forma propiciar experiência acadêmico-profissional aos 
estudantes em ações diretas e em contato com a comunidade, procurando trabalhar 
a responsabilidade social e contribuir com as condições de permanência do aluno por 
meio de desenvolvimento de propostas acadêmicas de ensino-aprendizagem junto a um 
Programa de Extensão por meio do apoio do Programa de bolsa de Inclusão Social (PBIS)/
PROENS do IFPR executado no Campus Londrina

TÍTULO: Análise do cg de uma aeronave através do matlab.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Naason Matheus Pereira Balica
Autores: Naason Matheus Pereira Balica, Lídia Marina Torres Carvalho, Anderson Felipe 
Chaves Fortes.
Resumo: Para uma aeronave de grande ou de pequeno porte obter um voo dentro dos 
parâmetros de estabilidade, ou seja, com nenhum movimento brusco de desequilíbrio 
dentro dos graus de liberdade da aeronave, é de suma importância quando se diz respeito 
a um desempenho de voo. Esse tipo de estudo é no meio aeronáutico necessita de 
levantamentos teóricos, matemáticos e práticos, que estão diretamente ligados ao tipo de 
aeronave que será projetada (radio controlada, comercial, cargueira, etc.). Portanto este 
presente trabalho encarregou-se de mostrar como uma aeronave é balanceada, definindo 
seu centro de gravidade (CG), através do GUIDE que é uma interface gráfica presente 
no programa MATLAB, estimando a quantidade de peso carregável e de equipamentos, 
verificando, se o passeio do CG está nos limites de estabilidade (máximo e mínimo).



TÍTULO: A gênese da pós-graduação lato sensu no IFMT, Campus Cuiabá “octayde 
jorge da silva”
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva
Apresentador: Nádia Cuiabano Kunze
Autores: Nádia Cuiabano Kunze, Patrícia Cristina Marcelo Andrade, Karla Christina Carmo 
de Brito, Yago Trindade Martins
Resumo: O presente pôster elege como objeto de análise a gênese da pós-graduação de 
nível lato sensu (especialização) no Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, do Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT), no período em que esteve configurado como Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFETMT). Trata-se de um estudo resultante 
de um projeto de pesquisa, em desenvolvimento no âmbito do Programa Institucional de 
Iniciação Científica para o ensino técnico de nível médio (PROIC-Técnico), que investiga a 
trajetória dessa modalidade de ensino na referida Instituição. Este trabalho tem o objetivo 
de esclarecer quando ocorreu o processo de criação e implantação da pós-graduação 
de nível lato sensu no antigo e extinto CEFETMT, hoje estruturado como IFMT, Campus 
Cuiabá “Octayde Jorge da Silva”, bem como o de informar quais foram os primeiros cursos 
ofertados. Os procedimentos teórico-metodológicos adotados para o desenvolvimento da 
investigação abrangeram: a) o levantamento e a seleção da literatura/bibliografia referente 
ao assunto abordado; b) o arrolamento da legislação alusiva à regulamentação da pós-
graduação lato sensu; c) leitura sistemática e fichamento da bibliografia e normativas 
legais selecionadas; d) averiguação das fontes históricas (documentação escolar/registro 
internos e externos) existentes nos arquivos correntes, intermediários e permanente do 
IFMT, Campus Cuiabá “Octayde Jorge da Silva” e e) coleta, construção e análise dos 
dados. A partir dessas atividades executadas, os resultados encontrados esclarecem que 
na educação superior Brasileira, a estruturação da pós-graduação de nível lato sensu no 
âmbito nacional teve início na década de 1960, sendo ofertados cursos denominados 
de especialização e também de aperfeiçoamento voltados à capacitação e à qualificação 
específica nas diversas áreas do conhecimento dos profissionais portadores de formação 
superior. A partir da década de 1970, momentos distintos demarcam a sua trajetória 
caracterizados, incialmente, pelo esboço das suas primeiras definições (1975 – 1977) e 
posteriormente pelos abalos, ajustes e definição de suas diretrizes (1977 – 1983). em 
seguida, uma nova conformação se estabeleceu, marcada por diversas transformações 
ocorridas nas instituições de ensino superior para que a oferta da especialização ou do 
aperfeiçoamento se efetuasse (1983 – aos dias atuais). No IFMT, Campus Cuiabá “Octayde 
Jorge da Silva”, a criação da pós-graduação de nível lato sensu ocorreu na ocasião em 
que essa instituição educativa esteve estruturada como CEFETMT. Ao ser designado e 
organizado como uma escola de ensino profissional técnico e tecnológico, o Centro adquiriu 
a condição legal para ofertar o ensino superior de tecnologia e também o de pós-graduação 
nas suas áreas correlatas. Apesar de o CEFETMT ter sido criado no ano de 2002, ofertando 
um curso superior de tecnologia na área da construção civil, somente no ano de 2005 é 



que ele estabeleceu e implantou o seu programa de pós-graduação de nível lato sensu. 
Esta modalidade de ensino teve a finalidade de ofertar cursos de aperfeiçoamento e de 
especialização destinados aos alunos egressos dos cursos de tecnologia ou de outros cursos 
superiores, bem como aos profissionais de nível superior atuantes no mundo do trabalho, de 
modo a possibilitar-lhes a capacitação continuada e a especialização nas áreas da formação 
tecnológica. Assim, os primeiros cursos de pós-graduação de nível lato sensu, na modalidade 
de Especialização, ofertados no CEFETMT foram nas áreas de informática, meio ambiente e 
construção civil com as seguintes denominações: a) Desenvolvimento Java; b) Engenharia 
de Segurança do Trabalho; c) Georreferenciamento; d) Geoinformação no Planejamento das 
Cidades; e) Gestão Ambiental; f) Gestão Pública Judiciária; g) Redes de Computadores e h) 
Segurança de Informação em Sistemas Linux. em termos conclusivos, ressalta-se que o 
CEFETMT implantou o ensino de pós-graduação de nível lato

TÍTULO: Palpação retal: Método simples e eficaz no diagnostico gestacional de bovinos
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Naianne Araújo Félix
Autores: Naianne Araújo Félix, Aline Francelina de Queirós, Luis Eduardo Pereira de Andrade 
Ferreira, Francisco Alipio de Sousa Segundo, Maria Francicarla do Nascimento Moura
Resumo: A palpação retal é o método utilizado para diagnosticar prenhes em alguns animais. 
Os conhecimentos anatômicos da genitália e do desenvolvimento fisiólogico gestacional 
de vacas são fundamentais nessa técnica, quando feito por profissionais capacitados, não 
prejudica a viabilidade do feto. Sendo assim, de grande valia na vida profissional do medico 
veterinário e aos produtores, pois o diagnóstico torna- seguro, rápido e viável.

TÍTULO: O ensino de química e os métodos utilizados na busca de um padrão satisfatório.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Napoleão Evangelista Pereira da Silva
Autores: Napoleão Evangelista Pereira da Silva, Natália Parente de Lima, Paulo Sérgio de 
Lima Filho, Fábio Pinheiro Pacheco.
Resumo: O ensino de química é desafiador, visto a complexidade de transmitir saberes de 
forma significativa, abordando a diversidade de conceitos científicos dessa disciplina, por 
isso a preocupação de vários educadores, nos últimos anos, em encontrar metodologias 
interdisciplinares. Este trabalho consiste em uma revisão teórico-bibliográfica que visa 
compreender quais métodos poderiam ser mais adequados para obtenção de resultados 
positivos na aprendizagem. Realizou-se uma pesquisa de campo, objetivando auxiliar na 
abordagem teórica e na visão dos alunos sobre o ensino e os métodos utilizados por 
seus professores. Aplicou-se um questionário com perguntas objetivas em uma turma 
do 2º ano do curso integrado de nutrição e dietética da escola técnica no município de 
Quixeramobim, em seguida analisou-se os dados e fez-se um comparativo com a bibliografia 
pesquisada. dos entrevistados 63% dos alunos pesquisados avaliam as metodologias de 



seus educadores e a relação professor-aluno como um ponto positivo para a assimilação 
concreta e diminuição da abstração. Por isso inferiu-se que a modificação na didática 
tradicional para o ensino de química é possível.

TÍTULO: Tratamento de resíduos laboratoriais com íons cobre utilizando casca de banana
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Nara Poliana Meneses de Oliveira
Autores: Nara Poliana Meneses de Oliveira, Maída Aysla Costa de Oliveira, Aline Kelly 
Souza Melo, Jaks Anchieta de Sena, Diogo Pereira Bezerra.
Resumo: Os resíduos laboratoriais são potencialmente tóxicos e podem resultar em 
processos de degradação ambiental. Os metais são os resíduos mais complexos para seu 
descarte, pois, quando dissolvidos podem contaminar rios, lagos e lençóis freáticos. Esse 
metal é eliminado no meio muitas vezes devido atividades rotineiras em experimentos 
demonstrativos ou de investigação. Devido seus efeitos no organismo, o tratamento é 
recomendado, independente do volume gerado. Na perspectiva de tratar o cobre descartado 
em análises laboratoriais, foram utilizados o pó da casca da banana e posterior reação 
com hidróxido de sódio. O material precipitado resultado foi filtrado e seco em estufa. 
O reagente pode ser reutilizado em aulas práticas, ou seja, é possível agregar valor ao 
resíduo recuperado.

TÍTULO: Relato de estudo: Fatores de influência na migração rural no município de 
Codó-MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Nássera Kely Silva de Sousa
Autores: Nássera Kely Silva de Sousa, Leandro Leles da Mota, Társia Allays Lima Xavier, 
Ana Cristina Barbosa da Silva.
Resumo: O ambiente rural passa por diversas alterações e torna-se cada vez mais complexo 
o desafio de entender o seu vínculo com a zona urbana. Neste trabalho utilizaram-se como 
embasamento os resultados obtidos com o estudo de campo realizado com os agricultores 
que residem e residiam nas comunidades Colônia e Cancela localizadas no município de 
Codó-MA. Foram examinados os motivos e as consequências dos movimentos migratórios, 
tal como os elementos que induzem as famílias a deslocarem-se do campo para a cidade, e a 
situação atual dos indivíduos que evadiram do meio rural. A pesquisa confirma que embora 
haja estímulos, em relação as políticas públicas as pessoas continuam abandonando o 
meio rural a procura de melhores chances de vida na cidade.

TÍTULO: Sustentabilidade e prática docente
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Salinas
Apresentador: Natália Araújo de Almeida



Autores: Natália Araújo de Almeida, Kelly Cristine Moreira de Almeida, Simone Batista 
Cardoso, Maria Stela de Oliveira Guimarães.
Resumo: Este trabalho mostra a importância da conscientização permanente da sociedade, 
incentivando a prática do consumo sustentável e reeducação ambiental, provocando novos 
estilos de vida. Nesse sentido, faz-se necessário apresentar ao público a sustentabilidade 
como ferramenta primordial e incentiva-lo a mudança de hábito, promovendo a 
manutenção dos ecossistemas. A escolha foi feita por ser um tema atual e importante, 
pois deve despertar nos alunos novos ideais capazes de preservar os recursos naturais 
para as futuras gerações. Por isso o presente trabalho foi fundamentado em pesquisas 
bibliográficas, que buscam a preservação dos nossos recursos ambientais ainda existentes. 
A educação ambiental trata-se de processo permanente a ser realizado nas escolas, e deve 
ser adotado principalmente pelas crianças, pois estão abertas a assumir novos padrões de 
vida, sendo mais adaptáveis as transformações. A conscientização dos alunos deve ocorrer 
de forma continua levando-os a modificações no cotidiano escolar, buscando interação 
entre os discentes e docentes concretizando assim o processo de ensino-aprendizado. 
Deve-se assumir um caráter realista, pois o mesmo homem causador do desequilíbrio 
ambiental é a fonte essencial para a restituição dos recursos naturais. Usufruir dos 
recursos ambientais para sobrevivermos, sem destruir nem comprometer aquilo que é 
coletivo torna-se um dever de todos. Portanto, a conscientização sobre a sustentabilidade, 
é mais que necessária, é obrigatória. Só pessoas conscientes do seu estado de ser vivo 
animal racional, que interage e depende dos ecossistemas em seu perfeito funcionamento, 
podem desenvolver uma consciência ecológica, de que só é possível manter-se vivo se 
a fauna e a flora também estiverem vivos. Assim, ressaltamos a grande importância da 
reeducação ambiental, que muda as atitudes e pensamentos dos cidadãos, incentivando-
os à prática sustentável tornando-se promissora da preservação do nosso meio ambiente.

TÍTULO: Motivação no trabalho: A percepção dos colaboradores recepcionistas das 
pequenas e médias empresas de hotelaria do município de Ubatuba-SP.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São PauloInstituto Federal de São Paulo
Apresentador: Natália Campos de Oliveira
Autores: Natália Campos de Oliveira
Resumo: Todas as pessoas possuem necessidades próprias que podem ser desejos, 
objetivos, motivos e até mesmo aspirações. Essas necessidades são forças internas que 
influenciam cada pessoa a possuir motivações para conseguir o que almeja.
De acordo com Maximiano (2011, p.237), a motivação para o trabalho é um estado psi-
cológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta. 
Dizer que uma pessoa está motivada para o trabalho significa dizer que essa pessoa apre-
senta disposição favorável ou positiva para realizar o trabalho.
As empresas de hotelaria de Ubatuba – SP de acordo com a percepção externa, aparenta 
possuir uma desmotivação dos seus recepcionistas, e através dessa aparência, o trabalho 



desenvolveu uma pesquisa que mostra a real percepção desses colaboradores, ou seja, se 
realmente há motivos de desmotivação no ambiente de trabalho ou quais os fatores que 
existem para serem motivados. Os métodos utilizados serão as pesquisas quantitativas e 
qualitativas e também a pesquisa descritiva para melhores esclarecimentos do problema. 
e em relação aos resultados esperados serão, além da resposta ao problema, a geração 
de possibilidades de tomadas de decisão por parte dos empregadores voltadas a melhor 
tratativa dos agentes motivacionais junto a seus colaboradores.

TÍTULO: Atividades de extensão na formação do professor de química
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Natália Eduarda da Silva
Autores: Natália Eduarda da Silva, Felipe Ferreira da Silva, Jorge Emílio Henriques Gomes.
Resumo: O artigo apresenta o resultado da pesquisa participante e qualitativa que trata 
o desenvolvimento do projeto de extensão como recurso didático para o aprimoramento 
do processo de ensino e aprendizagem na formação de professores de química, ou seja, 
a participação de acadêmicos de licenciatura em projetos de extensão na formação do 
professor. Esta pesquisa tinha como objetivo investigar a construção do conhecimento 
através do envolvimento dos acadêmicos em projeto de extensão e assim verificar a sua 
contribuição na formação docente. Foi uma pesquisa desenvolvida em comunidades 
do entorno do Instituto Federal do Amapá (IFAP), nos Campus Macapá-AP e Santana-
AP. Foram sujeitos dois acadêmicos do curso de licenciatura em química. Durante a 
realização da pesquisa houve a necessidade de estudos característicos que abordavam 
o desenvolvimento dos processos físico-químicos e microbiológicos os quais abrangiam 
conhecimentos da ciência química nos diversos níveis, o que propiciou a fixação dos 
conteúdos específicos que são estudados na formação de licenciados em química o que 
promoveu a relação entre os fatores envolvidos na pesquisa, no caso os moradores das 
comunidades do entorno do IFAP.

TÍTULO: A influência do desenho geométrico no desenvolvimento da visão espacial dos 
alunos do curso de técnico em edificações do IFRO
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama
Apresentador: Natália Gerlack Guerrer
Autores: Natália Gerlack Guerrer, Rodrigo Moreira Martins.
Resumo: A falha no ensino, identificada como importante para a formação de 
competências é observada principalmente por docentes de cursos em nível médio ou 
superior quando ministram disciplinas de Desenho Técnico, as quais exigem dos alunos 
a capacidade de pensamento e raciocínio em três dimensões, Oliveira (2010). Certamente 
pelo que aconteceu com o ensino do Desenho Geométrico, esquecido por muitas escolas, 
principalmente na rede pública de educação com a promulgação da LDB n°5692/71, 
segundo Pavanello (1993). No Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho 



Calama, os alunos dos cursos de Técnico em Edificações, integrado ao Ensino Médio, 
demonstram muitas dificuldades quando precisam da visão espacial para desenvolver 
atividades que requerem essa habilidade na disciplina de Desenho Técnico. Buscando 
entender a relação que o Desenho Geométrico tem para a formação da visão espacial 
nos alunos foi realizada uma pesquisa descritiva qualitativa aplicada através de perguntas 
e desenho. A metodologia empregada para esta averiguação foi a utilização de um 
questionário com 5 questões abertas e fechadas e uma questão prática de representação 
gráfica de uma imagem tridimensional. Esse questionário foi aplicado a 38 alunos do 1° 
ano que não tiveram ainda o conteúdo de Desenho Geométrico e 42 alunos do 2° ano que 
já cursaram a disciplina de Desenho Técnico no curso e, portanto já tiveram contato com 
todas as fases do Desenho Geométrico. A faixa etária desses alunos se encontra entre 
14 e 18 anos. Os alunos do 2° ano que já tiveram a disciplina de Desenho Técnico e, 
portanto foram estimulados para pensar e raciocinar espacialmente com a geometria plana 
(Desenho Geométrico) e espacial (Geometria Descritiva) conseguiram em sua maioria 
um resultado satisfatório nas representações gráficas das perspectivas isométricas e a 
maioria notou que o Desenho Geométrico ajudou a melhorar a visão espacial. Já os alunos 
do 1° ano demonstraram muita dificuldade, não conseguindo visualizar e representar a 
perspectiva de acordo com eixo isométrico, uma vez que a maioria respondeu que não 
teve nenhum contato com a disciplina de Desenho Geométrico antes de ingressar no curso 
de Edificações. Deste modo, apesar dos alunos do 2° ano não terem recebido estímulos 
suficientes no Ensino Fundamental, a maioria deles conseguiu suprir algumas deficiências 
em relação à dificuldade em visualizar objetos e imagens em três dimensões, uma vez que, 
a habilidade da visão espacial é uma das mais importantes, pois o técnico precisa raciocinar 
espacialmente para elaborar projetos arquitetônicos, estruturais, de instalações hidráulicas 
e elétricas, com respectivos detalhamentos, cálculos e desenho para edificações.

TÍTULO: Educação complementar como ação institucional: O caso do movimento 
pró-criança
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Natália Lúcia da Silva Pinto
Autores: Natália Lúcia da Silva Pinto, Rezilda Rodrigues Oliveira.
Resumo: O Movimento Pró-Criança (MPC) é uma instituição dedicada à promoção do direito 
à cidadania de crianças, adolescentes jovens em situação de risco ou abandono por meio 
da educação complementar. O MPC desenvolve um projeto político-pedagógico, atuando 
por meio das artes, do apoio pedagógico, da prática de esportes e da profissionalização. 
Sua atuação está ligada às Ações de Educação Complementar (AEC), elaboradas pelo 
Ministério da Educação (MEC). A metodologia utilizada na elaboração do estudo apoiou-se 
no paradigma apreciativo e fez uso da pesquisa bibliográfica, da pesquisa colaborativa e de 
reuniões com o pessoal do MPC. O estudo apontou que o MPC tem sua estrutura apoiada 
em recursos humanos e em bases de sustentabilidade através das doações de pessoas 



físicas e revelam o MPC como agente de desenvolvimento humano, cujas tecnologias de 
educação complementar vêm sendo aprimoradas continuamente. Compreendeu-se que as 
ações de educação complementar fortalecem a missão institucional e a visão de futuro do 
MPC. Além disso, é notável a renovação estrutural da organização e a consolidação do seu 
modelo participativo de gestão.

TÍTULO: Adequação das boas práticas de fabricação em panificadoras no município de 
Macapá - AP.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Natalia Miranda do Nascimento
Autores: Natalia Miranda do Nascimento, Nataly Miranda do Nascimento, Francileni 
Pompeu Gomes, Elida Viana de Souza.
Resumo: O presente projeto de iniciação científica foi aprovado pelo Edital nº 2014.1/2014 
(PIBIC-Jr)/PROPESQ/IFAP com a expectativa de desnvolver um Biscoito sem glúten 
enriquecido com as frutas da região Amazônica,dessa forma será desenvolvida uma 
formulação rica em fibras e com alto valor nutricional devido a diversiades de ingredientes 
encontrados na Região Amazônica que possuem alto teor de fibras e alto potencial protéico.
A Pesquisa será direcionada ao desenvolvimento de um novo produto que atenda a neces-
sidade das pessoas que são Celíacas, intolerantes ao Glúten. Esses pacientes encontram 
muita dificuldade em encontrar no mercado produtos que atendam a sua necessidade 
nutricional e que não interfiram na qualidade da sua Saúde.
Desta forma este projeto vai contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico da 
Área de Alimentos, visando o desenvolvimento de um produto que possua uma rica qua-
lidade nutricional, com características organolépticas atrativas ao consumidor e que mes-
mo assim não interfira negativamente na qualidade de vida das pessoas celíacas, assim 
impulsionando a Indústria de Alimentos a investir nos produtos Alimentícios sem o glúten 
e beneficiando toda a população.Um Indivíduo celíaco pode apresentar alterações endo-
crinológicas,neurológicas e psiquiátricas.ManIFESta-se através de quadros de anemia crô-
nica,osteopenia e consequentemente osteoporose.A pesquisa será experimental, inicial-
mente iremos selecionar a farinha de arroz e a fécula de mandioca utilizada na formulação 
do Desenvolvimento do biscoito sem glúten adicionado das frutas da região Amazônica.
A escolha das frutas utilizadas na formulação será feita mediante o desenvolvimento da 
formulação utilizada para produção do biscoito e poderá ser alterada de acordo com a 
aceitabilidade do produto.
As frutas que poderão ser utilizadas na formulação serão frutas e sementes típicas da 
região Amazônica como cupuaçu,Açai,Castanha do Brasil, entre outros etc.
Depois de determinado todos os ingredientes e em qual temperatura e por quanto tempo 
esses produtos serão produzidas dar-se-á início a produção do produto alimentício e em 
seguida será feita uma análise sensorial deste produto para verificar o grau de aceitabili-



dade deste produto pelos consumidores, independente deles serem celíacos ou não. Esse 
teste também será feito para avaliar o potencial mercadológico do produto.
Com o desenvolvimento do projeto, pretende-se desenvolver um novo produto que tenham 
qualidades nutricionais favoráveis ao estímulo da população ao consumo de alimentos mais 
saudáveis, principalmente atendendo a demanda de pacientes que possuem intolerância ao 
glúten ou intolerância a proteína formadora do glúten.
Os consumidores encontram muitas dificuldades em encontrar no mercado alimentos ri-
cos nutricionalmente e que não possuem o glúten, desta forma este projeto pode gerar um 
grande impacto socioeconômico, técnico-científico e ambiental dos resultados esperados no 
estudo do problema focalizado.
Com os estudos que já foram feitos e com a revisão bibliográfica que já foi estudada até o 
momento observa-se que a formulação final além de ter um alto valor protéico será bem acei-
ta organolepticamente pelos consumidores.A riqueza e a diversa da região Amazônica em in-
gredientes alimentícios está favorecendo de forma muito significativa o avanço da pesquisa.

TÍTULO: Influência de pectinases no teor de polifenóis e nas características sensoriais 
de manga variedade tommy atkins desidratada osmoticamente
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Natálya Vidal de Holanda
Autores: Natálya Vidal de Holanda, Virna Luiza de Farias, Lorena Galdino da Franca, Maria 
Claudilene da Costa, Lunian Fernandes Moreira.
Resumo: Segundo Costa; Santos (2004), a manga da variedade Tommy Atkins, possui 
fruto do tamanho médio para grande, com aproximadamente 460 g, casca espessa e 
formato oval. Apresenta uma coloração atraente (laranja-amarela coberta com vermelho e 
púrpura intensa), a polpa é firme, suculenta, e possui médio teor de fibra. Os compostos 
fenólicos são responsáveis pela atividade antioxidante de diversos vegetais. Dentre os 
compostos fenólicos com propriedade antioxidante, destacam-se os flavonoides, que 
quimicamente, englobam as antocianinas e os flavonóis. de acordo com os resultados 
obtidos por Kuskoski et al. (2006), a manga dentre as outras frutas de clima temperado, 
apresenta um ótimo teor de polifenóis, com cerca de 544,9 MG.100g-1. Os processos de 
conservação dos alimentos são baseados na eliminação total ou parcial dos agentes que 
alteram os produtos ou na modificação ou supressão de um ou mais fatores essenciais, 
de modo que o meio se torne não propício a qualquer manIFEStação vital (GAVA; SILA; 
FRIAS, 2008). A desidratação osmótica comumente ocorre por imersão do produto 
em soluções de açúcar ou sal. A estrutura complexa da parede celular age como uma 
membrana semipermeável, a qual não é completamente seletiva, resultando em dois 
fluxos de transferências de massa. As pectinases endógenas podem causar importantes 
alterações na textura de frutas e de hortaliças, pois são capazes de hidrolisar a pectina 
presente no alimento, promovendo uma série de benefícios à obtenção de produtos de 
origem vegetal (KOBLITZ, 2010). O presente projeto de pesquisa apresenta como objetivo 



a análise da influência de pectinases na concentração de polifenóis extraíveis totais e das 
características sensoriais da manga Tommy Atkins desidratada osmoticamente. Trata-se 
de um estudo experimental com característica quantitativa e analítica. Inicialmente, os 
frutos devem ser selecionados em estágio comercial de maturação e isentos de doenças, 
coletados e armazenados em sacos plásticos devidamente identificados, devendo ser 
transportados imediatamente para a Planta Piloto de Frutas e Hortaliças do Instituto 
Federal Campus de Limoeiro do Norte – CE. As amostras devem ser higienizadas em água 
clorada (200 ppm por 15 minutos), descascadas e cortadas manualmente em cubos de 
aproximadamente 4 cm2. O pré-tratamento consistirá na imersão dos cubos de manga em 
uma solução com preparado de enzimas pectinolíticas, Petinex Ultra SP-L (Novozymes), 
devendo permanecer em repouso a aproximadamente 22ºC. A diluição, caso necessário, 
deverá ter seu pH ajustado para aproximadamente 4, através da adição de carbonato de 
potássio e ácido cítrico. Os frutos deverão, em seguida, ser separados da solução com 
uma peneira e lavados com água corrente por três vezes. Serão testados a concentração da 
solução de enzima e o tempo de imersão das frutas na solução. A desidratação osmótica 
será o processo posterior ao tratamento com pectinases, no qual o desidratante osmótico 
utilizado será a sacarose, comercialmente conhecida como açúcar. O método controle 
consiste unicamente pelo tratamento de desidratação osmótica, com intuito de comparar 
e avaliar com os parâmetros resultantes do método combinado. Os parâmetros a serem 
testados nessa etapa serão: concentração da solução de sacarose, proporção xarope:fruta 
e tempo de imersão das frutas no xarope. Após a obtenção do desidratado final, análises 
como: físico-química, microbiológica, sensorial e estatística serão realizadas para que o 
objetivo do presente projeto de pesquisa seja alcançado. Espera-se que a aplicação do 
pré-tratamento enzimático seguido de desidratação osmótica, em amostras de manga 
da variedade Tommy Atkins, aumente significativamente nos resultados do teor final de 
compostos fenólicos, como também melhore as características sensoriais. Espera-se 
ainda que o método combinado apresente eficiência relevante, pois promoverá redução de 
peso e umidade, o que possibilitará maior estabilidade do produ

TÍTULO: Lazer, recreação e animação turística no thermas hotel resort de Mossoró – 
RN: um estudo de caso.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Natanaelia Bezerra Rodrigues Magalhães
Autores: Natanaelia Bezerra Rodrigues Magalhães, José Afonso dos Santos Santil.
Resumo: O presente trabalho buscou desenvolver um estudo de caso sobre as atividades 
de lazer e animação turística do Thermas Hotel e Resort de Mossoró – RN e avaliar a 
importância dessas atividades como fator de motivação para atrair demanda para esse 
resort. O embasamento teórico deste trabalho foi construído a partir de livros de autores 
renomados dentre os quais Joffre Dumazedier e Airton Negrine, além de trabalhos 
acadêmicos e documentos da internet. Para obtenção dos resultados, a coleta de dados foi 



realizada através de entrevistas com profissionais atuantes na área de lazer e recreação do 
resort e também por meio de registros fotográficos dos equipamentos de lazer que o hotel 
dispõe, com a finalidade de caracterizar a infraestrutura de lazer do resort de acordo com os 
padrões estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem- 
SBClass. A pesquisa buscou uma abordagem de natureza exploratória e descritiva 
combinados, e procurou fazer uma análise conceitual sobre a temática, funções, valores 
e tipos de hotéis de lazer. Buscou-se também abordar na pesquisa a estrutura de lazer e 
animação turística do resort; a caracterização das atividades de lazer a partir da análise da 
utilização da animação turística, apresentando também a concepção dos colaboradores 
internos quanto à importância das atividades de recreação e os desafios encontrados tais 
como: realizar as atividades de recreação fora do parque aquático, que é o grande carro-
chefe do resort, e o fato do mesmo não possuir uma programação de lazer durante toda 
semana. Como resultados da pesquisa, foi possível perceber que no Thermas Hotel & 
Resort de Mossoró – RN a recreação e animação turística são diferenciais importantes, 
sendo utilizadas como estratégia para atração de demanda e, consequentemente, aumentar 
as taxas de ocupação e oportunizar uma maior permanência do hóspede no hotel e uma 
maior fidelização do mesmo. Conclui-se ainda que o resort estudado cumpre com todas as 
exigências e critérios estabelecidos pelo SBClass.

TÍTULO: Reciclagem de óleo de cozinha, redução do impacto ambiental e geração de 
renda em Murici – AL
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Nataniel Domicio de Barros Filho
Autores: Nataniel Domicio de Barros Filho, Adalberto da Silva Santos, Fernanda da Silva 
Gonçalves, Maria Eduarda Lino da Costa.
Resumo: em tempos que a sustentabilidade surge como uma alternativa frente às demandas 
que a sociedade busca para sanar o impacto ambiental que pode garantir condições 
agradáveis de sobrevivência das próximas gerações o maior desafio ainda é conseguir 
trazer à tona essa realidade diante dos estabelecimentos comerciais que trabalham com 
materiais capazes de poluir bastante o meio ambiente tais como óleo de cozinha, que é um 
material que causa bastantes transtornos quando descartados incorretamente, poluindo 
águas, solo e prejudicando o bom funcionamento das redes de esgoto, atraindo vetores 
causadores de doenças.

TÍTULO: Promoção de oficinas profissionalizantes para jovens e adultos
Instituição: IFAL- Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió
Apresentador: Nataniel Oliveira dos Santos
Autores: Nataniel Oliveira dos Santos, Claudio José dos Santos Júnior, José de Oliveira Junior.
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados obtidos através da realização do projeto 
de extensão POP – Promoção de Oficinas Profissionalizantes para Jovens e Adultos, 



fomentado pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. O projeto teve duração de 
oito meses e beneficiou aproximadamente cinquenta pessoas, dentre elas jovens e adultos 
oriundos de zonas periféricas da Região Metropolitana de Maceió e que buscam a inserção 
no mercado de trabalho. A metodologia do projeto consistiu na exposição de aulas teóricas 
acerca de temas relativos ao ramo empresarial e ao mercado de trabalho atual, além de 
oficinas práticas, nas quais os participantes executaram tarefas inerentes aos assuntos 
abordados, obtendo aprendizagem e, portanto, a qualificação profissional. O objetivo 
desse projeto foi contribuir para o progresso de pessoas da comunidade, capacitando-as 
para o mercado de trabalho contemporâneo.

TÍTULO: A prática da escrita na educação profissional e tecnológica: A construção de 
sentidos
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Nathália Maria Lopes Dias
Autores: Nathália Maria Lopes Dias
Resumo: O trabalho com o texto deve ser direcionado na compreensão de seu funcionamento 
na sociedade e na relação com os indivíduos pertencentes ao grupo social. O estudo acerca 
de “A prática da escrita na Educação Profissional e Tecnológica: a construção de sentidos” 
investiga a prática de escrita focalizando a dialogicidade entre produtor, texto e receptor. 
Autores que abordam questões inerentes ao universo textual, tais como Antunes (2007), 
Castilho (2012), Marcushi (2008), Rocha (1998), apontam para o desenvolvimento da 
competência leitora e escritora, em contextos sociais variados, como suporte para o 
alcance nas mais diversas dimensões das práticas sociais de letramento.

TÍTULO: “Orgulho e preconceito: Cinema e literatura face a face”
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba/Mg
Apresentador: Nayane Felix de Freitas
Autores: Nayane Felix de Freitas, Lara Beatriz Gomes Souza, Letícia Saraiva Vilela.
Resumo: O processo de iniciação científica, elaborado por meio da pesquisa, tem se 
revelado em importante instrumento de difusão e de apreensão dos mais diversos campos 
do conhecimento. Neste sentido, buscamos estabelecer um diálogo estético e histórico 
entre o romance Orgulho e Preconceito (Jane Austen) e o filme homônimo, realizado em 
2005 por Joe Wright. Para tanto, procuramos avaliar a adaptação fílmica realizada pelo 
cineasta à luz das possibilidades narrativas do cinema.

TÍTULO: Logística reversa e comunicação como conscientização
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Nayara Alves da Silva
Autores: Nayara Alves da Silva



Resumo: O meio ambiente apresenta um crescente esgotamento das fontes de recursos 
naturais, o que vem sendo estudado pelos ambientalistas, população e empresas que 
trabalham com a logística reversa. O objetivo da comunicação social na logística reversa é 
ajudar as empresas e a população na preservação do meio ambiente, especialmente pela 
diminuição de consumo, reutilização de produtos e embalagens e coleta seletiva. Trata-
se de levar informação correta às pessoas, levando à conscientização do papel de cada 
participante, por vezes ainda desconhecido e rejeitado.
Mesmo com todos os meios de preservação do meio ambiente, ainda temos muito a fazer 
para deixar a sociedade e as empresa conscientes desde o ato do consumo à disposição fi-
nal e qual valor é gerado para todos envolvidos nesta ação. E, para que todo este processo 
supere seus obstáculos, é necessária uma boa comunicação com a propaganda tendo um 
papel importante para conscientização do consumidor.

TÍTULO: Antropização e impactos ambientais em área de preservação permanente do 
Rio Preto em formosa do Rio Preto-BA
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Nayara Caroline Moreira Leopoldo
Autores: Nayara Caroline Moreira Leopoldo, Bruna de Freitas Iwata, Weslley Maycon 
Neris Batista.
Resumo: O estudo realizou levantamento das ações antrópicas desencadeadoras dos 
impactos ambientais decorrentes do uso da área de preservação permanente (APP) do 
Rio Preto no perímetro urbano em Formosa do Rio Preto (BA). Utilizou-se o Novo Código 
Florestal para verificação do uso de APP, e realizou-se identificação e classificação dos 
impactos ambientais, utilizando o método da Matriz de Leopold. Diante disso os resultados 
obtidos foram bastante significativos, no qual em relação ao tipo de empreendimento 
foram tipificados oferecendo serviços como, comercial, hospedaria e lazer, e este tiveram 
impactos classificados como: sendo em sua maioria de (Natureza) Negativa, quanto a sua 
(Duração) Permanente, quanto à (Abrangência) local e regional, sendo em destaque a 
maioria Reversível e principalmente de Média a Alta (Relevância). Os impactos promovidos 
pelo processo de antropização verificados na área inferem ao uso indevido da área de 
proteção e promoção de impactos negativos de alta relevância.

TÍTULO: Biofertilizante a base de esterco de equideos: Uma alternativa na adubação vegetal.
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Rural
Apresentador: Nayara dos Santos Amorim
Autores: Nayara dos Santos Amorim, Ronan Souza Ribeiro de Campos, Claudete Martins 
da Silva Pereira, Beatriz Vilete dos Santos, Rosária da Costa Faria Martins.
Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido no Colégio Técnico da UFRRJ, visando suprir 
a pouca utilização de produtos naturais na agricultura e a carência de estímulo ao uso de 
biofertilizantes, foi pensado em criar e realizar o projeto “biofertilizante a base de esterco 



de equídeos” e divulgá-lo em eventos rurais com o propósito de estimular o uso do mesmo 
devido a sua suma importância na agricultura. O projeto tem como objetivo utilizar o esterco 
de cavalo para a elaboração de biofertilizantes sendo nutricional às plantas e também dar 
um destino a este esterco pouco proveitoso. Utilizou-se como material: estercos de cavalo, 
água, farelo de trigo e cinzas. O biofertilizante é de fácil manejo, podendo dar ótimo destino 
aos resíduos. Torna-se de extrema importância divulgar formas alternativas fundamentais 
na produção agrícola.

TÍTULO: Considerações concernentes ao ensino da filosofia nos cursos técnicos 
integrados
Instituição: IFSUL
Apresentador: Nei Jairo Fonseca dos Santos Junior
Autores: Nei Jairo Fonseca dos Santos Junior, Jovino Pizzi.
Resumo: em alguns setores, predomina a ideia de que a disciplina de filosofia pode ser 
dispensada. Essa inclinação é relativamente forte no ensino técnico integrado. Com isso, 
as áreas tecnológicas pretendem negar a influência dos filósofos Clássicos e de sua validez 
na formação humanística. O juízo negativo em relação à filosofia reitera o filosofar como 
âmbito ou aspecto inútil, sem nenhuma grande contribuição para formação humana. A 
questão que perpassa o debate é concernente ao próprio conceito de educar. No fundo, o 
problema é a indagação a respeito da diferença entre formar, educar e instruir. O presente 
texto desenvolve a reflexão de que a filosofia é uma área do saber, mais preocupada 
em uma formação e emancipação humana do que simplesmente a um tipo de instrução 
limitada à manipulação de objetos, fórmulas e aplicações. de um lado, a insistência se 
centra no ideal de sujeito emancipado e, do outro, a simples instrumentalização. de uma 
forma ou de outra, a disciplina filosofia não perde sua inspiração criadora, presente tanto 
nos cursos técnicos integrados – como é o caso do IFSUL, como nos demais cursos de 
nível básico, médio ou superior.

TÍTULO: do pipmo ao PRONATEC: Contradições, avanços e continuidades nos programas 
de educação profissional
Instituição: Universidade de São Paulo e Instituto Federal Farroupilha
Apresentador: Neila Pedrotti Drabach
Autores: Neila Pedrotti Drabach
Resumo: Historicamente, diferentes concepções de educação profissional disputam o 
espaço das políticas educacionais, movidas por distintos interesses político-econômicos e 
sociais. de um lado, tem-se a concepção de que a educação profissional é um mecanismo 
para o atendimento das necessidades do mercado. de outro, defende-se a formação integral 
do trabalhador integrando os conhecimentos básicos aos fundamentos científicos e sociais 
do trabalho. Tendo como base as políticas atuais de Educação Profissional, em especial 
o PRONATEC, essa pesquisa tem a seguinte questão norteadora: como, apesar das lutas 



políticas em contrário travadas no âmbito da sociedade civil organizada, se constroem e se 
mantém as políticas públicas de educação profissional baseadas em cursos de formação 
aligeirada, as quais são veiculadas, em sua maioria, através de programas educacionais, 
em diferentes momentos históricos, sendo promovidas por diferentes governos e partidos 
políticos? A metodologia se ampara na abordagem qualitativa, tendo como base teórico-
metodológica o materialismo histórico-dialético. A partir de resultados iniciais, pode-se 
identificar que o PRONATEC mantém as mesmas práticas de formação, de cursos curtos e 
fragmentados, baseados no modelo das competências, não associados à educação básica, 
e a realização de parcerias com instituições privadas na oferta do ensino profissional, o 
que se constituiu numa marca histórica dos diferentes programas desenvolvidos ao longo 
da história da educação, desde o PIPMO, na década de 1960, o PLANFOR, na década de 
1990 e o PNQ nos anos 2000.

TÍTULO: A readaptação de histórias indígenas amapaenses através do software hagáquê.
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Neliane Alves de Freitas
Autores: Neliane Alves de Freitas, Abda Ferreira Moreira, Inaly Josina de Morais Palheta.
Resumo: Com o advento da tecnologia está sendo possível observar um leque de 
ferramentas maravilhosas que auxiliam o cotidiano do ser humano. Você já imaginou 
como seria o cotidiano sem essas ferramentas? Pois bem, certamente as tarefas seriam 
exercidas de forma lenta e tradicionais, o que dificultaria a agilidade do transpasse das 
informações. Estes recursos tornaram-se primordiais para o dia-a-dia, não somente 
para a indústria e o comércio. Mas como mecanismos aliados do processo de ensino-
aprendizagem do aluno como a utilização de softwares educacionais, que permitem ao 
educando uma forma de lidar com velhos conhecidos usando recursos inovadores aliados 
com o computador, o uso da tecnologia não como “máquina de ensinar” como uma nova 
mídia educacional o computador passa a ser uma ferramenta educacional, uma ferramenta 
de complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade de ensino 
(Valente,1993, pág. 6).
Para acompanhar o avanço de outras áreas do conhecimento é necessário que as formas 
de educar sejam repensadas, pois, o método de giz e quadro está sendo ultrapassado, os 
alunos estão cada vez mais exigentes e propícios a aceitar propostas pedagógicas inova-
doras, principalmente quando busca-se a tecnologia como aliada, com esta percepção, 
através do Programa de Institucional de Bolsa à Iniciação à Docência-PIBID no Instituto 
Federal do Amapá que atende a graduação Licenciatura em Informática buscando capa-
citar discentes destes cursos para a sala de aula colocando-os diante da realidade que 
irão encontrar quando formados. A utilização de softwares livres na educação permite 
ao educando uma nova forma de aprendizado, não delimitando-o apenas a um contexto 
pedagógico, mas a um leque de ferramentas tecnológicas, com essa visão a utilização do 
software HagáQuê, possibilita ao aluno criar e recriar a partir de uma ferramenta de fácil 



manuseio, histórias em quadrinhos. Com o intuito de possibilitar a manutenção da cultura 
oral desta obra literária associou-se a tecnologia por meio do software Hagáquê, o mesmo 
foi produzido em 2001 possue uma interface bastante interativa com de modo a facilitar 
o processo de criação de uma HQ (História em Quadrinho) mesmo por uma criança com 
pouco conhecimento no uso do computador, visto que possui muitos recursos para não 
limitar a imaginação, possue um banco de dados com imagens, personagens, balões, 
sons, cenários e opções como recortar, aumentar, girar e/ou inverter.
 O presente estudo tem por objetivo possibilitar aos alunos do 2º ano do Ensino Médio o 
conhecimento do software HagáQuê na componente curricular História, utilizando como 
proposta de produção as narrativas do Povo Aparai-Waiana, além de fomentar a valoriza-
ção dos saberes dos povos indígenas mencionados, usando a tecnologia da informação 
como aliada neste processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO: Tratamento da Informação e Desenvolvimento do Sentido de Número
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Nelma das Chagas Santos
Autores: Nelma das Chagas Santos, Maria Soraia Silva Cruz.
Resumo: A compreensão de representações gráficas (tabelas, figuras, esquemas) e a 
aprendizagem da organização e tratamento de dados exigem do indivíduo certa competência 
para relacionar essas representações com princípios e conceitos matemáticos, que está 
relacionada ao desenvolvimento do sentido de número. O objetivo do trabalho é Analisar 
como o sentido de número é trabalhado nas atividades sobre ‘Tratamento da Informação’ em 
livros do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, a partir do reconhecimento de indicadores desta 
competência nas atividades propostas para as crianças. Estão sendo analisados livros didáticos 
do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Foi observado que as atividades sobre ‘Tratamento da 
Informação’ abordam, de modo geral, três indicadores do sentido de número: o significado 
dos números, operações e estimativa. e que o nível de dificuldade das atividades é gradativo: 
no início exige apenas noções sobre números e quantidades. Depois, situações-problemas são 
introduzidas tornando mais complexas as operações numéricas requeridas.

TÍTULO: Saberes docentes da educação profissional
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Santos Dumont
Apresentador: Neuzete Pires Ferreira
Autores: Neuzete Pires Ferreira, Lisleandra Machado.
Resumo: Este é um estudo bibliográfico sobre saberes docentes x saberes docentes 
da Educação Profissional. Busca-se com este artigo o reconhecimento de que todos 
os professores de todos os níveis e modalidades de ensino, da educação profissional 
inclusive,pois ela faz parte da educação, tem suas necessidades, seus problemas, desafios 
diários, tanto do ponto de vista da transposição didática, quanto os problemas éticos, 
estéticos e materiais e ao procurar soluções para estas situações, ao resolvê-las estão 



mobilizando tudo que sabem e tudo que são e ao mesmo tempo construindo novos 
saberes. Concluiu-se que os saberes e a formação dos docentes da EP são temas pouco 
estudados e constituem um universo de possibilidades para os pesquisadores.

TÍTULO: Um protótipo de hardware e software para auxiliar a assistência domiciliar 
em saúde
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Ceará
Apresentador: Nicodemos Freitas
Autores: Nicodemos Freitas, João José Paiva Bento Filho, Mauro Barbosa de Oliveira.
Resumo: Esse trabalho apresenta um protótipo baseado no DADO (Diga-Saúde em 
Assistência Domiciliar), uma continuação do projeto Diga Saúde [?] em execução no 
Grupo de Redes de Computadores e Sistemas Multimídia (grupo de pesquisa cadastrado 
no CNPq). Ele propõe um sistema de baixo custo para plataformas sensíveis ao contexto 
(context-aware concept) que disponibiliza serviços de Assistência Domiciliar tendo 
como interfaces com o Cuidador do Paciente e com o Agente de Saúde o protótipo em 
desenvolvimento, e os populares dispositivos móveis. Todas as informações capturadas 
pelo protótipo servem de contexto para o LARIISA [?], uma plataforma inteligente para 
tomada de decisão que pode servir de apoio à atividade do Cuidador do Paciente.

TÍTULO: Educação em tempo integral turno integral E.M.E.F Ângelo Gabriel Boff 
Guasselli Osório/RS
Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Gabriel Boff Guasseli
Apresentador: Nicole Pacheco Campos
Autores: Nicole Pacheco Campos, Thiago de Deus Rodrigues.
Resumo: TURNO INTEGRAL é um projeto inovador para que os alunos complementem suas 
atividades escolares, agregando assim uma carga maior de informações extracurriculares; 
porém esta proposta esta relacionada à uma discussão por uma escola que oportunize 
ampliação de mundo aos alunos.
Discutir essa temática de Escola de Tempo Integral evidencia a necessidade de se discutir 
a extensão de tempo que esse aluno permanecerá na escola, bem como a qualidade 
desse tempo.
Neste trabalho mostramos a ampliação da jornada escolar dos alunos com oficinas peda-
gógicas que lhes oportunizam hábitos, valores, conhecimentos para exercício de cidadania 
numa sociedade complexa como a Brasileira nos dias atuais.

TÍTULO: Introdução dos conceitos básicos de radioatividade utilizando softwares como 
instrumentos didáticos para alunos do 9º ano do ensino fundamental
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Zé Doca
Apresentador: Niedson Brendon Ribeiro Dourado



Autores: Niedson Brendon Ribeiro Dourado, Edivaldo Mendonça Moraes Filho, Ozael 
Barros Gomes, Joaldo da Silva Lopes.
Resumo: Neste trabalho, relatamos um método de ensino aprendizagem eficiente e 
estimulante para a compreensão de conceitos básicos sobre radioatividade, conteúdo 
presente na ementa da disciplina de ciências da escola, aliando o livro didático a softwares 
educativos (modelos de simulação). A pesquisa envolveu duas turmas do 9º ano do ensino 
fundamental de uma escola pública do município de Zé Doca –MA. O conteúdo sobre 
radioatividade foi abordado em ambas as turma, mas com metodologias diferentes. em 
uma das turmas, o conteúdo foi abordado apenas com o uso do livro didático. Na outra, 
além do livro, modelos de simulação de reações nucleares foram utilizados. A partir dos 
resultados de um questionário elaborado, observou-se melhor desempenho na turma que 
utilizou como ferramenta de aprendizado os softwares de simulações.

TÍTULO: Docência na educação profissional: Visão de licenciando sobre sua atuação.
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/Universidade de São Paulo
Apresentador: Nilton César Granvile
Autores: Nilton César Granvile, Adriana Katia Corrêa, Maria Conceição Bernardo de Mello e 
Souza, Maria José Clapis, Ronildo Alves dos Santos.
Resumo: Trata-se de recorte do projeto de pesquisa “Perfil dos estudantes de licenciatura 
em enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
com objetivo de descrever o perfil dos ingressantes no curso Bacharelado e Licenciatura 
em Enfermagem, nos anos de 2006 a 2013, quanto aos seus conhecimentos prévios em 
relação à atuação do Enfermeiro Licenciado. Estudo exploratório-descritivo que utiliza 
questionário como técnica de coleta de dados. Participaram 344 alunos ingressantes. Os 
resultados obtidos foram categorizados por temas. Para os alunos, o licenciado atua como 
professor na educação profissional de nível técnico em enfermagem; como profissional 
nos serviços de saúde; na educação sem especificar nível de ensino; como professor na 
educação básica. Ainda, referem-se à atuação no serviço de saúde, como restrita ao campo 
hospitalar. Tais preconcepções são discutidas, sendo apontados desafios no processo 
formativo do enfermeiro licenciado.

TÍTULO: Recepção cidadã
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberlândia
Apresentador: Nísia Maria Teresa Salles
Autores: Raquel Almeida Costa, Nísia Maria Teresa Salles, Alexia Fernandes Silva de 
Oliveira, Gabriel Ferreira Barcelos, Mayara Rosa de Carvalho.
Resumo: O presente trabalho refere-se ao relato de experiência do Projeto Recepção 
Cidadã. O objetivo é desenvolver habilidades e competências, do ponto de vista ético, 
solidário e humano, nos alunos responsáveis por serem coordenadores dissentes 
do planejamento, estruturação e execução das atividades do Projeto, bem como 



multiplicadores das habilidades e competências desenvolvidas. Os resultados do projeto 
referem-se a: desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas a princípios 
éticos, cidadãos, solidários e cooperativos; oportunidade de estudos, reflexões e 
conhecimentos aos assuntos relacionados à educação inclusiva e à diversidade; efetivação 
e ampliação dos resultados dos eventos da Recepção Cidadã; colaboração efetiva na 
integração psicossocial dos estudantes ingressantes, bem como melhoria nas relações 
interpessoais no ambiente escolar; colaboração para reversão da cultura do trote violento 
e de comportamentos de bullying e colaboração na prevenção da evasão escolar.

TÍTULO: Concepção de um sistema de microgeração fotovoltaica para iluminação 
externa
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Nolvi Francisco Baggio Filho
Autores: Nolvi Francisco Baggio Filho, Fernando Hoefling dos Santos, Gustavo Pedroso 
Cainelli, Marcelo Elias Simon, Hioná Benetti Ritter.
Resumo: Utilizando conceitos de eletromagnetismo, este trabalho apresenta um 
estudo de um motor linear de passo, com o objetivo central de viabilizar uma estrutura 
alternativa para produção direta de movimento linear de translação, sem a necessidade 
de conversores e/ou variadores mecânicos, a partir de excitação elétrica em corrente 
contínua. Baseado no princípio de tendência de alinhamento do fluxo magnético através 
do caminho de menor relutância magnética, o dispositivo é formado por uma estrutura de 
material ferromagnético ranhurada e estática e uma estrutura móvel, onde são acopladas 
três bobinas eletricamente independentes. Um sistema de suspensão mecânica permite 
que a parte móvel se movimente linearmente sobre a parte estática, sem tocá-la. A 
movimentação relativa entre as partes se dá a partir da correta excitação das bobinas. Uma 
análise numérica e experimental é utilizada para verificar a relação entre a corrente elétrica 
aplicada nas bobinas e a força planar de tendência de movimentação linear desenvolvida.
Os resultados apontam uma sensibilidade de 3,86 N/A (Newtons por Ampère) quando a 
corrente elétrica é de 2,5A e de 6,41N/A quando a corrente é de 4,0A.

TÍTULO: VIvências e expectativas de uma aluna do proeja no ensino de química: Um 
estudo de caso.
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí
Apresentador: Octávio Marcos Martins Mani
Autores: Octávio Marcos Martins Mani, Karine Sânya Dutra Silva, Hailton Ferreira Pereira, 
Anna Gabriella da Silva Oliveira.
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido e apresentado à disciplina: O Ensino de Ciências e 
Matemática para a Educação de Jovens e Adultos, do mestrado em Educação para Ciências e 
Matemática do IFG Campus Jataí. Durante o primeiro semestre de 2014 acompanhamos uma 
aluna do Proeja - Técnico Integrado em Secretariado, especificamente nas aulas de Química, 



com o intuito de conhecer sua realidade cotidiana e a relação direta com sua vida acadêmica. 
O trabalho se constituiu em três relatórios, sendo um relatório inicial, um intermediário e um 
final, cada relatório com um enfoque diferenciado, objetivando conhecer e reconhecer na aluna 
suas vivências, suas expectativas, e possíveis contribuições que viessem impactar no seu 
desenvolvimento interpessoal, acadêmico e diretamente na disciplina de Química. Este contato 
com a aluna e o professor de Química nos apresentou alternativas e propostas possíveis de 
se realizar com o público de EJA, capazes de contribuírem com o aprendizado de conceitos 
e a aplicabilidade dos mesmos, relacionando-os ao cotidiano e não desvinculando teoria e 
prática, consequentemente analisar o papel da EJA na emancipação dos sujeitos. O trabalho se 
desenvolveu em contato direto com a aluna na sala de aula durante as aulas de Química e em 
sua residência, configurando-se num estudo de caso, numa abordagem qualitativa, com caráter 
exploratório e descritivo/interpretativo. Os instrumentos de coleta de dados foram a observação 
direta e como principal fonte de informações entrevistas semiestruturadas. A questão de 
organização do currículo e adequações de conteúdos para a EJA foram em diversas ocasiões 
citadas pela aluna, segundo sua concepção os conteúdos devem estar minimamente de acordo 
com o que é previsto na matriz e nas ementas do curso, mas podem e devem ser adequadas 
e apropriadas a realidade cotidiana do aluno, considerando suas experiências como sujeitos 
historicamente constituídos, com seus conhecimentos anteriores, e consequentemente otimizar 
sua aprendizagem. Os resultados nos permitem afirmar que atividades de contextualização 
dos conteúdos fazem com que o educando construa seu próprio conhecimento, seja solidário, 
saiba trabalhar em equipe e acima de tudo vislumbre sempre uma aplicabilidade prática para 
os ensinamentos de química. O estudo culminou em uma ação conjunta, aluna/professor de 
Química na elaboração de uma proposta emancipatória e omnilateral para o processo ensino 
aprendizagem para o público de EJA.

TÍTULO: Música e estigma: o olhar estereotipado sobre o estudo musical
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
Apresentador: Odair Ferreira de Lima Júnior
Autores: Odair Ferreira de Lima Júnior, Amanda Jéssica Amâncio da Silva, Rayrane Iris 
Melo da Cunha.
Resumo: O referido estudo se propõe a discutir sobre os estilos musicais e os 
estereótipos sociais a estes atribuídos. Com base nos estudo de Penna (2010), o gosto 
musical construído ao longo de toda a vida do individuo, constitui-se enquanto produto 
construído a partir fontes variadas, o que justifica a predileção a determinados estilos 
musicais, viabilizando identificações pessoais e proporcionando a formação de grupos 
afins. Entretanto, a música seria capaz de influenciar á vida? Com base nessa questão, 
realizamos uma pesquisa na tentativa de identificarmos a concepção de um grupo de 
estudantes a este respeito. Utilizamo-nos de questionário semiestruturados aplicados á 
discentes do IFRN. A partir dos resultados analisados, constatamos o quanto é intensa as 



atribuições de estereótipos sociais à grupos que se identificam com determinados estilos 
musicais, que tem como base o preconceito, nos levando á construção de uma discussão 
sobre o tema, refletindo sobre a veracidade dessa visão.

TÍTULO: Características dos frutos do maracujazeiro produzidos sob diferentes manejos 
das plantas, na região de Sousa, Paraíba
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa
Apresentador: Oscar Mariano Hafle
Autores: Oscar Mariano Hafle, Francisco Romário Andrade Figueiredo, Daciano Miguel de 
Sousa, Valéria Maria dos Santos Hafle, Francisco Iramirton Delfino.
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar os frutos do maracujazeiro-amarelo 
submetido aos diferentes manejos das plantas, na região de Sousa, Paraíba. O experimento 
foi conduzido no Pomar do Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa (IFPB-Sousa), 
localizado no Perímetro Irrigado de São Gonçalo (6°45’ S de latitude, 38°13’ WGr de 
longitude e altitude de 223 m), no período de maio/2013 a abril/2014. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições e três plantas 
por parcela experimental, composta por seis tratamentos (manejo das plantas). Nos frutos 
foram avaliados: peso médio do fruto (g), diâmetro longitudinal e transversal do fruto 
(mm), relação diâmetro longitudinal/diâmetro transversal, espessura da casca (mm), 
porcentagem de casca, suco e semente, sólidos solúveis totais (%), acidez total titulável 
(% de ácido cítrico), sólidos solúveis/acidez total e potencial hidrogeniônico (pH). Os 
resultados foram submetidos à Análise de Variância e as médias dos dados comparadas 
pelo teste de Tukey. Houve diferença estatística significativa para a variável peso médio 
dos frutos, com valores variando de 162 a 221 g/fruto.

TÍTULO: Projeto programa ação
Instituição: IFMG Campus Ouro Preto
Apresentador: Osvaldo Novais Júnior
Autores: Osvaldo Novais Júnior, Francisco César Rodrigues Araújo, Adolfo José Gonçalves 
Stauvax Baudson.
Resumo: INTRODUÇÃO: O Projeto de Pesquisa e Extensão Programa Ação faz parte do 
Programa Institucional de Bolsas do IFMG Campus Ouro Preto. O principal objetivo deste 
projeto é capacitar alunos regularmente matriculados nos ensinos médio e fundamental de 
Ouro Preto e região na resolução de problemas de lógica e programação, despertando o 
interesse desses alunos para área de Computação, através da organização e realização de 
treinamentos e competições de lógica e programação em vários níveis, mais especificamente 
uma Maratona de Programação que acontece anualmente durante a Semana de Ciência e 
Tecnologia do IFMG Campus Ouro Preto e a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI).
Os jovens atualmente possuem um grande contato e facilidade de utilização de máquinas 
computacionais e seus recursos. Entretanto, desconhecem a Computação enquanto ciência. 



Assim, proporcionar conhecimento de conceitos e habilidades da área de forma acessível 
para os estudantes é uma necessidade nos programas educacionais (COSTA et al, 2012).
A participação de estudantes em competições nacionais e internacionais em geral é impor-
tante, pois aumenta o interesse pelos conteúdos e disciplinas relacionados aos temas das 
provas, melhorando assim o rendimento dos alunos e a qualidade dos cursos (BARROS e 
OEIRAS, 2010).
Metodologia
As ações do projeto estão divididas de acordo com a modalidade dos bolsistas. Quatro bol-
sistas PIBEX JR atuam nas atividades de extensão envolvendo alunos do ensino fundamental 
de escolas da região. Estas atividades estão voltadas principalmente para a divulgação e 
organização das competições e suporte aos participantes dos treinamentos preparatórios 
que são oferecidos para as modalidades de Iniciação das competições (MARTINS, 2011). Os 
bolsistas PIBIC JR desenvolvem atividades de pesquisa sobre metodologias para o ensino de 
lógica e linguagens de programação para alunos do ensino médio e fundamental. Esses bol-
sistas são responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação de objetos de aprendizagem para 
cursos na área de programação e apoio aos treinamentos preparatórios para as competições 
nas modalidades de programação.
Os treinamentos do Projeto de Pesquisa e Extensão são realizados no espaço físico do IFMG 
Campus Ouro Preto, de modo que os alunos de outras escolas possam ter a oportunidade 
de conhecer as atividades do Campus. No IFMG Campus Ouro Preto foram oferecidos trei-
namentos preparatórios para a OBI nas modalidades de Iniciação (para alunos do 6º ao 8º do 
ensino fundamental) e Programação Nível 1 (para alunos do 9ª ano do ensino fundamental e 
alunos do ensino médio).
Todos os bolsistas do projeto participam de um treinamento avançado em Algoritmo e Pro-
gramação que é realizado em parceria com o Departamento de Computação da Universidade 
Federal de Ouro Preto (DECOM/UFOP). Este treinamento visa a preparação dos bolsistas do 
projeto para a participação nos níveis mais avançados das competições.
Uma plataforma de apoio aos treinamentos foi criada na Internet (http://programaacao.net.
br/).
Resultados
Desde o início do Projeto Programa Ação em 2013, mais de cem alunos de cinco escolas de 
ensino fundamental de Ouro Preto já foram atendidos e tiveram a oportunidade de participar 
das modalidades de iniciação da OBI.
No ano passado uma aluna do 9º ano de uma destas escola ganhou medalha de bronze 
na categoria de iniciação nível 2 da OBI 2014. Esta aluna e vários outros alunos do ensino 
fundamental atendidos pelo projeto decidiram ingressar no Curso Técnico Integrado de Au-
tomação Industrial do IFMG Campus Ouro Preto.
O Projeto Programa Ação possibilitou também um bom desempenho dos alunos do Curso 
Técnico Integrado de Automação Industrial do IFMG Campus Ouro Preto na modalidades de 



programação das últimas duas edições da OBI. Os alunos não só conseguiram uma boa clas-
sificação nas competições de programação como também mostraram um maior interesse 
pelas disciplinas do curso relacionadas com a área de Ciência da Computação. Alguns aluno

TÍTULO: Metais tóxicos em espécies estuarinas na ilha do Maranhão: Origem, 
contaminação e risco à saúde.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Otaniel Santos Oliveira
Autores: Otaniel Santos Oliveira
Resumo: Os metais advindos das atividades antropogênicas podem atingir os corpos 
aquáticos e contaminar a biota. Metais tóxicos como o Cu,Cr,Cd,Pb,Ni e Cr são conhecidos 
pelo sua capacidade de acumularem-se biota aquática, processo conhecido como 
bioacumulação. A população humana, em especial aquela cuja dieta é rica em espécies 
estuarinas, está exposta a efeitos adversos à saúde pelo consumo contínuo destes animais. 
Logo,o objetivo deste trabalho é determinar a concentração destes metais nas espécies 
estuarinas de diferentes rios da Ilha do Maranhão e avaliar seu grau de contaminação, 
origem da contaminação e estimar o risco à saúde pública associada aos metais tóxicos.

TÍTULO: Ensino de química: Buscando um sentido a um saber
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Otávio Albino Rezende da Silva
Autores: Otávio Albino Rezende da Silva, Marcos Daniel Martins Freitas, Lucas Raphael 
Pessoa, Kaio Campos Garcia, Welson Barbosa Santos
Resumo: Ao reconhecermos as dificuldades no ensino da química, nosso objetivo é propor 
práticas visando melhorá-lo quando destinado alunos dos 9º anos e a experiência com 
tal público ocorreu na Escola Estadual Aurélio Luiz da Costa no município de Uberaba 
– Minas Gerais. Para alcançar nossos objetivos foram utilizadas maneiras distintas de 
chamar a atenção dos alunos para a percepção de saberes envolvendo Radioatividade 
e Magnetismo. Como procedimento, foi utilizadas gincanas com perguntas dentro da 
própria sala de aula e apresentações de slides, respectivamente. O percebido, logo de 
imediato, foi que os alunos tiveram uma melhora de 50% de suas notas na avaliação que 
se seguiu. As médias alcançadas pelas turmas eram sempre em torno de 50% da nota e 
depois das aulas temáticas esse quadro foi alterado. Como proposta ajustada ao Programa 
Institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID), a apresentação da aula e a prática teve 
a orientação da professora coordenadora do projeto e confirmadamente, possibilitaram o 
melhor aproveitamento do conteúdo. Ministradas durante a penúltima semana de aula, antes 
do recesso escolar de meio do ano em 2014, as aulas foram ministradas para os três 9º anos 
da escola e gastou-se dois horários para ministrar o conteúdo básico proposto. Nas aulas de 
magnetismo foram utilizadas apresentações de slides no salão da escola, além de experiência 



no laboratório e os alunos aprenderam a criar uma bússola, para a melhor compreensão 
da matéria. Utilizando a práxis ao nosso favor, obtemos um satisfatório resultado, pois foi 
possível constatar a melhora no aprendizado e aplicação do saber ensinado.

TÍTULO: Visitantes florais da bromelia laciniosa mart.f.(bromeliaceae)
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Otavio Santos Torres
Autores: Otavio Santos Torres, Petrucio Alexandre Fonseca Rios, Fernanda Barbosa Farias, 
Débora Coelho Moura, Izabel Vieira de Souza.
Resumo: Um dos aspectos fundamentais da biologia reprodutiva é a polinização. As flores 
oferecem recursos para que os animais promovam o sucesso reprodutivo das plantas. 
A Bromelia laciniosa é uma espécie “chave” que pouco se tem referências. A proposta 
deste estudo foi determinar os visitantes florais e potenciais polinizadores da espécie. As 
observações dos visitantes florais e polinizadores foram feitas à vista desarmada. Foram 
registrados os espécimes que visitavam as flores, o horário e o número de visitas e o 
comportamento dos visitantes florais. A espécie Chlorostilbon aureoventris (beija-flor) 
pode ser considerada o polinizador efetivo de Bromelia laciniosa. As espécies Plebeia 
flavocincta, Euglossa (Euglossa) cordata (abelhas), Phoebis philea philea e Aphrissa statira 
statira (borboletas), podem ser consideradas potenciais polinizadores de B. laciniosa. Apis 
melifera e Trigona spinipes apresentaram comportamento oportunista, foram classificadas 
como espécies pilhadoras.

TÍTULO: Mapeamento da produção e avaliação bromatológica de resíduos da 
agroindústria na região de Umuarama-PR
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná - Umuarama
Apresentador: Ozéias Paulo da Silva
Autores: Ozéias Paulo da Silva, Jesebel Paiva da Silva, Thiago Pereira do Nascimento, Saul 
Ferreira Caldas Neto.
Resumo: O Objetivo do trabalho foi mapear a produção de resíduos agroindustriais na 
região de Umuarama-PR e determinar sua composição bromatológica visando a sua 
utilização na alimentação animal. A metodologia para o mapeamento foi a exploratória, 
com aplicação de questionários nas agroindústrias em Umuarama e amostragem de 
resíduos para análise química. Os dados obtidos serão submetidos à análise estatística 
descritiva através de distribuição de frequência. Os resíduos serão moídos em moinho 
de martelo . Os resíduos volumosos serão submetidos a pré-secagem em estufa a 55oC 
e triturados em moinho com peneirade 1 mm. Os teores de MS serão obtidos através 
de secagem em estufa a 105oC e os teores de proteína bruta, matéria mineral, extrato 
etéreo e matéria orgânica seguindo Silva e Queiroz (2009). As determinações da fibra em 
detergente neutro e fibra em detergente ácido serão realizadas de acordo com Van Soest 



et al. (1991). Atualmente são coletados na cidade 60 toneladas de resíduos domiciliares 
por dia. A coleta seletiva ainda é precária, e recolhe apenas 10 toneladas/dia de material 
reciclável, que vai direto para associações da cidade e região, como a COOPERUMA.

TÍTULO: Projeto integrador uma nova dinâmica para aprendizagem
Instituição: Faculdade SENAC PE
Apresentador: Paava de Barros de Alencar Carvalho
Autores: Paava de Barros de Alencar Carvalho, Danielle Silva Simões Borgiani, Dario Brito 
Rocha Júnior, Karina Carla de Araújo Fernandes.
Resumo: A abordagem interdisciplinar no curso superior de Tecnologia em Design de 
Moda da Faculdade SENAC - PE vem gerando resultados efetivos nos últimos anos. Prática 
frequente entre os alunos dos cinco módulos que formam o curso, a interdisciplinaridade 
além de auxiliar no despertar do senso crítico, da expansão intelectual e da autonomia 
como elementos chave para a inserção social e profissional, também contribui para o 
desenvolvimento de habilidades, valores, conhecimentos e competências frente ao novo 
perfil profissional do mundo globalizado. Diversos são os exemplos nos quais os frutos 
efetivos dessa abordagem tornaram-se claros para os corpos discente e docente da 
instituição. Nesse sentido, há que se levar em consideração ainda que tal prática está 
em consonância com as leis e outros regimentos balisadores da educação pelo fato de 
prezarem pela colaboração e o trabalho em equipe, resultando no aluno sendo percebido 
como um agente ativo, apto a planejar ações e assumir responsabilidades, fazendo a 
tomada de decisões de forma comprometida e responsável diante dos fatos relevantes da 
atualidade que lhes são apresentados.

TÍTULO: Vulnerabilidades socioambientais na zona de proteção ambiental – 9, Natal/RN.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Pablo Guimarães Azevedo
Autores: Pablo Guimarães Azevedo, Aldo Aloísio Dantas da Silva.
Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo analisar a vulnerabilidade socioambiental 
na Zona de Preservação Ambiental -9, localizada na zona administrativa norte do município 
de Natal/RN. Este objetivo foi traçado ao constatarmos um número elevado de residências 
(cerca de 2.000) situadas em uma área considerada relevante do ponto de vista ambiental e 
social, notadamente pela existência de lagoas, dunas e rios que contribuem para a recarga 
do aqüífero Dunas/Barreiras, além de ser uma área largamente utilizada para atividades 
agrícolas. Fundamentada na revisão bibliográfica sobre o conceito de vulnerabilidade, 
consultas em órgãos públicos para aquisição de dados, além da pesquisa de campo e 
aplicação de questionários. Os dados coletados de cada categoria da vulnerabilidade 
(social e ambiental) foram tabulados, analisados e apresentados em forma de tabelas, mapas 
e textos. Baseando-se nas concepções teóricas e metodológicas de Alves (2006), Cutter 
(1996), Torres (2000), Acselrad (2006) e Hogan e Marandola Junior (2005; 2006; 2007) a 



pesquisa esta estruturada na elaboração de um diagnóstico socioambiental dos bairros de 
Lagoa Azul e Pajuçara e a posterior análise da vulnerabilidade social e ambiental da Zona de 
Preservação Ambiental-9, notadamente as Áreas 1, 2 e 3. Constatou-se uma variação nos 
resultados entre as categorias vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental para cada 
área da Zona de Preservação Ambiental-9. Entretanto, o cruzamento entre as duas categorias 
citadas mostrou que a Área 3 apresentou o maior nível de vulnerabilidade socioambiental, 
seguida da Área 1. Já a Área 2 foi considerada de menor vulnerabilidade socioambiental. Neste 
sentido, este trabalho trás subsídios relevantes para o planejamento de políticas públicas, ao 
identificar e caracterizar as áreas críticas, com alta vulnerabilidade socioambiental.

TÍTULO: Desenvolvimento de um software livre para o cálculo de uma longarina de 
avião em pequena escala
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Pablo Henrique Ribeiro Bezerra
Autores: Pablo Henrique Ribeiro Bezerra, Layse Andreza Carvalho de Sousa, Flávio Alves 
dos Santos, Rafael Madureira Lins de Araújo, Francisco Marcelino Almeida de Araújo.
Resumo: O projeto estrutural de aeronaves necessita de ferramentas computacionais 
precisas e de confiabilidade para que os resultados estejam o mais próximo das 
tolerâncias exigidas por normas de aviação, como exemplo a JAR. Sendo assim, o que 
poderia ser solução acaba tornando-se uma barreira na vida do acadêmico que busca 
desenvolver trabalho nessa área, pois não são todas as instituições de ensino e pesquisa 
que possuem condições financeiras para adquirirem esse tipo de ferramenta. Logo, 
se o estudante ou projetista necessitar realizar várias interações matemáticas para o 
estudo de mecânica dos materiais sobre um componente estrutural da asa de um avião, 
como exemplo a longarina, ele levará muito mais tempo quando comparado quando ele 
utilizasse uma ferramenta de simulação.
Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um software livre para 
os cálculos isostáticos e de resistência de uma longarina de um avião em pequena escala.

TÍTULO: Principais causas de movimentação de terra em áreas urbanas.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Palloma Ribeiro Cuba dos Santos
Autores: Palloma Ribeiro Cuba dos Santos, Luiz Henrique de Oliveira.
Resumo: Estudos geológico-geotécnicos destinados à avaliação do potencial de 
ocorrência de eventos perigosos naturais, principalmente na área urbana, vêm crescendo 
significativamente nos mais diferentes países. Dentre os fenômenos que mais se destacam, 
podemos citar os terremotos, inundações e movimentos de massa, objeto de interesse de 
grande parte de pesquisadores e planejadores e/ou administradores públicos, pois podem 
atingir áreas com importantes infra-estruturas para um país, tendo como conseqüência 
mais grave a perda de vidas humanas.



Nos movimentos de massa, como em muitos outros tipos de processos geológicos, a 
interferência humana pode ter sérios efeitos.
O objetivo desse trabalho é identificar os principais fatores que ocasionam os mais di-
versos tipos de movimentos de massa em áreas urbana, buscando assim uma forma de 
evitar esses desastres, na busca de determinar e elencar as soluções preventivas, para a 
diminuição dos riscos referentes ao fenômeno abordado.

TÍTULO: A construção de uma marca em empresas de turismo.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão
Apresentador: Paola Silva de Deus
Autores: Paola Silva de Deus, Gabriela Toaiari Rodrigues Farinha Cordeiro.
Resumo: O presente projeto tem a finalidade da reflexão dos autores sobre como produzir 
uma marca que agregue valores imateriais aos produtos de turismo desde sua proposta 
inicial. Também visa um enfoque mercadológico dos produtos de turismo, a partir de seu 
início, agregando valores por meio de uma marca.
Tem por objetivo identificar os fatores importantes na formação e criação de marcas vin-
culadas a produtos e serviços turísticos.
Pretende apontar a importância de e uma marca na atividade turística e correlatas.
A partir de dados coletados concluir sobre como criar uma marca que agregue valor aos 
produtos e atividades turísticas.
A metodologia pretendida inicialmente é a indução por pretender avaliar elementos em-
píricos, lógicos e intuitivos durante a pesquisa, não estando descartada a utilização da 
dialética na apresentação do estudo.

TÍTULO: Contribuições de atividades diversificadas na formação incial de professores 
de ciências e biologia
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul
Apresentador: Paola Zuquetto Flôres
Autores: Paola Zuquetto Flôres, Simone Medianeira Franzin.
Resumo: A formação inicial de professores tem sido foco de várias discussões e 
questionamentos ao longo dos últimos anos. Uma das principais abordagens relaciona-
se a desmotivação do licenciando no desempenho da docência. Desta maneira, torna-se 
necessário o desenvolvimento de práticas e estratégias que motivem e permitam ao futuro 
profissional a busca de metodologias diversificadas para a sua práxis. O presente trabalho 
tem por objetivo ressaltar a relevância da incorporação de atividades diversificadas no 
desenvolvimento de aulas de Ciências e Biologia, de forma a contribuir na formação inicial 
de profissionais da Educação Básica. As atividades propostas são realizadas anualmente 
pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e bolsistas do Programa 
de Educação Tutorial – PET Biologia, do Instituto Federal Farroupilha – Campus São 



Vicente do Sul, de acordo com o tripé fundamental: ensino, pesquisa e extensão. Dentro 
destas dimensões, destacam-se atividades no ensino como: realização de minicursos, 
debates e discussões sobre temas sociais, seminários abertos, relatos profissionais, 
oficinas, palestras, aulas práticas e participação dos licenciando em eventos. de forma 
complementar, acontecem as atividades de pesquisa interligando os conhecimentos de 
ensino e de extensão, de forma a possibilitar o desenvolvimento da iniciação científica e 
percebendo a importância do conhecimento da realidade para a realização das pesquisas e 
sua contribuição para o crescimento social da região em que estão inseridos. As atividades 
de extensão finalizam e corroboram na medida em que são realizadas com a comunidade 
externa, envolvendo o município e arredores, incluindo atividades nas escolas e instituições 
da região, atividades no Ensino Médio, inclusão de pessoas com necessidades especiais, 
educação indígena, organização de saídas de campo, realização de viagens de estudos, 
atividades presenciais em APAEs e, oficinas práticas em creche e abrigos de idosos. O tripé 
formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo fundamental para a 
formação acadêmica, o que auxilia e proporciona experiência ao futuro educador.

TÍTULO: Propostas de intervenções arquitetônicas no ambiente escolar realizadas por 
alunos do curso técnico em edificações
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Apresentador: Patrícia Bhering Fialho
Autores: Patrícia Bhering Fialho
Resumo: A qualidade do ambiente escolar sempre foi foco de estudos em diversas áreas. 
Entretanto, quando se trata da acessibilidade de pessoas com necessidades especiais às 
edificações destinadas ao ensino, verifica-se que, mesmo sendo um tema importante, é 
pouco abordado.
Neste sentido, como parte do conteúdo da disciplina de projeto arquitetônico do Curso 
Técnico em Edificações, foi trabalhado em sala de aula projetos e intervenções arquitetôni-
cas no ambiente escolar da Unidade de Curvelo do CEFETMG, visando adequar os espaços 
comuns da Unidade às exigências da Norma 9050:2004 e, assim assegurar o acesso e o 
direito de todos.
Dessa forma promoveu-se uma maior sensibilização dos alunos sobre a importância da 
inclusão e da acessibilidade, por meio de instalações aptas aos usuários sem restrições, 
dialogando a harmoniosamente com as diferenças.

TÍTULO: Programa de apoio a projetos de extensão do IFTM: Um impacto nas ações de 
extensão do Instituto Federal do triângulo mineiro
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Patrícia Campos Pereira
Autores: Patrícia Campos Pereira, Adriano Elias, Cláudia Helena Rezende Lemes, Gianna 
Andréia Ferreira Gobbi, Liciane Mateus da Silva.



Resumo: O Programa de Apoio a Projetos de Extensão do Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro – IFTM tem como finalidade conceder apoio financeiro para a execução de 
projetos de extensão, no âmbito do IFTM e seus Campus. Iniciado em 2010, os recursos 
do programa são repassados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica para 
o financiamento de projetos sociais, projetos de formação profissional e projetos culturais, 
artísticos. Os recursos financeiros prevêem, dentre outros, gastos com bolsas que 
viabilizam a participação dos estudantes do IFTM na execução dos projetos, contribuindo 
com sua experiência e formação, sendo um dos maiores focos do programa. O objetivo 
desse trabalho é demonstrar o impacto desse programa nas ações extensionistas do IFTM. 
Para isso realizou-se levantamento do número de projetos financiados de 2010 a 2004, 
suas linhas de atuação, do número de estudantes bolsistas envolvidos, bem como o valor 
total dos recursos investidos.

TÍTULO: A importância da pesquisa na formação inicial: Um estudo de caso
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Volta Redonda
Apresentador: Patrícia Carla Vieira Romão Botelho
Autores: Patrícia Carla Vieira Romão Botelho, Márcia Amira Freitas do Amaral, Paulo 
Roberto de Araujo Porto.
Resumo: O presente trabalho traz as ideias iniciais desenvolvidas no projeto de pesquisa 
para a realização do trabalho de conclusão de curso da Especialização em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática do Campus Volta Redonda e aborda o tema Pesquisa 
e Formação Inicial dos Professores de Ciências Biológicas. Esta proposta tem como 
objetivo mostrar a importância da participação de licenciandos em projetos de Iniciação 
Científica e no desenvolvimento da pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, 
visando o enriquecimento de sua formação acadêmica. Será realizada uma abordagem 
teórica da perspectiva do Professor reflexivo/pesquisador. A relevância deste tema se 
deve à frequente preocupação de se melhorar cada vez mais a qualidade da formação do 
Professor de Ciências Biológicas. e o que se pretende, ainda, é identificar os desafios e 
contribuições encontrados pelos licenciandos ao participar de uma pesquisa ao longo de 
ou durante um período de sua formação inicial. O trabalho será de cunho qualitativo do tipo 
estudo de caso. Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas para 
posterior análise. Terá como público-alvo, alunos participantes do Programa Institucional 
de Iniciação Científica e do último ano de graduação, Professores e Coordenadores do 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Instituição de Ensino Superior 
localizada na cidade de Volta Redonda. A intenção é que este trabalho contribua na reflexão 
sobre a Formação Inicial de Professores envolvida com a pesquisa e o olhar reflexivo para 
que transforme significativamente a práxis escolar.

TÍTULO: Modelagem do valor calórico de biscoitos recheados
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia



Apresentador: Patrícia das Chagas Prado
Autores: Miriam Stephanie Nunes Souza, Patrícia das Chagas Prado, Alexandre Boleira 
Lopo, Demson Oliveira Souza.
Resumo: O artigo teve como objetivo verificar o principal nutriente que fornece calorias 
entre carboidratos, proteínas e gorduras totais e construir um modelo matemático para o 
valor calórico ou valor energético (kcal) de biscoitos recheados. A metodologia consistiu-
se em um modelo de regressão linear, verificando a relação entre variáveis independentes 
e variável dependente por meio do boxplot, a equação de regressão foi determinada pelo 
teste F e os coeficientes foram obtidos pelo teste t-Student. A análise dos resíduos foi 
realizada através dos testes: Box-Pierce, Shapiro-Wilk e Breusch-Pagan. Nota-se que 
carboidratos (g) e proteínas (g) isoladamente não apresentaram correlação com a variável 
resposta, sendo a gordura total (g) o principal variável contribuinte para a determinação do 
valor calórico dos biscoitos recheados.

TÍTULO: “Dialogando com a cultura indígena”
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Patrícia de Sousa Sampaio Bela
Autores: Patrícia de Sousa Sampaio Bela, Kellem Cristina Pires dos Santos.
Resumo: O objetivo deste projeto é evidenciar a cultura indígena em seu campo histórico, 
trazendo a tona suas tradições e práticas cotidianas. Nesse sentido, buscaremos abordar 
a importância dessa cultura na educação, conforme a Lei 11.645/08 como componente 
obrigatório do currículo escolar. Para tanto, trataremos neste, a participação efetiva que 
os índios tiveram na formação de nosso país, fazendo um breve relato da história indígena 
e focalizando a importância da diversidade de culturas existente no Brasil. Tal projeto é 
desenvolvido em uma escola pública do município de Morrinhos-GO, em uma turma com 
alunos do 2º ano do ensino fundamental, a fim de divulgar e incentivar esses alunos a 
conhecerem a diversidade cultural que a cultura indígena nos oferece. Nosso percurso 
metodológico pautar-se à em apresentarmos junto ao estudo bibliográfico o relato de 
experiências adquiridas por meio das práticas pedagógicas executadas neste projeto. 
Por fim, o intuito deste projeto é promover o reconhecimento da importância da cultura 
indígena, bem como a valorização do outro e o respeito a outras etnias.

TÍTULO: O dominó de funções do 1º e 2º graus como ferramenta para o ensino-
aprendizagem de matemática na E.M.E.F. Celso Alves de Araújo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Patrícia de Souza Moura
Autores: Patrícia de Souza Moura, Emília Gonçalves de Lima Neta, Vinicius Ribeiro Goveia, 
Cícera Janete Alves de Oliveira, Roberta da Silva.
Resumo: Este trabalho discute a importância da utilização de ferramentas lúdicas como 



recursos mediadores para o ensino da matemática, considerando que as aulas dessa 
disciplina exigem do professor criatividade ao se trabalhar com os conteúdos propostos 
pelo currículo, no intuito de facilitar a aprendizagem dos discentes. O objetivo desta 
proposta é apresentar uma experiência realizada através de uma oficina de quatro horas, no 
9º ano da E.E.F. Celso Alves de Araújo, mostrando a relevância do dominó como ferramenta 
lúdica e interativa no ensino de “Função”. Inicialmente, foi proposto um questionário para 
diagnosticar as dificuldades dos alunos diante do conteúdo e, a partir das respostas, 
realizou-se a oficina com ênfase nesse conteúdo, a fim de minimizar as dificuldades 
diagnosticadas. A seleção do público-alvo considerou a necessidades desses alunos em 
adquirir conhecimentos básicos para cursarem o Ensino Médio com perspectivas de obter 
êxito nos estudos desse nível de escolaridade. Os resultados mostraram-se satisfatórios, 
sendo possível perceber a aprovação dos discentes quanto ao uso do dominó e quanto à 
utilização de materiais lúdicos nas aulas.

TÍTULO: Análise do uso e ocupação do solo das margens do reservatorio hídrico Jatobá 
II, como subsidio para uma proposta de pagamentos por serviços ambientais no 
município de Princesa Isabel, sertão da Paraíba
Instituição: IFPB Campus Princesa Isabel
Apresentador: Patrícia Pereira Caetano
Autores: Patrícia Pereira Caetano, Maiara Gabrielle de Souza Melo, Cybelle Frazão Costa 
Braga, Rickson Melo de Albuquerque, Josefa Florentino Medeiros.
Resumo: O crescimento populacional aliado à intensa urbanização e desenvolvimento 
cientifico e tecnológico tem causado um processo devastador dos recursos ambientais 
fazendo com que a natureza perda a capacidade do prover serviços ambientais essenciais 
à vida humana, tais como sequestro de carbono, proteção da biodiversidade, manutenção 
do ciclo hidrológico e beleza cênica, dando origem a um colapso natural. Nesse cenário, os 
recursos hídricos vêm sofrendo forte pressão antrópica, ocasionando perda na qualidade 
e quantidade da água e a escassez de nenhum recurso natural é mais sintomática do que 
este, tendo em vista a função que exerce sobre a vida em todas as suas formas e como 
importante insumo econômico. Nessa ótica a ocupação desordenada da humanidade 
tem atingindo áreas que deveriam ser protegidas, como as margens dos mananciais, os 
quais em sua grande maioria são os responsáveis pelo abastecimento público (OLIVEIRA, 
2014). Os impactos ambientais causados aos corpos hídricos, em sua maior parte, estão 
associados ao mau gerenciamento do solo em suas margens, sendo que estas alterações 
podem afetar ou serem afetadas pelos stakeholders envolvidos com o recurso ambiental. 
A retirada da cobertura vegetal nativa, a qual é considerada pelo Código Florestal, presente 
no artigo 3º, inciso II, como sendo Área de Preservação Permanente - APP: que deve ser 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas é 



uma principais causas da morte de grandes reservatórios de água, ocasionando problemas 
como, O aumento do escoamento superficial, pela perda do papel de administração da 
vegetação de captar, armazenar e distribuir a água ao longo do ano; A compactação do solo 
pelo intenso trafego humano e animal diminuindo a capacidade de infiltração do solo, Solo 
propenso a processos erosivos; Aumento consubstancial do carreamento de partículas 
para o corpo de água; O assoreamento e futuramente se não tomadas medidas cabíveis 
ocorrerá o possível aterramento do manancial, que virá atrelado a inúmeros problemas 
sociais, um verdadeiro colapso socioambiental. Levando em consideração este panorama, 
o respectivo trabalho teve como objetivo analisar o uso e ocupação do solo nas margens 
do reservatório hídrico Jatobá II, localizado no município de Princesa Isabel, Sertão do 
estado da Paraíba a fim de subsidiar uma proposta de pagamentos por serviços ambientais 
para a gestão das águas no município.

TÍTULO: Politicas publicas e os desafios da formação profissional, cientifica e 
tecnológica nos Institutos Federais
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Patrícia Silva Ferreira
Autores: Patrícia Silva Ferreira, Araken Alves de Lima, Rita Pinheiro Machado.
Resumo: O objetivo do presente trabalho foi apontar os gargalos, perspectivas e principais 
aspectos que caracterizam os Institutos Federais como agentes de formação de Capital 
Humano para Inovação e para o desenvolvimento do país. O processo investigativo incluiu 
a consulta em referências bibliográficas (livros, artigos científicos, leis e pareceres oficiais). 
Foi observado que a capilaridade resultante da distribuição geográfica dos Campi (regional), 
a verticalização do ensino-pesquisa-extensão e as ações de inclusão social comprovam o 
potencial destas instituições para o desenvolvimento regional e nacional. Os IF desempenham 
um papel relevante na formação de RH para o mercado de trabalho, e assim para os sistemas 
produtivos e de inovação (locais). No presente estudo comparamos os Arranjos Produtivos 
Locais (APL), com o cocneito de Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (SPILs). O conceito 
de SPILL, no contexto da capilaridade dos IF e sua atuação local e regional, é mais adequado 
do que o conceito de APL atual, que consta na Lei de Criação da RFEPCT.

TÍTULO: Licitações públicas sustentáveis: Um estudo no IFRS
Instituição: UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Patrícia Tatiana Ferreira Ramos
Autores: Patrícia Tatiana Ferreira Ramos
Resumo: Este trabalho realiza uma análise quanto à implementação das licitações 
sustentáveis no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Com a alteração do artigo 
3º da Lei 8.666/93, a licitação passou a ter uma finalidade que vai além das contratações 
baseadas no critério do preço, isto é, a licitação passou a ser uma ferramenta para a 
garantia do desenvolvimento nacional sustentável. Como base para o alcance dessa 



finalidade, surgiu a Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Dessa forma, este trabalho objetivou analisar como estão sendo 
aplicados os critérios de sustentabilidade, conforme a Instrução Normativa citada, no 
âmbito do IFRS, no ano de 2013, verificando o que pode ser melhorado neste processo. 
A metodologia utilizada neste estudo é exploratória e descritiva, realizada através do 
levantamento de dados, por meio de questionários aplicados aos servidores envolvidos 
diretamente com as licitações, possibilitando a verificação da aplicação da normativa, e 
de um comparativo entre os Campus do IFRS, este levantamento permitiu verificar as 
dificuldades neste processo e os aspectos que podem ser melhorados. Conclui-se que 
o IFRS aplica a Instrução Normativa nas suas licitações, de forma parcial, apesar dos 
servidores relatarem que há dificuldades na aplicação dos critérios de sustentabilidade, é 
essencial a utilização e inclusão de critérios sustentáveis nas licitações, tendo em vista que 
o aumento do mercado consumidor destes produtos e serviços incentivará e promoverá 
o aumento das empresas e consequentemente a diminuição do preço dos produtos e 
serviços que possuam os critérios de sustentabilidade.

TÍTULO: Análise cronológica do uso e ocupação do solo no parque municipal serra das 
areias
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Patrícia Tinoco Santos
Autores: Patrícia Tinoco Santos, Denny Kessons de Souza, Marilda Regina da Silva.
Resumo: A Lei n° 2.018/99, que criou a Unidade de Conservação (UC) denominada Parque 
Municipal Serra das Areias (PMSA), em Aparecida de Goiânia, Goiás, regulamentada pelo 
Decreto 391/09, teve por finalidade garantir a preservação das nascentes, fauna e flora. 
Com o intuito de avaliar se tais medidas legislativas se mostraram eficientes na preservação 
dos objetos-alvos, em especial os que se encaixam na categoria uso e ocupação do solo, 
foram utilizadas técnicas e ferramentas de agrimensura, sensoriamento remoto e aplicação 
do uso de geotecnologias para a caracterização de elementos terrestres e avaliação das 
alterações ocorridas no período entre 1999 e 2011. Esse trabalho sinaliza a recuperação 
da vegetação nativa no período em análise, entretanto, alerta quanto à interferência urbana 
nos índices de degradação.

TÍTULO: Cultura indígena: Uma proposta interdisciplinar
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá, Campus Macapá
Apresentador: Paula Rabelo de Oliveira
Autores: Paula Rabelo de Oliveira, Hermerson do Rosário Fortunato, Eliane do Socorro 
Pires da Costa, Erlyson Farias Fernandes.
Resumo: Estima-se que antes da chegada dos europeus ao Brasil, havia cerca de cinco 
milhões de nativos que habitavam a região litorânea do país: a etnia dos Tupis Guaranis. 
Esta, quando vencia seus inimigos em batalhas, realizava festas regadas pelo cauim, 



bebida feita de mandioca ou milho. A realização da pesquisa sobre a bebida foi feita de 
forma bibliográfica e sua apresentação de maneira expositiva através de um seminário 
apresentado, primeiramente, a um grupo de alunos bolsistas do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência que também ministraram suas experiências na Escola Estadual 
Marechal Castelo Branco. Após esse momento, foi realizada uma oficina prática, ministrada 
em sala de aula e no laboratório de informática, o LIED, aos alunos de 2º ano do Ensino Médio 
da referida escola. A implementação desta oficina foi realizada com o intuído de dinamizar o 
ensino da disciplina química com auxílio de recursos digitais e envolver a cultura das etnias 
indígenas de acordo com uma das temáticas oferecidas pelo PIBID.O workshop, antes de sua 
aplicação em sala de aula, foi apresentado para Luiz Cunha e Sara Miranda, supervisores do 
PIBID responsáveis pela avaliação deste projeto na escola, que contribuíram com sugestões 
importantes para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. A partir desta orientação, 
a intervenção aconteceu a partir de uma oficina ministrada em sala de aula e no laboratório 
de informática, com o objetivo de ensinar aos alunos como a bebida Cauim é preparada 
e, também, como eles poderiam criar pequenas estórias relacionadas à cultura indígena 
com o auxilio de ferramentas digitais no LIED. A oficina foi implementada na turma 211, 
onde os alunos tiveram noções sobre o manuseio de ferramentas utilizadas para a criação 
de fotonovelas, tais como: o Impress e o Inkscape, e sobre os processos de fermentação 
envolvidos na preparação da bebida. A partir daí, Espera-se que estes alunos entendam 
alguns processos químicos que enriquecem a cultura indígena de maneira associativa às 
disciplinas de Informática e Química, e aumentem seu interesse pelo aprendizado destas 
matérias. E, além disso, deseja-se que este projeto sirva como uma experiência positiva 
na careira dos bolsistas do PIBID, nossos futuros professores. Dessa forma, é importante 
ressaltar que a formação docente não se dá somente pelo contato com seu futuro local de 
trabalho, mas também pelos conflitos e desafios que o cursista encontrará em sua jornada 
acadêmica. Assim, o projeto desenvolvido na Escola Estadual Marechal Castelo Branco 
pelos participantes do PIBID, trouxe desafios para melhorar as ferramentas pedagógicas 
de apoio para o ensino da disciplina química, elaborando atividades didáticas envolvendo a 
Informática e a Cultura Indígena, a fim de recuperar a participação e o interesse dos alunos 
durante as aulas aplicadas.

TÍTULO: A importância da experimentação no ensino de química
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Paula Rayssa de Assis
Autores: Paula Rayssa de Assis, Jean Venancio Silva, Lauriene Campos de Oliveira, Karlla 
Mendes dos Santos, Moema Gonçalves de Paula Silva.
Resumo: A experimentação possibilita maior interação do aluno com o meio em que ele 
está inserido. Uma experimentação pode ser Investigativa, Demonstrativa, Ilustrativa 
ou Descritiva. Dentre esses citados o que mais contribuirá para o aprendizado é a 



experimentação investigativa.
Uma aula investigativa promove uma certa curiosidade ao aluno que busca resolver a ques-
tão problema tendo como base uma fundamentação teórica, e apenas o auxílio do professor

TÍTULO: Relação entre saneamento e saúde pública no bairro Jardim Karlota, Princesa 
Isabel-PB.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel
Apresentador: Paulinael Pereira da Luz
Autores: Paulinael Pereira da Luz, Pauliene Pereira da Luz.
Resumo: O saneamento básico constitui hoje um dos mais importantes meios de 
prevenção de doença, visando a atender não só aos anseios, mas também o conforto 
para sociedade. Este trabalho teve como objetivo identificar as condições que norteiam o 
saneamento no bairro Jardim Karlota, Princesa Isabel-PB e sua relação com a qualidade 
de vida dos moradores locais. Realizou-se visita in-loco, com entrevistas semiestruturadas 
aos moradores do bairro. Pode-se identificar que praticamente todas as residências são 
abastecidas pelo sistema de abastecimento do município, por água considerada pelos 
próprios moradores de má qualidade. Todas as residências há coleta de lixo, mesmo assim 
há o acúmulo de resíduos em terrenos baldios. O sistema de esgoto está presente em 71% 
das residências visitadas. A drenagem de águas pluviais está presente em apenas em 1% 
das ruas. As condições irregulares do saneamento presente no bairro têm influenciado no 
desenvolvimento de doenças mais corriqueiramente identificadas.

TÍTULO: Estudantes para além de números: Um estudo sobre o processo de matrícula 
no IFMG, Campus Santa Luzia
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Paulo César Lourenço da Silva
Autores: Paulo César Lourenço da Silva, Helen Cristina do Carmo, Ronaldo Gonçalves Pires.
Resumo: Este trabalho apresenta as reflexões sobre o processo de matrícula dos alunos 
do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Santa Luzia, referente ao processo de 
Vestibular e Exame de Seleção 2015/01. O processo foi resultado do trabalho em conjunto 
entre o setor de Registro Acadêmico e a Diretoria de Ensino, com a participação dos 
membros da equipe pedagógica: Assistente Social, Pedagoga, Psicóloga e Técnico em 
Assuntos Educacionais. A metodologia de coleta de dados incluiu o atendimento individual 
a cada aluno calouro, a partir de um questionário estruturado envolvendo questões referente 
a sua trajetória escolar, estado de saúde, além de aspectos socioeconômicos. Utilizamos o 
google docs (Formulário) como instrumento de coleta de dados, este instrumento permitiu 
gerar um banco de dados automático, que serviu como instrumento de gestão do IFMG/Santa 
Luzia. Como resultado do processo pudemos conhecer o aluno ingressante, permitindo à 
equipe pedagógica um primeiro olhar sobre o perfil do mesmo, fornecendo subsídios para 
uma orientação qualificada junto aos docentes, bem com um diagnóstico da entrada.



TÍTULO: Detector de obstáculos para pessoas com necessidades específicas
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Paulo César Moura Campelo
Autores: Paulo César Moura Campelo, Pablo Ruan Coelho da Silva, José Gesival da 
Macena, Luan Carlos dos Santos Mazza.
Resumo: O protótipo consiste em aparelho eletrônico que auxilia na locomoção de pessoas 
com baixa visão. Um sensor ultrassônico localizado na região da cabeça do usuário, 
precisamente na aba de um boné, boina ou em um óculo, onde será instalado um sensor 
ultrassônico que detecta obstáculos à sua frente. Ao detectar o objeto o sensor envia sinal 
para o microcontrolador e o mesmo através da sua programação determina se a distância 
entre o obstáculo e o usuário é menor do que a preestabelecida, se a resposta for positiva, 
o aparelho sinaliza ao portador através de alerta vibratórios

TÍTULO: Redes sociais: whatsapp perspectiva da cultura tecnológica e o comportamento 
humano no grupo “amigos proen”
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Paulo Chaves Jansen
Autores: Paulo Chaves Jansen, Alvaro Itauna Schalcher Pereira, Maria Vilani Neiva Moreira, 
Aldemir da Guia Schalcher Pereira, Luciane Sousa Oliveira.
Resumo: O modo de vida hodierno é caracterizado pelo uso das redes sociais, em especial 
o “WhatsApp”. Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão Pública são exemplos 
de profissões do futuro que estão envolvidos num processo dinâmico onde a rapidez 
tecnológica consegue gerar a práxis humana. O presente estudo tem como objetivo 
avaliar a eficiência do Grupo do WhatsApp “Amigos PROEN”, tanto no ambiente online 
como no offline (mundo real) testando sua eficácia, mostrando a relevância do processo 
comunicativo entre a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e seus treze colaboradores. A pesquisa 
foi realizada na Reitoria do Instituto Federal do Maranhão - IFMA na cidade de São Luíz-
MA e aconteceu no período de 05/01/2014 a 05/12/2014. Constatou-se na pesquisa que o 
bom relacionamento profissional perpassa por momentos de descontração no WhatsApp 
ficando evidente que melhora a rotina do trabalho, o compromisso e a produtividade nas 
ações da Pró-Reitoria, tornando-se uma ferramenta básica na instituição.

TÍTULO: Mapeamento de instituições de educação tecnológica da américa latina e o 
laboratório latino-americano de educação tecnológica (LAETEC)
Instituição: Faculdade de Tecnologia de Itu
Apresentador: Paulo Gabriel Assugeni Galdiano
Autores: Rafael Gross, Andressa Souza Brito do Prado, Bianca Cavalcante Basso, Paulo 
Gabriel Assugeni Galdiano, Lucas Rafael Bochini.
Resumo: O Laboratório Latino-americano de Educação Tecnológica (LAETEC) é um espaço 



de troca de experiências, em fase de criação, com parecer favorável do Centro Paula 
Souza em parceria com a Unicamp (Faculdade de Educação, LaPPLanE). As pesquisas 
iniciais mostram que não há um estudo sobre o estado da arte da educação tecnológica na 
América Latina. O primeiro projeto em desenvolvimento no LAETEC é a construção de um 
mapa de instituições de educação tecnológica da América Latina, para saber quantas são, 
onde estão e como contactá-las.
O grupo é composto por 2 professores e 6 alunos de diferentes FATECs. Num primeiro 
momento distribui-se tarefas, logo após a revisão de literatura a equipe se dividiu em pro-
gramadores, designers e busca e gestão de dados.
A versão 1.0 (web) está pronta para ser apresentada aos visitantes que participem do III 
FMEPT, na tentativa de motivá-los a preencher o cadastro com dados da instituição.
Conclui-se que este mapa sistematizou dados da educação tecnológica.

TÍTULO: O estudo do desenvolvimento infantil na faixa etária de 04 a 05 anos de escola 
em Araguatins-TO de acordo com os estudos dos pesquisadores da psicologia do 
desenvolvimento
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Paulo Henrique Lima de Jesus
Autores: Paulo Henrique Lima de Jesus, Poliane Cardoso da Silva, Marciane Cardoso da 
Silva, Talibio de Arruda Leda, Quitéria Costa de Alcântara Oliveira.
Resumo: O desenvolvimento do homem é um processo continuo ininterrupto que é à 
base de estudo de diversos pesquisadores da psicologia do desenvolvimento. O estudo 
do desenvolvimento humano é fundamental para compreender a conduta do homem 
desde o nascimento até a velhice. O desenvolvimento infantil, foi à base do estudo de 
campo abordado nesse trabalho, foram acompanhados um grupo de crianças com idades 
entre 04 e 05 anos da educação infantil de uma escola particular de Araguatins-To. As 
observações adquiridas foram usadas para averiguar as teorias estudadas, estabelecidas 
pelos os estudiosos da psicologia do desenvolvimento humano. Pode-se perceber através 
do estudo que o comportamento das crianças da faixa etária descrita, esta dentro dos 
parâmetros estabelecidos pelos psicólogos da área.

TÍTULO: Jogos matemáticos no ensino de multiplicação
Instituição: IFAC - Instituto Federal do Acre
Apresentador: Paulo Jose dos Santos Pereira
Autores: Paulo Jose dos Santos Pereira, Jose Ronaldo Melo.
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo contribuir com o ensino de matemática por 
meio da utilização dos jogos como recursos tecnológicos. Os jogos são ferramentas de 
aprendizagem na construção do conhecimento matemático, buscando assim, elos entre 
o ensino e a aprendizagem. O objeto de estudo cuida em analisar como a utilização de 



jogos “Argolas da Multiplicação” nas aulas de matemática do 6º ano ajuda no processo 
de ensino aprendizagem em relação à multiplicação. “Como o jogo faz com que os alunos 
participem mais nas aulas de matemática?” Os jogos fazem uma mudança na rotina 
da classe, tornando-as bem mais atrativas, divertidas, participativas, enfim, quando os 
conteúdos são abordados, os alunos se tornam capazes de verificar o que os jogos lhe 
proporcionaram.
Os jogos matemáticos surgem como alternativas de ensino com o propósito de desenvol-
ver e despertar a consciência para a importância do estudo de matemática com a utilização 
de novos recursos didáticos e tecnológicos, para o desenvolvimento do aluno, que, devido 
às dificuldades apresentadas no dia a dia escolar, principalmente com a disciplina de ma-
temática, apresenta deficiência nas operações básicas, nos conceitos e fórmulas. Os jogos 
despertam o raciocínio lógico, a percepção, a prática dos conteúdos matemáticos. É por 
meio destes que são instigadas as ideias intuitivas, fazendo com que haja outra forma de 
resolver problemas matemáticos. Os jogos matemáticos são estratégias de ensino, uti-
lizando-os como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, tendo como objeto 
de estudo os conteúdos específicos de matemática. Sendo assim, a aplicação dos jogos 
matemáticos é relevante, principalmente na superação de dificuldades com as operações 
básicas e multiplicação. A maneira como muitos enfrentaram suas dificuldades em mate-
mática muitas vezes não foi uma experiência agradável, muitos a viram como um “bicho 
papão”, assim suas necessidades em aprendizagem foram menores que o seu medo. Os 
jogos proporcionam que o ensino fique divertido, brincam e ao mesmo tempo aprendem. A 
participação nos trabalhos torna-se dinâmica, o que não ocorreria em uma aula tradicional, 
prestam atenção e realizam suas atividades, assim, com os jogos, a interação é maior, o 
conhecimento flui, a coletividade é bem aproveitada e os resultados são concretos. Os 
jogos matemáticos são alternativas para o professor poder apresentar os conteúdos, pos-
sibilitando maior fixação. Nos jogos, trabalham o raciocínio lógico, a percepção e a prática 
de cada conteúdo matemático, ajudando a pensarem mais e a instigarem ideais que de 
outra forma não seria despertada. A aprendizagem matemática ocorre de modo significa-
tivo quando o aluno se depara com situações que exijam investigação, reflexão e dedica-
ção, levando–o a construir e desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos. Rêgo 
e Rêgo (2000) destacam que é premente a introdução de novas metodologias de ensino, 
onde o aluno seja sujeito da aprendizagem, respeitando–se o seu contexto e levando em 
consideração os aspectos recreativos e lúdicos das motivações próprias de sua idade, sua 
imensa curiosidade e desejo de realizar atividades em grupo. Gandro (2000) ressalta que 
o jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas na medida 
em que possibilita a investigação, ou seja, a exploração do conceito através da estrutura 
matemática subjacente ao jogo e que pode ser vivenciada, pelo aluno, quando ele joga, 
elaborando estratégias e testando–as a fim de vencer o jogo. Smole, Diniz e Milani (2007), 
dizem que tais habilidades desenvolvem–se porque ao jogar, o aluno tem a oportunidade 
de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada, refletir e analisar as regras, 
estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Ainda na 



visão de Smole, Diniz e Milani (2007), o trabalho com jogos é um dos recursos que favo-
rece o desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de raciocínio e de interação 
entre os alunos, uma vez q

TÍTULO: Perfil dos alunos do profuncionário do curso de secretaria escolar
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Paulo José Pereira dos Santos
Autores: Paulo José Pereira dos Santos, Katiuscia da Silva Santos.
Resumo: O trabalho apresenta o perfil dos estudantes (profissionais de apoio a educação) 
do Curso Técnico subsequente, semipresencial, do Programa Profuncionário, perfil 
construído a partir da análise dos questionários solicitados nas atividades 8 da disciplina 
Educadores e Educandos: Tempos Históricos, e da atividade 13 da disciplina Informática 
Básica e Aplicada à Educação, ambas atividades que compunham a Pesquisa sobre o perfil 
do estudante realizados no primeiro semestre do curso. O perfil apresenta características 
dos alunos como: a faixa etária, formação de Ensino Secundário, renda média, função 
exercida na escola entre outras informações, que possibilitaram construir o perfil destes 
estudantes que frequentam o curso de Secretaria Escolar, e assim traz a possibilidade de 
que a equipe pedagógica aperfeiçoe e/ou construa novas práticas de ensino-aprendizagem 
para solucionar possíveis problemas, e entre outras ações, o melhor aproveitamento dos 
conteúdo para utilização na prática e a diminuição do abandono do curso.

TÍTULO: Iniciação científica na formação de professores na licenciatura em física: Um 
breve estudo sobre mecânica clássica
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Paulo Manoel da Silva Cardoso
Autores: Paulo Manoel da Silva Cardoso, Lenina Lopes Soares Silva.
Resumo: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na Revista Brasileira de Ensino de Física 
(2000 a 2014, 57 edições) sobre Mecânica Clássica e seus conceitos como ferramenta de 
produção de conhecimento na formação de Professores de Física. Foram selecionados 
artigos que tratam do tema e esses foram colocados em quadros para verificação através 
de leitura temática dos conteúdos veiculados em cada artigo. Constatamos que, foram 
publicados 574 trabalhos acadêmico-científicos, dos quais 57 tratam de Mecânica e de 
seus conceitos. Verificou-se que, é considerável a quantidade de trabalhos publicados 
sobre o assunto, girando em torno de 9,9% do total das publicações. Desta porcentagem, 
aproximadamente 5,3% dos trabalhos estão situados no campo específico de pesquisa 
em ensino de Física. Observa-se que, os assuntos abordados sobre Mecânica Clássica, 
transversalizam e dialogam com diversos conteúdos do ensino de Física por meio de 
pesquisa, o que colabora para a aprendizagem científica dos alunos.



TÍTULO: Geometria no ensino da matemática: Metodologia para futuros professores
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Paulo Marcos Ribeiro
Autores: Paulo Marcos Ribeiro, Fabiola Santos Martins de Araujo Oliveira, Lucicleide Bezerra.
Resumo: O uso de recurso como os jogos para as aulas de Matemática constitui-se em 
uma alternativa de ensino, que permite abordar conteúdos no decorrer de uma atividade 
lúdica. Assim, esse trabalho apresenta uma experiência na sala de aula, aplicada com 
alunos do 6º período do curso de Licenciatura de Matemática do IFPE-PE. Com o objetivo 
de investigar possibilidades metodológicas de conceitos matemáticos com futuros 
professores ao abordar jogos na sala de aula. O jogo utilizado foi Batalha Naval Circular, 
o mesmo aborda conceitos de geometria. No decorrer do jogo, os alunos respondiam o 
jogo como atividade pode abordar como conceito numa sala de aula. Com os resultados 
percebemos que os futuros professores podem verificar e refletir sobre os conteúdos e 
problemas a serem trabalhados, e que a utilização de jogo se torna uma forma prazerosa de 
aprender conteúdos e problemas permitindo uma interação e aprimoramento no contexto 
de aprendizagem na sala de aula.

TÍTULO: Metodologia utilizada na obtenção de frações do extrato vegetal de alecrim do 
campo (Lippia Origanoides).
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Paulo Nogueira de Barros
Autores: Paulo Nogueira de Barros, Silver Jonas Alves Farfan, Dannielle de Lima Costa, 
Antônio Euzébio Goulart Santana, Gildemberg Amorim Leal Júnior.
Resumo: A utilização de extratos vegetais, contra pragas e doenças é bastante explorada 
na agricultura. Uma das estratégias para obtenção das moléculas base é avaliar o potencial 
de compostos produzidos por vegetais que apresentam propriedades medicinais. A base 
para uma agricultura sustentável, passa pela elaboração de produtos compatíveis com 
os anseios da população mundial. Faz-se necessário o conhecimento metodológico de 
cada espécie vegetal, para uma maior eficácia na descoberta de novas substâncias dentro 
dos padrões agroecológicos. Considerando esta abordagem, técnicas cromatográficas são 
utilizadas de acordo com a composição do vegetal, pois os mesmos podem apresentar 
substâncias com pesos moleculares muito próximos, sendo de suma importância o 
conhecimento dos métodos compatíveis com cada espécie, para uma separação adequada. 
Durante avaliações feitas em laboratório com o extrato etanólico de Lippia origanoides 
verificou – se que o método de filtração em sílica “desativada” foi eficiente, já a separação 
líquido – líquido, não demonstrou qualquer visualização das fases.

TÍTULO: Inclusão escolar e educação matemática: Primeiras análises no IFMA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão



Apresentador: Paulo Roberto de Jesus Silva
Autores: Paulo Roberto de Jesus Silva, Maria Alice Cadete Silva Lisboa.
Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa que se encontra em sua fase inicial no 
âmbito Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Rede 
Amazônica de Educação em Ciências e Matemática- REAMEC cujo objetivo geral é analisar 
o processo de formação inicial de professores em licenciaturas em Matemática no Instituto 
Federal de Educação do Maranhão e suas possíveis implicações com a inclusão de alunos 
com deficiência, implicando em intervenção qualificada no contexto do ensino por meio 
do estabelecimento de grupo de gestão de experiências educacionais inclusivas. Optou-se 
pela pesquisa qualitativa e os resultados ainda são incipientes e consta dos seguintes itens: 
sistematização do projeto de pesquisa; pesquisa bibliográfica inicial sobre as temáticas: 
inclusão Escolar e Educação Matemática; pesquisa documental preliminar sobre o curso 
de Licenciatura em Matemática; catalogação de documentos oficiais do IFMA que versem 
sobre a temática. Conclui-se que o processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência 
perpassa minimamente por suas alfabetizações matemática.

TÍTULO: Biomassa das macrófitas em paulo afonso, BA
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Paulo Roberto dos Santos
Autores: Paulo Roberto dos Santos
Resumo: Grandes quantidades de macrófitas são retiradas nos reservatórios do complexo 
hidroelétrico em Paulo Afonso – BA, seu controle é difícil e oneroso. Com esse trabalho 
fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre os estudos para aproveitamento dessa biomassa 
e propomos pesquisas voltadas para produção de biocombustíveis. A biomassa das 
macrófitas possui um potencial enorme a ser pesquisado. Nos reservatórios da companhia 
de geração de energia elétrica na região de Paulo Afonso a espécie Egeria densa é a mais 
encontrada e citada como uma macrófita submersa enraizada, sua produção pode superar 
a 20 toneladas (matéria seca) por hectere (SAMPAIO, 2003).

TÍTULO: A percepção do corpo no projeto “viver com dignidade”
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Paulo Roberto Macedo de Araujo Filho
Autores: Paulo Roberto Macedo de Araujo Filho, Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino, 
Jessica Lorrany Santos da Silva.
Resumo: Este estudo tem como objetivo socializar a percepção de corpo e de pertencimento 
social do grupo de velhos do projeto de extensão “Viver com dignidade” do Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi. Analisamos fenomenologicamente 
a situação descrita, a partir do período de execução do projeto, de maio a dezembro 
de 2014. Para tanto, traçamos o perfil de vida destes sujeitos e elencamos as práticas 



corporais como potencializadoras da relação entre corpo, percepção e subjetividade. Os 
resultados deste estudo poderão contribuir para a elaboração de ações educativas, e ainda, 
para o desenvolvimento de outros projetos na referida cidade e em outras localidades. Para 
reflexão, teremos a apreciação, da fenomenologia da percepção e do corpo, as quais nos 
possibilita o estudo filosófico de refletir sobre o corpo, o envelhecimento e a sociedade.

TÍTULO: Aulas práticas no ensino de química – ações do PIBID/IFRN na escola estadual 
Professor Antônio Dantas – Apodi – RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Paulo Roberto Nunes Fernandes
Autores: Paulo Roberto Nunes Fernandes, Adriano Erik Reinaldo de Morais, Suzana Maria 
Alves de Souza Reinaldo.
Resumo: Uma das melhores maneiras de repassar o conteúdo e atrair a atenção do 
aluno é por meio da utilização de aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem. 
Nesse contexto, o presente trabalho propõe a aplicação de atividades práticas juntamente 
com as aulas teóricas, a fim de melhorar o rendimento e a aprendizagem dos alunos do 
ensino médio da Escola Estadual Professor Antônio Dantas do município de Apodi-RN. As 
aulas foram organizadas de acordo com o cronograma dos conteúdos ministrados pelo 
professor da Escola Estadual. Todas as aulas forma feitas e planejadas de maneira a atrair 
a atenção do aluno, estas foram elaboradas com matérias do cotidiano, usando matérias 
de baixo custo, e trazendo a Química laboratorial para o cotidiano do aluno, com assuntos 
que fazem relação com o seu dia-a-dia. Para avaliar a aplicação dessas aulas, avaliaram-se 
as médias das turmas, antes e depois da aplicação das práticas como ferramenta didática 
no ensino de Química.

TÍTULO: Avaliação do estado nutricional dos discentes do 4º ano do ensino técnico 
integrado ao médio do IFPB/Campus João Pessoa.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Paulo Roberto Santos
Autores: Paulo Roberto Santos, Rosalva Maria Ferreira Guedes, Nadja Pessoa do Amarante, 
Lillian Mychelle Fernandes Falcão.
Resumo: O projeto objetivou contribuir para a prevenção e controle dos riscos das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis-DCNT, associadas à alimentação, junto aos alunos do IFPB/
Campus João Pessoa/4º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio. Nas últimas décadas, 
verifica-se que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade vem crescendo, o que 
para a Organização Mundial de Saúde já é epidemia mundial e questão de saúde pública. 
A pesquisa foi de natureza aplicada, exploratória, quali-quantitativa, universo de 280 
alunos, amostra de 20% e adesão de 18%. A coleta de dados deu-se a partir da avaliação 
antropométrica para identificar o Índice de Massa Corporal/Idade - OMS, e aplicação 
do Questionário da Frequência de Consumo de Alimentos (FCA) - Ministério da Saúde. 



Resultados: dos 51 alunos avaliados, 29% apresentavam Eutrofia, 71% Atenção ou Risco, 
e 100% FCA inadequada. Identificou-se que 39% praticam regularmente atividade física, 
61% não praticam, e destes 68% estão em Atenção ou Risco, relacionado ao IMC/I. Os 
dados são preocupantes e exigem ações de prevenção/controle dos riscos associados às 
DCNT, que podem afetar o desempenho escolar e a qualidade de vida dos alunos.

TÍTULO: A metodologia dos três momentos pedagógicos como ferramenta integradora 
de conhecimentos cotidianos, específicos e profissionais, em um curso técnico.
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Paulo Sergio Calefi
Autores: Paulo Sergio Calefi, Marcio José dos Reis, Maria Eugênia Gontijo.
Resumo: A estratégia didático-pedagógica denominada de “Três Momentos Pedagógicos 
– 3MPs” incorporada à educação formal sob os ideais freirianos, principalmente os 
relacionados à dialogicidade e à problematização, propicia o desenvolvimento de autonomia 
e de criticidade. Portanto a utilização dos 3MPs em cursos técnico-profissionalizantes pode 
levar à formação que atende à demanda do mercado de trabalho: profissionais proativos, 
críticos e preparados para resolver problemas. Sob esses aspectos, o objetivo deste 
trabalho foi identificar as possíveis contribuições propiciadas pelos 3MPs ao processo 
de ensino e aprendizagem em um curso técnico profissionalizante em Química. Assim, 
foi aplicada uma atividade para um grupo de 12 alunos, segundo os 3MPs, envolvendo 
problemas relacionados a Estações de Tratamento de Esgoto da região dos alunos. Os 
dados de pesquisa foram coletados através de observação e questionários, e analisados 
mediante análise de conteúdo. Os resultados evidenciam que os 3MPs podem propiciar 
a formação cidadã, o desenvolvimento do caráter político e do conhecimento químico a 
partir da contextualização.

TÍTULO: Ensino de solos no ensino fundamental com materiais recicláveis.
Instituição: UPE - Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte
Apresentador: Paulo Sérgio Dantas da Silva
Autores: Paulo Sérgio Dantas da Silva, Monik Maria da Conceição Lima, Eriverton Silva 
Pereira, André Felipe Gomes do Nascimento, Aurea Lucina Monteiro.
Resumo: Solo é um corpo de material inconsolidado que cobre a superfície terrestre 
emersa, entre a litosfera e a atmosfera. Ele é composto por minerais, matéria orgânica, 
ar e água, e apresenta varias características, no entanto, o objetivo da prática pedagógica 
foi vivenciar as propriedades físicas dos solos, que são a consistência, porosidade e 
permeabilidade, transmitindo de forma prática e educativa, temas como preservação, 
reconhecimento, reciclagem de materiais e a importância destes na abordagem prática 
a respeito do ensino de solos, onde serviu como ferramenta de testes a respeitos das 
propriedades do mesmo, ou seja, deu origem aos fundamentos práticos como ocorrem no 
meio natural, propondo um maior entendimento aos alunos do ensino fundamental sobre 



estes fenômenos. Todavia, o método utilizado permitiu expor aos alunos de forma prática 
e interativa, as características dos solos e mostrar a diferença existente entre seus mais 
diversos tipos e propriedades. Entretanto, para o desenvolvimento desta prática foram 
utilizados materiais Recicláveis como a garrafa pet, jornais, além de amostra de diferentes 
tipos de solos, no qual este possibilitou aos alunos do 6º ano da Escola Ginásio 19 de 
Julho, situada no município de Bom Jardim-PE, identificar os aspectos físicos do solo, 
e outras ferramentas. em remate, o aparato conceitual e a interação dos alunos com as 
ferramentas propostas foram fundamentais para o desenvolvimento da prática pedagógica, 
no qual proporcionou um maior entendimento sobre as propriedades físicas e uma maior 
conscientização sobre a importância da preservação e conhecimento sobre solos, através 
das ferramentas recicláveis utilizadas na prática pedagógica.

TÍTULO: Estado trófico de um ecosistema lentico: Um estudo de caso na lagoa da 
pompéia, Quixeramobim/CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Paulo Sérgio Pinheiro Lima Filho
Autores: Paulo Sérgio Pinheiro Lima Filho, Irla Vanessa Andrade de Sousa Ribeiro, 
Napoleão Evangelista Pereira da Silva.
Resumo: Os ambientes aquáticos lênticos são sensíveis a alterações de nutrientes na 
coluna d’água passando rapidamente de um nível de eutrofização ameno para um mais 
forte, e consequentemente impactando todo este ecossistema. O estudo tem como intuito 
determinar potencial hidrogeniônico (pH), Fósforo total, Clorofila-a, Ortofosfato solúvel, e 
o cálculo do Índice de Estado Trófico para o Fósforo Total, IETM (PT), “Clorofila-a”, IETM 
(“Cl-a”), e ortofosfato solúvel, IETM (OS) em uma lagoa no município de Quixeramobim, 
no bairro de Pompéia, e com isto interpretar a influência antrópica. Para as análises foram 
coletadas duas alíquotas em pontos diferentes e em duplicatas. As análises e físico-
químicas, microbiológicas e a conservação foram seguindo a metodologias Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater. Observou-se uma variação entre os 
intervalos de coleta nas variáveis, assim tendo o fosforo total e clorofila-a como uma das 
mais altas taxas, em relação ao ortofosfato. de acordo com os resultados o ambiente 
se encontra mesotrófico e necessita que se retire as tubulações de esgotos que são 
despejadas no meio, e a criação um plano de recuperação.

TÍTULO: Acessibilidade e mobilidade urbana: Estudo de caso das principais praças no 
município de Santa Inês/MA, de acordo com a NBR 9050/04
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês
Apresentador: Paulo Victor de Vasconcelos Moura
Autores: Paulo Victor de Vasconcelos Moura, Marliane de Oliveira Ribeiro, Valéria Diniz 
Santana, Loraine de Oliveira Lauris dos Santos.
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade realizar um estudo de caso das principais 



praças públicas do município de Santa Inês/MA à luz da NBR 9050. O presente trabalho 
foi realizado fazendo observação direta em campo, em seis praças da cidade de Santa Inês 
– MA, onde foram verificados seu uso público e itens como: calçadas, rampas de acesso, 
passarelas, mobiliário Urbano e sinalização, buscando avaliar tecnicamente as condições 
existentes. Observou-se que as praças analisadas não atendem às exigências da norma 
de acessibilidade, fazendo-se necessário, portanto, a intervenção estatal com o objetivo 
de garantir a inclusão e a acessibilidade das P.C.R (Pessoas em Cadeira de Rodas), P.M.R 
(Pessoas com Mobilidade Reduzida) e P.O (Pessoas Obesas), no município de Santa Inês.

TÍTULO: Adição de ácidos fumárico e lático sobre o desenvolvimento de leitões 
desmamados aos 28 dias de idade
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Pedriane Inácia Oliveira da Costa
Autores: Pedriane Inácia Oliveira da Costa, Hunaldo Oliveira Silva, Maria de Jesus Silvestre, 
Irinéia Rosa do Nascimento.
Resumo: Objetivou-se com o presente trabalho, avaliar os efeitos dos ácidos fumárico, 
láctico sobre o desempenho de leitões na fase de creche. Foram utilizados 36 leitões 
mestiços (Landrace x Large White) machos castrados, desmamados aos 28 dias de idade, 
peso inicial de aproximadamente 7,0kg. Os tratamentos constaram de uma ração basal e 
duas rações com inclusão de ácidos orgânicos (fumárico e lático) comercias. As rações 
experimentais foram formuladas à base de milho e farelo de soja objetivando a atender 
as exigências nutricionais dos leitões para o período de 21 dias de idade, recomendadas 
pelo NRC (1998). Para mensurar o desempenho, foi avaliado o ganho de peso médio 
diário (GPMD), o consumo de ração médio diário (CRMD), e a conversão alimentar (CA). 
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 3 tratamentos e 4 repetições 
blocos (controle peso inicial) e 3 animais por parcela. Para as análises estatísticas 
realizadas utilizou-se o pacote computacional SISVAR, desenvolvido por FERREIRA (2000). 
Conclui-se que a inclusão de ácidos orgânicos fumárico e láctico nas dietas, melhorou o 
desempenho dos leitões durante a fase de creche.

TÍTULO: O impacto da insegurança na qualidade de vida dos motoristas.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Pedro Afonso da Trindade
Autores: Marlene Medeiros, Pedro Afonso da Trindade, Isabelle Leite Alves, Fernanda 
Oliveira Rego, Larissa Layane Souza Medeiros
Resumo: O presente estudo objetiva apresentar os resultados da pesquisa relacionada 
à insegurança ocorrida no mundo do trabalho e seus impactos na qualidade de vida dos 
motoristas de transporte público. A escolha do tema deveu-se ao fato da observação 
das precárias condições de trabalho destes profissionais e da violência urbana aliada 
as repercussões das manIFEStações nacionais que em parte tem relação com o tema 



do transporte público e da insegurança. A amostragem da pesquisa foi feita com 75 
motoristas. Foram abordados no estudo aspectos diversos através de análises feitas por 
auxilio de questionários e depoimentos destes motorista para a ampliação da visão a cerca 
do assunto. A metodologia da pesquisa foi de caráter quantitativo e do tipo descritiva. 
Mesmo tendo quatro empresas como exemplo, os resultados em relação às condições 
de trabalho foram os mesmos, visto que as estruturas dos transportes não ofertavam a 
segurança necessária aos que os operam e aos que os utilizam no seu cotidiano.

TÍTULO: Portal deontológico na sustentabilidade eficiência ambiental em moradias
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Pedro Heber Estevam Ribeiro
Autores: Pedro Heber Estevam Ribeiro, Carlos André de Sousa Borges, Cleyton Teixeira 
dos Santos.
Resumo: O termo deontologia significa, em linhas gerais, a maneira ou modo de agir 
individual e coletivamente dentro de normas e procedimentos éticos e morais para toda e 
qualquer área de atuação do ser humano.
A criação de interfaces computacionais na tentativa de solucionar problemas cotidianos tem 
avançado a cada dia. A construção de equipamentos modernos e mais acessíveis tem ajuda-
do pessoas a resolver questões que vão desde a comunicação com áudio e vídeo até solicitar 
bens de consumo através da rede mundial de comunicação, a internet.
Em face aos prementes impactos ambientais oriundos do desenvolvimento humano, a veicu-
lação de informações para solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável 
pode contribuir para mudanças nos modelos mentais nas mais diversas áreas. Dá pra ser 
sustentável em casa, no trabalho, na escola, durante uma viagem, durante um jogo de fute-
bol, na construção civil, na agricultura e pecuária.
Nosso desafio é minimizar, mitigar ou compensar os efeitos do desmatamento, das quei-
madas, extinção de espécies, perdas de biodiversidade, poluição do ar, poluição do solo, 
poluição visual, poluição sonora, poluição da água e das mudanças climáticas.
Este trabalho tem como objetivo a criação de um portal deontológico com alternativas à 
sustentabilidade em diversas áreas, a começar pela moradia.
Buscar a eficiência em termos de moradia traduz-se em conforto, saúde, segurança, prote-
ção ambiental, estética e economia (bases da sustentabilidade).
Para a estruturação inicial do portal deontológico com interfaces para a questão habitacional, 
separamos os procedimentos em três etapas ou fases, a saber: projeto, ampliação e ajustes.
Muitas dicas de pequena, média ou de grande complexidade, podem ser implementadas 
durante a fase de planejamento.
A segunda fase compreende incrementos no modelo já construído
A terceira e última fase apresenta um conjunto de informações e sugestões úteis para uma 



vida sustentável.
Na prática, o usuário do portal do IFTO terá um ícone denominado Deontologia na susten-
tabilidade com opções de acesso para diferentes áreas nos mais diversos perfis. Na área 
habitacional, o internauta irá identificar em qual fase ele se encaixa, se irá construir, ou 
ampliar ou apenas fazer adequações, se o projeto é para casa ou apartamento, a constru-
ção irá utilizar qual percentagem do terreno e quanto será utilizado para área verde, quais 
dimensões, em qual área tem preferência por sol da manhã ou sol poente, se o terreno é 
inclinado, o tipo de solo, se tem acesso fácil a madeira, areia, barro, tijolo, telha, etc. Para 
cada situação, um conjunto de dicas para tornar mais eficiente a construção.
O mais importante deste portal deontológico é que não existe uma verdade a ser seguida, 
e sim realidades e experiências que podem ou não dar certo para cada situação, região, 
clima, relevo, cultura, condição para obtenção de recursos (político, financeiro, mutirão...)

TÍTULO: A importância econômica da bananicultura para o mercado Brasileiro
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Pedro Henrique Dias Batista
Autores: Pedro Henrique Dias Batista, Anny Kariny Feitosa, Francisco Edson Leite, Kevin 
Brasil da Silva, Antonio Reginaldo de Freitas.
Resumo: A cultura da banana possui grande importância social e econômica, dada sua 
capacidade potencial de gerar renda. Por essa razão, buscou-se com o presente estudo 
analisar a importância econômica da bananicultura para mercado Brasileiro. A metodologia 
utilizada foi análise documental de relatórios comercias disponibilizados através da 
EMBRAPA ( Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da FAO ( Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). Com base no estudo, conclui-se que a 
bananicultura é de fundamental importância para o mercado Brasileiro, pois movimenta 
mais de 10 bilhões de reais anualmente e gera cerca de 500 mil empregos. Contudo, 
os produtores ainda enfrentam falta da tecnologia avançada, o que compromete a 
produtividade da cultura. Além disso, a maior parte da quantidade produzida é consumida 
no mercado interno. O resultado é a baixa expressão das exportações no setor.

TÍTULO: Diagnóstico ambiental do córrego água branca no trecho do pólo industrial 
químico de Açailândia-MA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Pedro Henrique Roque Lima
Autores: Pedro Henrique Roque Lima, Felipe Alexandre Rizzo,
Resumo: O Brasil com a responsabilidade de conservar seus ecossistemas enfrenta sérios 
problemas, tais como a devastação de milhões de hectares de florestas, a supressão de 
matas ciliares, assoreamento de rios, contaminação da água por metais pesados, coliformes 
totais e etc. O crescimento do município de Açailândia-MA se baseou na passagem das 



rodovias federais BR 010 e BR 222 sobre a floresta pré-Amazônica, gerando a supressão 
de várias áreas de florestas nativas e assoreamento de rios. Além destes fatores, destaca-
se também a instalação de cinco siderúrgicas como fator contribuinte para a poluição e 
degradação de áreas. O presente projeto possui um delineamento de pesquisa bibliográfica 
e atividade de campo, realizando um diagnóstico ambiental em quatro pontos na área 
compreendida entre a BR 222 e Córrego Água Branca no Pólo Industrial Químico de 
Açailandia, avaliando os parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biofísicos, bem 
como, apresentando proposta de minimização de impactos.

TÍTULO: Perspectivas de sustentabilidade sob o olhar dos indicadores da onu no pólo 
Ecoturístico do Jalapão - Mateiros/TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Pedro Henrique Sardinha Messett
Autores: Pedro Henrique Sardinha Messett, Mary Lúcia Gomes Silveira de Senna.
Resumo: O termo sustentabilidade é a muito discutido e amplamente utilizado envolvendo 
diversos ramos do conhecimento, sendo um deles o turismo. Tendo em vista que o 
desenvolvimento sustentável só é possível com a conjuntura dos três pilares que o 
sustentam (social, ambiental e econômico), o presente trabalho se utiliza da tabela 
com os indicadores das Nações Unidas em sistema de entrevista com os gestores das 
autarquias ligadas a cada indicador. Os resultados mostram a falta de sistematização dos 
dados coletados fazendo com que as políticas públicas se tornem mais difíceis de serem 
moldadas para a realidade de Mateiros/TO, uma vez que é de suma importância para o 
pleno desenvolvimento da região turística.

TÍTULO: Qualidade fisiológica de maracujá mamão submetido a diferentes substratos
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Pedro Matheus Barboza Barros
Autores: Pedro Matheus Barboza Barros, Helber Véras Nunes, Daniella Inácio Barros, Ana 
Paula Arruda Souza.
Resumo: O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá (Passiflora quadrangularis L.), 
sendo o uso de sementes o meio de propagação mais utilizado. O substrato é o suporte 
onde se condicionam as sementes para germinar, devendo-se levar em consideração o 
tamanho da semente, sua exigência em relação à quantidade de água, sua sensibilidade 
ou não a luz e a facilidade que oferece para a realização das contagens e avaliação de 
plântulas. A qualidade fisiológica da semente tem duas características que é a capacidade 
de germinação e o vigor de sementes. Diante do exposto, o projeto teve como objetivo 
avaliar a qualidade fisiológica de sementes de maracujá mamão submetidas a diferentes 
substratos. As sementes foram semeadas nos seguintes substratos: (100 % Areia; 100 % 
Terra preta; 100 % Esterco bovino; 50 % Vermiculita + 50% Areia; 100 % Pó de madeira; 
50 % Pó de madeira + 50 % Terra preta) e o comportamento fisiológico esta sendo obtidos 



através dos seguintes testes: emergência de plântulas e primeira contagem de germinação. 
As sementes de maracujá mamão submetidas ao substrato 100% terra preta apresentaram 
maior qualidade fisiológica (emergência de plântulas e vigor).

TÍTULO: O uso do tablet como ferramenta pedagógica no ensino e aprendizagem das 
línguas portuguesa e inglesa na Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano
Instituição: Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano
Apresentador: Pedro Ramalho Neto
Autores: Pedro Ramalho Neto
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma experiência sobre a inserção 
da ferramenta tecnológica tablet na Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano da cidade 
do Recife – PE. O principal objetivo foi de enriquecer as aulas de Língua Portuguesa e 
Língua Inglesa para o desenvolvimento de atividades voltadas para o conteúdo estudado. 
Nesse sentido, a tarefa inicial foi a de instruir os alunos com relação ao manuseio da 
ferramenta Libre Office Writer e do Libre Office Excel no LINUX EDUCACIONAL para só 
depois associá-los aos conteúdos das disciplinas.
Pode-se perceber que as aulas tornaram-se mais prazerosas e os alunos passaram a se 
dedicar mais nas leituras e produções das atividades. Acredita-se que esta ferramenta é 
extremamente importante para o desenvolvimento potencial dos alunos não apenas nas 
disciplinas, mas em seu uso diário, pois, agora já é possível ver a evolução de suas produ-
ções e o engajamento nas atividades propostas.

TÍTULO: Progturing: Ensinando a programar
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Péricles Gomes da Costa
Autores: Péricles Gomes da Costa, Fábio Penha.
Resumo: O projeto tem como base o ensino de programação, não necessariamente código, 
apesar de presente, o foco principal é bem mais profundo, estamos tratando da forma de pensar 
de um programador, o objetivo é fazer com que as estruturas comuns entre as linguagens, 
façam sentido na cabeça dos alunos de cursos de tecnologia, evitando assim evasão por conta 
da disciplina de Algoritmo. Tudo isso será feito utilizando a música como ferramenta, pois é um 
elemento de entretenimento comum à todas as pessoas, de todas as classes.

TÍTULO: Adrenoleucodistrofia e esclerose lateral amiotrófica: Uma visão no nível 
celular sobre as causas dessas doênças
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Poliane Cardoso da Silva
Autores: Poliane Cardoso da Silva, Kátia Paulino de Sousa, Talíbio Arruda Lêda, Aline 
Correia Silva de Oliveira.



Resumo: A Biologia é uma ciência que estuda a vida em todos seus aspectos. Durante o 
Ensino Médio, seu estudo é dividido por ano e, posteriormente, em áreas. Assim, essa 
divisão é apenas do ponto de vista didático, pois elas relacionam e mantem simbiose. 
Assim, esse trabalho tinha como objetivo usar conhecimentos básicos de citologia, 
histologia e fisiologia para explicar a causa de doenças, como a Adrenoleucodistrofia e a 
esclerose lateral amiotrófica – ELA. Além disso, relacionar as diferentes áreas da biologia. 
Para atingir esse objetivo foi realizada uma aula, utilizando modelos didáticos e aplicando 
uma dinâmica. Ao final do trabalho percebeu-se que os alunos interagiram de forma 
positiva e, pincipalmente, que podemos aprender se divertindo e também que podemos 
explicar doenças graves utilizando conhecimentos biologia do Ensino Médio. Portanto, 
essa associação entre teoria e aplicações pode ser uma ferramenta de ensino.

TÍTULO: A produção acadêmica sobre o estágio supervisionado nas licenciaturas dos IFS
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Priscila Akla da Silva Martins
Autores: Priscila Akla da Silva Martins, Francisco das Chagas Silva Souza.
Resumo: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFS) foram criados 
em fins de 2008, pela Lei nº 11.892/08, e tinham como um dos objetivos a formação de 
professores. A criação de licenciaturas nos IFS, em função dessa política, tornou-se uma 
realidade. Diante disso, questionamos: como está ocorrendo o estágio nesses cursos de 
formação de professores dos IFS? As experiências adquiridas pelos alunos e professores 
têm sido socializadas no meio acadêmico? Realizamos um recorte espacial (IFS das regiões 
Norte e Nordeste) e temporal (período de 2009 a 2013). Tomamos por base os artigos 
publicados nos anais do Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de 
Educação Tecnológica (CONNEPI) nas edições de 2009 a 2013. O levantamento mostrou 
uma baixíssima produção sobre o tema do estágio nesses eventos, o quenos leva a inferir 
que o estágio não tem despertado a atenção dos pesquisadores dessas instituições.

TÍTULO: Coral encantus do sal: Educação musical através do canto coral
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Priscila Gomes de Souza
Autores: Priscila Gomes de Souza
Resumo: Este projeto tem por objetivo principal a criação de um grupo de Canto Coral, no 
qual contará com 40 (quarenta) participantes no curso de canto coral, sendo o público alvo 
alunos, servidores, docentes e toda a comunidade. Busca-se que os participantes possam 
ampliar seu conhecimento artístico- musicais e a experimentação da prática do Canto 
Coral com um repertório diversificado da música erudita e popular Brasileira, vindo assim 
a valorizar os compositores regionais e nacionais. As aulas e os ensaios de repertório 
serão feitas duas vezes por semana com duração de 6 horas semanais, durante um período 
de 12 de abril à 12 de Dezembro de 2013. O conteúdo programático e a metodologia 



utilizada na oficina será estudo sobre a fisiologia da voz, os cuidados com a voz e a 
audição, exercícios para a prática vocal, aquecimento e relaxamento vocal, vivência coral – 
exercícios e dinâmica de grupo, estudo de repertório – passagem das vozes por naipe com 
as noções básicas de leitura da partitura em conjunto, prática do repertório – passagem 
das músicas em grupo. O grupo realizará apresentações públicas na instituição e na 
cidade e em outras localidades para que toda a comunidade possa apreciar os resultados 
desse trabalho. Ao termino do período do projeto os participantes receberão certificados 
do curso de Canto Coral. O custo para manter A avaliação se dará de forma continuada 
durante todo o processo educativo do grupo. de forma individual e coletiva será levada em 
conta a participação e contribuição do aluno durante todo o curso. Receberá certificado 
o aluno com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária 
total e obtiver êxito no processo avaliativo. Busca-se com este projeto formar um grupo 
de Canto Coral permanente em que alunos, servidores, docentes e a comunidade possam 
ter atividades artísticas e musicais dentro e fora do Campus, fazendo apresentações 
públicas pela cidade, contribuindo para a valorização do fazer artístico local. A música 
está sempre presente em todos os momentos nossa da vida. e mais do que embalar doces 
lembranças, ela é capaz de trazer muitos benefícios para o corpo e a mente. Já está mais 
do que provado que a música reage de forma positiva no cérebro, e tocar instrumentos, 
fortalece e melhora a coordenação motora. A prática de canto coral visa o exercício de 
comunicar-se através da música, interferindo no bem estar dos participantes, na interação, 
cooperação e socialização entre os indivíduos. Foi observado que os jovens da cidade de 
Macau apresentam grande interesse em atividades artísticas e culturais, mas infelizmente 
a cidade não apresenta essas oportunidades de entretenimento e lazer. No canto coral os 
participantes irão compreender e aprender a ouvir, cantar, respeitar as diferenças, apreciar 
as diversidades musicais, compartilhar e se comunicar através de exercícios e técnicas 
de canto, ensaio de repertório e apresentações artísticas públicas. A educação vocal trás 
grandes benefícios para a saúde, como respirar de forma adequada, o que é essencial para 
manter uma boa circulação sanguínea, vindo assim a aumentar a resistência física. Um 
resultado importante do trabalho respiratório é o abandono parcial ou total do fumo e do 
álcool pelos integrantes, já que ambos prejudicam os pulmões e os reflexos auditivos e 
visuais. A coordenação correta das cordas vocais permite ainda manter saudáveis a laringe 
e a faringe. O Canto Coral é um trabalho comunitário, traz benefícios para os integrantes.

TÍTULO: Ensino médio integrado: Um campo de tensão no exercício da docência
Instituição: Universidade Cidade de São Paulo
Apresentador: Priscila Martins Diniz
Autores: Priscila Martins Diniz
Resumo: A presente pesquisa tange a integração do Ensino Médio com a educação 
profissional. Este processo foi estabelecido por meio do Decreto n° 5.154/2004, e fez 
emergir problemas relativos à integração dos componentes da base comum do Ensino 



Médio com os componentes curriculares do Ensino Técnico.
Ao integrar essas duas modalidades de ensino, ambas com formações curriculares pró-
prias, percebe-se que a sua aplicação torna-se complexa, especialmente na articulação 
para promover uma verdadeira integração, por meio da qual a educação profissional e 
ensino regular se complementam, formando uma totalidade.
Os educadores se encontram nesse campo de tensão, buscando construir um novo papel 
do professor, sendo assim, esta pesquisa objetiva compreender a perspectiva do educador 
no processo de ensino e aprendizagem na modalidade de Ensino Médio Integrado.

TÍTULO: Práticas e abordagens pedagógicas no contexto do turismo rural, e no ensino 
das ciências agrárias.
Instituição: Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Priscila Pries Schulz
Autores: Priscila Pries Schulz, Prof. Ms Roselaine Vieira Sônego, Prof. Doutor Überson 
Boaretto Rossa.
Resumo: O projeto tem como objetivo propor de acordo com as necessidades do projeto 
Viva Ciranda de turismo rural, complementações técnicas-pedagógicas no campo das 
ciências agrárias, para a capacitação dos agricultores envolvidos.O principal público do 
projeto Viva Ciranda são estudantes de escolas municipais pertencentes ao município de 
Joinville, onde estas escolas têm seus conteúdos já programados para fazer a interligação 
com as atividades da propriedade visitada, completando-o e fazendo com que este seja 
adquirido através da prática, e, também, poder sair de institucionalização específica, 
promovendo a construção social do aluno. O projeto pretende auxiliar os agricultores 
envolvidos, em práticas e abordagens pedagógicas no contexto do turismo rural 
comunitário, em modo que possa incentivá-los a novas concepções sobre o ensino das 
ciências agrárias caminhando junto ao que já acontece em prática ao projeto existente.

TÍTULO: Treinamento e desenvolvimento (t&d): Uma abordagem da gestão de pessoas 
no SEBRAE/MA
Instituição: UEMA - Universidade Estadual do Maranhão
Apresentador: Priscilla Maria Ferreira Costa
Autores: Priscilla Maria Ferreira Costa, José Rômulo Travassos da Silva.
Resumo: Os recursos humanos desenvolvem papel fundamental na conquista da vanta-
gem competitiva pelas organizações. Para enfrentar os desafios impostos pela globali-
zação e pelas inovações tecnológicas, faz-se necessário a busca pelo o aperfeiçoamento 
contínuo das pessoas. Por isso, este trabalho tem como tema o treinamento e desen-
volvimento de pessoas nas organizações. A temática proposta tem como objetivo final 
descrever o processo de treinamento e desenvolvimento dos clientes internos do SEBRAE/
MA apontando os seus pontos fortes e fracos. Para tanto, estabeleceram-se como ob-



jetivos intermediários: realizar levantamento bibliográfico sobre os temas abordados no 
trabalho; destacar a importância do treinamento e desenvolvimento de pessoas; caracte-
rizar o processo de T&D; descrever as atividades de T&D realizadas pelo SEBRAE/MA aos 
seus clientes internos; e, propor sugestões para otimização do processo de treinamento 
e desenvolvimento no SEBRAE/MA. Desenvolveu-se um estudo exploratório e descrito, 
além de pesquisa bibliográfica e documental. A interpretação dos dados, coletados atra-
vés de entrevistas semi-estruturas, foi feita a partir da abordagem qualitativa, buscando a 
tradução da perspectiva dos gestores em relação ao processo de T&D na organização. Os 
principais resultados da pesquisa apontam que: as ações de T&D são fundamentais para o 
alcance dos resultados pessoais e organizacionais e que o SEBRAE/MA é organização que 
desenvolve ações buscando o aperfeiçoamento contínuo dos funcionários e que para isso 
desenvolve diversas práticas na área de T&D.

TÍTULO: Estado nutricional em escolares: Um estudo exploratório acerca do perfil
Instituição: Instituto Federal Pernambuco, Campus Vitória de Santo Antão
Apresentador: Quesya Mamede de Oliveira
Autores: Quesya Mamede de Oliveira, Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão, Aguinalda 
Alves Teixeira Filha, Manuela Maria da Silva.
Resumo: Atualmente adolescentes vêm apresentando modificações no perfil nutricional, 
destacando-se o sobrepeso que vem marcando uma característica da nova geração, 
indicando para uma problemática ainda maior que é a obesidade. Um dos métodos bastante 
utilizado para medir o estado nutricional é o Índice de Massa Corporal (IMC), além das 
mensurações e relações estabelecidas entre idade, peso e estatura. Objetiva-se descrever 
o perfil do estado nutricional de escolares do IFPE– Campus Vitória de Santo Antão. Trata-
se de uma pesquisa de campo, do tipo descritiva. Participaram do estudo 25 escolares de 
2º ano do Ensino Médio Integrado do IFPE Campus Vitória, com idade variando entre 15 
a 19 anos, sendo 10 meninas (40%) e 15 meninos (60%). Constatou-se que a totalidade 
das meninas estavam na faixa de 3 a 85 percentil, classificadas como eutróficas (tendo 
como média e desvio padrão de peso 50,9+/- 3,89, estatura, 155+/- 6,45). Os meninos 
apresentaram uma média de peso e estatura mais elevadas (peso,73,2 +/- 10,70; estatura, 
173 +/- 6,39), ficaram alguns na faixa de 85 a 97 (pré-obeso). Constatou-se que 88% dos 
adolescentes estão com peso normal e 12% encontram-se com sobrepeso.

TÍTULO: Uso de em – microrganismos eficazes: Experiências praticadas no CETEP-VC
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional da Bahia
Apresentador: Quezia Lemos Rocha
Autores: Quezia Lemos Rocha, Arlan dos Santos Correia, Ednei de Souza Pires
Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência vivenciada pelos alunos 
do Centro Territorial de Vitória da Conquista-BA, com o uso de E.M em composto aplicado 



em hortaliças. Por meio das observações constatou-se que o em acelera o processo de 
decomposição em até 3 vezes, além de reduzir o mau cheiro dos compostos. Quando 
foi aplicado direto no solo promoveu uma melhoria de suas condições físicas, químicas 
e biológicas, tornando-o mais fértil e consequentemente refletindo significativamente de 
forma positiva na produtividade das hortaliças.

TÍTULO: Avaliação das condições higienico-sanitárias de lanches comercializados por 
ambulantes no municipio de Maceió – AL
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió e Marechal Deodoro
Apresentador: Quiteria Meire Mendonça Ataide Gomes
Autores: Quiteria Meire Mendonça Ataide Gomes, Maria de Fátima Feitosa Amorim 
Gomes, Paula Cristina Rodrigues dos Santos, Eduardo da Silva, Raffaela Cynthia 
Mendonça Ataide Gomes.
Resumo: Os alimentos de rua estão cada vez mais atrelados à escolha do consumidor, 
sendo acessíveis à população. O comércio de alimentos preparados e comercializados 
por vendedores ambulantes tem aumen¬tado significativamente no Brasil, já que as 
pessoas estão trocando suas refeições caseiras pelas rápidas e práticas, que podem 
ser encontradas perto do seu local de trabalho ou estudo Contudo, podem representar 
um grave problema de saúde pública por serem preparados e vendidos sem a adequada 
higienização, colocando em risco a saúde do consumidor. A falta de condições adequadas, 
os descuidos no preparo, a ausência de informações das técnicas corretas de higiene, 
a temperatura de armazenamento e o tempo de exposição desde a preparação até a 
comercialização desses produtos e de seus complementos são fatores determinantes 
na multiplicação de microrganismos, aumentando a possibilidade de ocorrência de 
doenças transmitidas por alimentos. Com o objetivo de avaliar as condições higiênico-
sanitárias e físico-estruturais de lanches comercializados por ambulantes no Centro do 
município de Maceió/ AL. Foi realizada uma pesquisa de campo, com aplicação de uma 
lista de verificação, embasada na RDC 216/2004, em carrinhos ambulantes instalados 
no centro de Maceió. Foram selecionados 9 (nove) locais de venda de alimentos e 
coletadas 9 (nove) amostras dos lanches comercializados em cada local. Nos resultados 
obtidos, após análise microbiológica das amostras coletadas verificou-se que as 9 (nove) 
amostras obtiveram valores de coliformes totais variando de 23 a 1.100 NMP/g ou ml, 
o que equivale a 77,8%. No que se refere à contagem de bactérias mesófilas, houve 
variação de 1,9x10² a 9,2x105 UFC/g ou ml, observando-se a contaminação em 100% 
das amostras estavam contaminadas, indicando a necessidade de melhoria na qualidade 
higiênica dos manipuladores de alimentos e dos locais de comercialização desses. Foi 
constatado que os itens da lista de verificação que apresentaram maior índice de não 
conformidade, foram: exposição de alimentos à temperatura ambiente (100%) uso do 
uniforme (71,42%); cuidado com as unhas (71,42%); uso de adornos (71,42%); proteção 
dos cabelos (64,28%); higiene pessoal do manipulador de alimento (64,28%); ausência de 



água potável (62,14%). Portanto a intervenção do poder público propiciando a capacitação 
desses ambulantes, em Boas práticas, e as adequações estruturais minimizaria os riscos 
de contaminação alimentar que representa um agravo à saúde pública.

TÍTULO: Experiência de construção metodológica participativa: Viagem técnica a 
chapada diamantina – passo e compasso
Instituição: CEEPBA
Apresentador: Rafael Copello
Autores: Rafael Copello, Flávia Souza da Silva, Edildéa Gimarães de Santana, Hércules 
Azevedo da Silva, Eduardo Gabriel Palma.
Resumo: Este texto relata a experiência de construção metodológica participativa para a 
realização de Viagem Técnica (VT) na Educação Profissional (EP), do Centro Estadual de 
Educação Profissional da Bahia.
A VT, ferramenta pedagógica indispensável na formação dos estudantes da EP, compõem-
se de vivências, relacionando teoria e prática, gerando o desenvolvimento de tecnologias 
sociais.
Resultante de uma ação coletiva, a VT, para a Chapada Diamantina, baseou-se na pesquisa 
participante como referencial metodológico do ensino-aprendizagem. O percurso pedagó-
gico se deu através das etapas de Sensibilização-Mobilização, Ação-Avaliação, Propostas 
de Intervenção e Geração de Tecnologias Sociais.
Realizar a VT, possibilitou a reflexão, ação e avaliação, cujos resultados colaboram para 
a socialização do conhecimento, a interação entre os sujeitos e entre o sujeito e o objeto 
de estudo, tornando o exercício pedagógico, na EP, mais significativo, além de ter como 
resultado a apropriação coletiva do saber.

TÍTULO: Avaliação do extrato da casca da Chrysophyllum Cainito (Abiu Roxo) em se 
comportar como indicador de PH
Instituição: Intituto Federal Fluminense
Apresentador: Rafael de Oliveira Costa
Autores: Rafael de Oliveira Costa, Larissa Teixeira Reis, Larissa Codeço Crespo, Sarah da 
Silva Ferreira.
Resumo: Para que o ensino de química seja eficiente e significativo, é necessário que 
os conteúdos apresentados representem a realidade cotidiana dos alunos, tornando o 
aprendizado significativo. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar se o 
extrato da casca de Chrysophyllum cainito (abiu roxo) tem a capacidade de agir como 
indicador de ácido-base para contextualizar as aulas de químicas nas escolas públicas 
de Campos dos Goytacazes. Para testar essa capacidade foram realisados dois testes, 
o primeiro visual, onde foi obervado a coloração das amostras em diferentes pHs e o 
segundo espectroscopia na região do visível, também com pHs diferentes. de acordo com 



os testes realizados, observa-se que o extrato de C. cainito apresenta coloração vermelha 
em pH 1 (ácido), coloração roxa em pH 7 (neutro) e em pH 13 (básico) coloração verde. 
Desta forma conclui-se que, o extrato da casca de abiu roxo possui a capacidade de agir 
como indicador de pH em uma aula de química.

TÍTULO: Aparelho alternativo: Contribuição para a formação de professores de química
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Rafael Luiz Pinheiro de Arruda
Autores: Rafael Luiz Pinheiro de Arruda, Doryedson Luiz Almeida Felício, Rafael de Carvalho 
Araújo, Josiely Simões da Silva, Francisco Emanoel Ferreira de Almeida.
Resumo: o presente trabalho mostra a confecção, caracterização e utilização de um 
calorímetro alternativo, confeccionado por alunos do curso de licenciatura em Química de 
um Instituto Federal, como estratégia de aprendizado para a futura carreira docente.

TÍTULO: A gestão da qualidade aplicada às comissões internas do if sertão pe – Campus 
Petrolina
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Rafael Pereira de Araujo
Autores: Rafael Pereira de Araujo, Helia Maiara Nery Amorim.
Resumo: O artigo proposto discute a possibilidade de aplicação das ferramentas da 
qualidade pelas comissões internas do IF Sertão/PE Campus Petrolina. Pretende-se com 
essa abordagem contribuir para a eficácia e eficiência do atingimento dos objetivos da 
instituição, superando as dificuldades de se iniciar os trabalhos da comissão através da 
utilização das ferramentas da qualidade. de forma específica buscou-se com as diversas 
ferramentas da qualidade sendo o Brainstorming, 5W2H, Fluxograma e Benchmarking 
fundamentais para identificar e solucionar os principais problemas nas atividades das 
comissões. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de 
autores como Ballestero-Alvarez (2012), Las Casas (2008) e Paladini (2012), entre outros, 
procurando enfatizar a importância dessas ferramentas para a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados. Conclui-se que a utilização de ferramentas da qualidade pode 
contribuir para o sucesso dos resultados esperados pelas comissões internas, bem como 
pela comunidade escolar, cabendo a instituição estimular o uso dessas ferramentas pelos 
líderes das comissões internas.

TÍTULO: A contextualização no ensino da matemática: Uma visão na rede pública 
municipal de Juazeiro-BA
Instituição: Universidade do Estado do Bahia
Apresentador: Rafael Santana Alves
Autores: Rafael Santana Alves, Kellison Lima Cavalcante.



Resumo: A contextualização é um assunto recorrente e relevante atualmente. Desse 
modo, este trabalho aborda a contextualização como elemento facilitador do ensino-
aprendizagem da Matemática em relação às práticas docentes de acordo com a concepção 
dos professores da disciplina na rede pública de ensino do município de Juazeiro-BA. 
Objetivou identificar as concepções dos professores quanto à contextualização configurar-
se como um elemento facilitador de acordo com o que está definido na nova proposta 
político-pedagógica do município. Dessa forma, tratou de uma pesquisa explicativa e que 
a partir de levantamento de dados de natureza qualitativa, com realização de entrevistas 
semiestruturadas a 08 (oito) professores que aceitaram expor suas opiniões e concepções. 
A maior parte dos professores toma a contextualização como uma metodologia de ensino, 
sendo que, para eles o ensino contextualizado pauta-se na ação do professor relacionar 
o conteúdo a ser trabalhado com alguma situação envolta da realidade cotidiana do 
educando. Foi possível constatar que todos os educadores estão tentando fazer uso da 
contextualização como elemento capaz de despertar no educando um interesse maior em 
aprender matemática.

TÍTULO: Lazer em Caruaru: O caso do bairro Boa Vista II
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Rafael Sousa Silva
Autores: Rafael Sousa Silva, Sérgio Gabriel Lemos da Silva, Willian de Oliveira Pontes, 
Vilma Canazart dos Santos.
Resumo: Este trabalho objetiva a discussão inicial acerca das políticas públicas de lazer 
no Bairro Boa Vista II, localizado na cidade de Caruaru/PE e trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, do tipo descritiva, realizada em novembro de 2014, cujo objeto de pesquisa se 
dá por meio dos depoimentos de usuários da pista de Cooper em relação à efetivação e 
desenvolvimento do lazer no bairro. O principal espaço de lazer nesse bairro é uma pista 
de cooper, que recentemente passou por reformas e foi reintroduzida para uso do público 
em geral. em nossas inferências finais observamos nos usuários uma extrema correlação 
entre o lazer e práticas de exercícios físicos, assim como certo nível de conhecimento 
dos mesmos acerca dos benefícios advindos do exercício físico. Houve interesse por 
implantação de projetos sociais voltados para outros interesses do lazer, como artístico 
e manual, evidenciando, assim, uma efetivação e ampliação de ofertas de lazer para os 
populares do bairro Boa Vista II.

TÍTULO: As perspectivas de gênero na educação no campo para mulheres da região de Irecê
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Irecê
Apresentador: Rafaela Santiago Lobo
Autores: Rafaela Santiago Lobo, Luzia de Azevedo Albuquerque.
Resumo: Este projeto é fruto de um projeto de extensão e pesquisa que tem como um de seus 
objetivos fazer fluir na região de Irecê, localizada no Sertão baiano a 478 km da capital Salvador, 



a discussão sobre a importância das mulheres rurais como agentes econômicos e sociais; uma 
vez que contribuem para a renda das famílias e para o desenvolvimento de suas comunidades 
como trabalhadoras rurais ou como autônomas, além de serem ainda responsáveis por uma 
parcela desproporcional do trabalho doméstico não remunerado e da educação não formal 
da sociedade. Porém, a discriminação de gênero da estrutura patriarcal que dita os papéis a 
serem desempenhados por homens e mulheres na sociedade restringe essa contribuição e até 
mesmo desvaloriza e ridiculariza os trabalhos exercidos pelas mulheres.
Em nosso estudo, foi possível perceber que devido ao contexto social patriarcal, as mu-
lheres Brasileiras, em especial aquelas que vivem nas áreas rurais ainda são privadas de 
uma educação inclusiva por parte do poder público e da sociedade em geral. Esta negativa 
dificulta sua autonomia e independência financeira, social e política, pois nos relatos das 
mulheres que entrevistamos, foi possível perceber o importante papel da educação para 
a superação do fim da relação conjugal, autonomia financeira e autoestima das mulheres. 
Desta maneira, pretendemos aprofundar nosso projeto entender como ocorrem as vivên-
cias da cidadania das mulheres e as possíveis variáveis da condição de gênero, classe, 
raça/etnia e localidade no acesso a educação.

TÍTULO: Acessibilidade e usabilidade na web
Instituição: IFB - Instituto Federal de brasília
Apresentador: Rafaella Silva Santos
Autores: Rafaella Silva Santos, Raimundo Claudio da Silva Vasconcelos.
Resumo: Gradativamente o acesso à internet vem aumentando e com isso os Websites 
devem se adaptar a novos usuários, que a cada dia exigem Sites com melhor usabilidade e 
que favoreçam a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. Essa pesquisa 
teve como objetivo avaliar a acessibilidade e a usabilidade na Web. Os Sites escolhidos 
foram o do Instituto Federal de Brasília (IFB) e da Companhia Energética de Brasília (CEB). 
Para a avaliação foi utilizado a ferramenta DaSilva, que utiliza os parâmetros do World 
Wide Web Consortium (W3C) e do Governo Eletrônico Brasileiro (eMAG).

TÍTULO: Identificação e controle de pragas em hortaliças não convencionais, taro 
(Colocasia Esculenta(L.) Schott) e mangarito (Xanthossoma Maffaffa).
Instituição: CEEP - Centro Estadual de Educação Profissional de Xique - Xique/BA
Apresentador: Raiane de Oliveira Figueiredo
Autores: Raiane de Oliveira Figueiredo, Jailton Borges de Araújo, Anderson Nogueira da 
Silva, Miguel Alves de Santana.
Resumo: O cultivo e o consumo de hortaliças frescas têm diminuído em diversas regiões do 
país, em áreas rurais e urbanas e entre todas as classes sociais, resultado da globalização e 
do crescente de uso de alimentos industrializados, verificando-se mudanças significativas 
no padrão alimentar dos Brasileiros e perdas de características culturais e identidade com 
o consumo de alimentos locais e regionais. O cultivo das hortaliças não convencionais no 



Brasil é feito predominantemente por agricultores familiares, muitos deles caracterizados 
como populações tradicionais. O conhecimento do cultivo e consumo destas plantas foi 
passado de geração a geração. A maioria dos cultivos está estabelecida nos quintais para 
o consumo da própria família, sem nenhum apelo comercial. O objetivo deste trabalho foi 
identificar as possíveis pragas em hortaliças não convencionais mangarito (Xanthossoma 
maffafa) e taró (Colocasia esculenta) no Centro Estadual de Educação Profissional em 
Recursos Naturais do Centro Baiano-CEEP do munícipio de Xique-Xique. Para realização 
da pesquisa foram usados os seguintes métodos,escolha da área, preparo do solo e a 
montagem dos canteiros e por ultimo a semeadura dos pequenos rizomas em local direto 
.A fim de obterem os resultados das análises no decorrer do seu desenvolvimento. Foi 
verificado a infestação de pulgões e ocorrência de gongolos (Lulus sabulosus cllindroiulus). 
O controle foi feito através de defensivos orgânicos Nin (Azadirachta indica), Angico 
(Anadenanthera falcata).

TÍTULO: Avaliação das águas superficiais do açude e do Rio Trussu - CE para fins de 
irrigação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Raildon Lamon da Silva
Autores: Raildon Lamon da Silva, Anny Kariny Feitosa, Francisco Edson Leite, Bruno 
Eduardo Alves Barros, Pedro Henrique Dias Batista.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar os principais parâmetros físico-
químicos da água para fins de irrigação. Para tanto, realizou-se uma coleta, em três pontos 
distintos, do açude e do trecho do rio perenizado do trussu, no município de Iguatu-CE. 
O estudo considerou as variáveis: condutividade elétrica da água (CE), concentrações de 
cálcio, magnésio, Cloreto, Potássio, Bicarbonato, e sódio e posteriormente calculada a 
razão de adsorção de sódio (RAS). Como resultados, temos que: a CE, no período estudado, 
apresentou que tanto as águas do açude quanto as do rio ficaram na classe < 0,7 ds m-1, 
aferindo que as mesmas não apresentam nenhum problema quanto à salinidade. Observa-
se que as águas do açude e do rio trussu encontram-se classificados como C2S1 (Água de 
média salinidade e baixo risco de sodicidade). Podem ser usadas para irrigação na maioria 
dos solos, com pouca probabilidade de se atingir níveis perigosos de sódio trocável.

TÍTULO: Estudo de carateristica reprodutiva de búfalos na amazônia oriental
Instituição: Instituto Federal do Pará, Campus Santarém
Apresentador: Raimundo Nonato Colares Camargo Júnior
Autores: Raimundo Nonato Colares Camargo Júnior, José Ribamar Felipe Marques.
Resumo: Foram avaliados os dados de 1983 a 2005 de rebanhos bubalinos das raças 
Jafarabadi, Murrah, Mediterrâneo, Carabao e Tipo Baio, bem como seus mestiços. 
Estudou-se a característica reprodutiva Idade à Primeira Cria (média de 1052,52 ± 120,45 
dias, influenciada pelo grau de sangue da fêmea e o ano do parto). Verificou-se influência 



do ano de parto e grau de sangue da fêmea sobre a característica estudada, o que indica 
que tal efeito deve ser levado em consideração na avaliação e seleção dos animais. O índice 
produtivo utilizado mostrou-se de grande valia para a seleção, devendo ser mais bem 
estudado suas interações para com o desempenho geral do rebanho.

TÍTULO: Discutindo os temas recursos naturais com alunos do 9ªano
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Rainey Oliveira Velozo
Autores: Rainey Oliveira Velozo, Ana Claudia Rodrigues de Melo.
Resumo: O projeto ‘‘Discutindo os Temas Recursos Naturais com Alunos do 9ªano’’ 
foi desenvolvido com alunos dos 9º anos do ensino fundamental, acompanhado pela 
professora de estágio da Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, localizada no Bairro 
Armando Mendes em Manaus, realizado no período de regência de estágio do curso de 
Licenciatura em Química. O projeto tem como base apontar os fatos que são levados e 
discutidos no material didático da área de ciências, onde é possível levar como proposta 
didática acerca dos temas abordados, algumas sugestões que podem fazer com que os 
alunos, se interessem cada vez mais em conhecer e se aprofundar nos temas, saindo 
um pouco da superficialidade do tema, que é como geralmente ocorre essas abordagens 
nos materiais didáticos, que por muitas vezes omitem ou até mesmo deixam passar 
despercebidos fatos que poderiam contribuir ainda mais com a formação do senso de 
criticidade dos alunos. Quando falamos dessa tal ‘’ omissão’’ dos fatos feita por muitas 
vezes em materiais e livros didáticos, ressaltamos aqui, que isto não é feito como forma 
de prejudicar o senso de criticidade dos alunos sobre os fatos, o que acontece por 
muitas vezes são criações distorcidas dos fatos, que de certa forma omitem, informações 
importantes. Então, o projeto vem para trabalhar em cima desta ‘’ brecha’’ que o material 
didático proporciona, a de que os alunos criem o costume de indagarem acerca dos temas 
um pouco mais, fugindo assim da superficialidade. Esta proposta de explicar os fatos 
do material didático de postura mais reflexiva e abrangente, promove de certa forma 
envolver e exigir a participação dos alunos em cima das investidas feitas do livro didático 
de ciências, que explica sobre a exploração de recursos naturais em nosso planeta. 
Durante o período de regência por volta de duas semanas no processo de aplicação do 
projeto, foram feitas as devidas abordagens dos temas trabalhados onde, primeiramente 
os temas eram sistematizados para facilitar a compreensão dos alunos. Este período foi 
o momento de leituras dos assuntos e consequente a vindas de resoluções de exercícios. 
Por fim como método avaliativo, permitiu-se como premissa a realização de discussões 
dos temas que foram trabalhados durante esse período. Exercitando assim nos alunos, o 
fator questionador e pesquisador, para que eles possam buscar as respostas do porquê, da 
exploração de recursos naturais em nosso planeta, e o que isso acarreta. A ponto de vista 
à implementação deste trabalho durante o período de estágio supervisionado, contribui e 
muito para a experiência de um licenciando pois através destas abordagens, oportunizam 



aos alunos rever e transformar a visão do mundo, e aplicando estas metodologias ao 
ensino das ciências mediante a inserção na vivencia escolar na prática, possibilita a 
abertura dessa visão.

TÍTULO: Guia de experimentação: As aulas práticas de biologia
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Raissa Maria Mattos Gonçalves
Autores: Raissa Maria Mattos Gonçalves, Lívia Cristina dos Santos, Júlio Cesar Pissutti 
Damalio, Tarsila Ferraz Frezza.
Resumo: A experimentação enriquece os processos de ensino-aprendizagem, estimulando 
o raciocínio, e a autonomia intelectual do aluno, tornando-o apto à questionar e a solucionar 
problemas. Visando explorar a experimentação de forma simples e sem a necessidade 
de ambientes ou materiais complexos, professores do ensino médio do IFSP-Avaré, 
elaboraram um Guia de Experimentação em Biologia para incentivar docentes a tornar 
a experimentação algo rotineiro na sala de aula. Para a elaboração do guia, os seguintes 
passos foram realizados: levantamento bibliográfico; discussão e troca de experiências; 
viabilidade de execução; e escrita do guia. O Guia conta com uma breve apresentação 
sobre a importância da experimentação nas aulas da base comum do ensino médio, e 
práticas divididas em blocos. Cada aula contém uma breve introdução, objetivos, materiais, 
procedimentos e formas de avaliação, além de imagens para facilitar a compreensão. O 
Guia foi disponibilizado na Biblioteca do Campus.

TÍTULO: NABIT - Núcleo administrativo baiano de introdução tecnológica
Instituição: CEEP em Gestão de Negocios e Turismo Luiz Navarro de Britto
Apresentador: Ramon de Oliveira Rebouças
Autores: Ramon de Oliveira Rebouças, Udineia Braga Braga.
Resumo: O projeto foi criado devido a grande necessidade de comunicação digital entre 
escolas e alunos e este é o nosso objetivo, facilitar o acesso do aluno as informações 
prestadas pela escola, bem como auxiliar nos processos administrativos desenvolvidos 
dentro das Unidades Escolares.
As equipes de trabalho,
( redação, fotografia, edição, e publicação) formadas têm como objetivo tornar a escola 
mais visível e atrativa aos olhos, não só dos alunos mas da comunidade em geral.

TÍTULO: O ensino técnico no IFB
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Ramon de Souza Rocha
Autores: Ramon de Souza Rocha, Tatiana de Macedo Soares Rotolo.
Resumo: Com a criação dos Institutos Federais, os cursos técnicos ganharam uma nova 



perspectiva, onde a educação humanística era vista como necessária a formação do 
trabalhador. O trabalho verificou se estas perspectivas que estavam na lei e nas cartilhas 
era respeitada na construção dos planos de curso do Instituto Federal de Brasília.

TÍTULO: Uso de soluções baseadas na internet como apoio ao negócio de 
microempreendedores individuais (MEI).
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Igarassu
Apresentador: Ramon Mota de Souza Farias
Autores: Ramon Mota de Souza Farias, Milton Secundino de Souza Junior, Alexandre 
Strapação Guedes Vianna.
Resumo: A regulamentação do Microempreendedor Individual (MEI) é muito importante 
para fazer com que vários profissionais que atuam sem registros, sem acesso a crédito 
e sem benefícios possam otimizar e ampliar os seus negócios. A internet e seus serviços 
modificam diariamente a forma como as pessoas se relacionam com fornecedores de 
serviços e produtos. A população Brasileira está cada vez mais conectada à internet, 
os smartfones estão democratizando o acesso à informação e interações sociais estão 
encantando de crianças a idosos.
Este é o cenário do Projeto de Extensão com título “USO de SOLUÇÕES BASEADAS NA 
INTERNET COMO APOIO AO NEGÓCIO de MICROEMPREENDEDORES” que tem o objetivo 
de realizar a capacitação da comunidade no entorno do Campus do IFPE em Igarassu na 
utilização das várias ferramentas disponíveis na internet, na busca de: melhorar a divul-
gação de serviços e produtos; fidelizar os clientes através de um contato mais próximo; 
controles contábeis; e outras iniciativas que façam com que o publico capacitado possa 
expandir o alcance de seus negócios e melhorar o faturamento.
Atuando em conjunto com o SEBRAE, os alunos envolvidos no projeto de extensão realiza-
rão o levantamento dos Microempreendedores Individuais (MEI) da região para a criação 
de uma base de dados que permita compreender as áreas e necessidades dos profissio-
nais, montando assim uma capacitação que auxiliem os empreendedores no melhor uso 
das ferramentas, direcionando as mais indicadas para cada área de atuação.
Será utilizada a infraestrutura do Campus Igarassu para a realização das capacitações. Os 
cursos serão de curta duração e práticos, e todo o conteúdo deve ser aberto e disponibili-
zado para a comunidade.
Indicadores de avaliação dos empreendimentos serão realizados antes das capacitações e 
a cada bimestre até o encerramento do projeto, gerando dados para avaliar se o uso dessas 
ferramentas impactaram no crescimento dos negócios.

TÍTULO: Logistica reversa de lâmpadas fluorescentes: Uma discussão sobre os 
principais tratamentos dados no Brasil
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte



Apresentador: Randerson Rodrigues de Medeiros
Autores: Randerson Rodrigues de Medeiros, Maria Alice Nascimento da Silva, Maria de 
Lourdes Tavares Neta, Robson Garcia da Silva.
Resumo: As lâmpadas fluorescentes são uma grande preocupação para os especialistas 
da área de meio ambiente, por apresentar em seus componentes o mercúrio, o qual 
possui, dependendo da quantidade, potencial danificador à saúde tanto humana como 
ambiental. Considerando a importância e necessidade do descarte ambientalmente 
adequado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) impõe do processo de logística 
reversa como principal mecanismo para esse descarte. Todavia, pouco se sabe como é 
dado o tratamento das lâmpadas no Brasil. Assim, esse artigo tem por objetivo discutir 
os principais tratamentos dados às lâmpadas fluorescentes no Brasil de maneira que 
estas não sejam descartadas de modo inadequado, contaminando recursos naturais e 
ofertando riscos. Isso se dará com base em um levantamento bibliográfico através de 
revistas, sites e documentos presente na legislação Brasileira. Para tanto, foram elencadas 
quatro empresas que lidam com os tratamentos dados no país, sendo elas: Tramppo, 
Reciclagem Técnica do Brasil LTDA, Apliquim Brasil Recicle e Bulbox Fabricação LTDA. 
Todas com um processo industrial de tratamento distinto. Como resultado, foi observado 
que o tratamento das lâmpadas se encontra concentrado em determinada região do país, 
dificultando a logística nas regiões mais distantes.

TÍTULO: Oficina de coquetelaria no festival de jazz & blues em Guaramiranga-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Baturité
Apresentador: Raphael Borba Gazal
Autores: Raphael Borba Gazal, Mirele da Silveira Vasconcelos, Maria Ivoneide Lino da 
Silva, Francisco de Assis Constantino Filho
Resumo: O Festival Jazz & Blues, é um evento que ocorre anualmente no município de 
Guaramiranga, Maciço de Baturité, levando gastronomia, literatura e música aos cearenses 
e turistas durante o carnaval. O Hotel Escola do Instituto Federal do Ceará, em parceria com 
o evento, ofereceu várias oficinas de gastronomia, dentre elas a oficina de mixologia com 
o objetivo de apresentar a ciência dos coquetéis. A oficina contou com 50 participantes e 
foi dividida em aulas teóricas e práticas e distribuição de folders. Foram elaborados vários 
coquetéis como Sex on the beach, Caipifruta, Mojito, dentre outros e um drinque exclusivo 
para o evento, à base de tequila, pêssego e menta, com um toque de canela em pó. Todos 
participaram ativamente da oficina e demonstraram interesse na busca pelo conhecimento 
no universo da coquetelaria. Os participantes revelaram que a oficina proporcionou novos 
conhecimentos e dicas para a produção de drinques além de servir como uma consultoria 
para quem trabalha no ramo.

TÍTULO: A logística em instituições públicas: Desafios e possibilidades
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro



Apresentador: Raphael Martins Barcelos
Autores: Raphael Martins Barcelos, Bruno Rangel Chagas, Daniel Rufino Amaral, Eurípedes 
Ronaldo Ananias Ferreira, Patrícia Campos Pereira.
Resumo: A logística é composta de processos indispensáveis ao bom funcionamento de 
qualquer instituição. em instituições públicas isso não é diferente, e torna-se ainda mais 
importante neste cenário em que grande parte da população reclama da má qualidade e 
morosidade dos serviços prestados. Logística é a área da gestão responsável por prover 
recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma 
empresa. Nas organizações públicas, o logística de serviços é o sub-tipo mais comum. 
e gerenciar esse processo é imprescindível à satisfação do público atendido. Portanto, 
o objetivo deste breve estudo é verificar a importância desse conceito, seus desafios e 
possibilidades na prestação de serviços públicos. Para isso foi utilizada o método de 
pesquisa exploratória, através do levantamento bibliográfico de obras sobre o tema.

TÍTULO: Estudo de caso: contaminação dos lençóis freáticos causados por necrochorume 
nos cemitérios da cidade de Mossoró
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró
Apresentador: Raphaela Cristina Andrade de Araújo
Autores: Raphaela Cristina Andrade de Araújo
Resumo: A presente pesquisa possui como justificativa avaliar a falta de compromisso 
das autoridades responsáveis com a saúde pública, principalmente quando se trata de 
água. As águas estão cada vez mais contaminadas e uma grande contribuição destas vem 
do necrochorume proveniente dos cemitérios que não possuem tratamento adequado.
O objetivo deste, é avaliar a interferência de necrochorume na contaminação dos lençóis 
freáticos no Rio Grande do Norte, especificamente na cidade de Mossoró, onde existem 
2 (dois) cemitérios, sendo que um fica próximo a uma lagoa o qual serve de apoio para 
a comunidade.

TÍTULO: Estratégias de comercialização dos produtos agrícolas produzidos no sistema 
mandalla.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Raquel Barros Ferreira
Autores: Raquel Barros Ferreira, Maria Natália Cavalcante Moura, Joselito Brilhante Silva
Resumo: Atualmente com o esgotamento dos recursos naturais as pessoas têm 
reconhecido que a natureza é a formadora dos bens primários e que o seu esgotamento 
afetará na sua forma de vida.
O presente trabalho teve como objetivo a analisar das estratégias de comercialização dos 
produtos produzidos pelo Sistema Mandalla no município de Madalena no Sertão Central. 
A partir de pesquisa qualitativa e exploratória, pode-se concluir que as principais estraté-



gias de comercialização praticadas pelos produtores são: A comercialização pela proxi-
midade com o consumidor alvo, comercialização para políticas públicas de aquisição de 
alimentos e agregação de valor solidário aos preços praticados.

TÍTULO: Axémaro: Aplicativo de incentivo ao turismo na cidade de Santo Amaro-BA.
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Turismo do Leste Baiano
Apresentador: Raquel Bomfim dos Santos
Autores: Raquel Bomfim dos Santos, Luis Gustavo de Jesus Araujo, Denivane da Conceição
Resumo: As novas tecnologias veem impulsionando diversas transformações na 
sociedade, essas transformações deságuam em diversas áreas do conhecimento e isso não 
é diferente no turismo. No entanto, existem apenas 250 aplicativos referentes ao turismo 
na Google Play Store, dividindo-se entre aplicativos de guia de turismo e de agências 
turísticas, o que mostra que essa área ainda está em processo de consolidação. No sentido 
de promover a cidade de Santo Amaro, situada no recôncavo baiano, e proporcionar uma 
ferramenta de auxílio aos turistas, estudantes dos cursos técnicos de Guia de Turismo e 
Hospedagem desenvolveram um aplicativo denominado AxéMaro contendo a história da 
cidade, locais de hospedagem, contato de transportes e pontos turísticos. Sendo assim, o 
presente trabalho tem por objetivo socializar o processo de desenvolvimento do aplicativo, 
perpassando pelo levantamento das soluções existentes, escolha da tecnologia, bem como 
a pesquisa e introdução dos dados turístico no aplicativo.

TÍTULO: Palha do café na construção civil
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espirito Santo
Apresentador: Raquel da Silva Xavier
Autores: Rafael Abilio Jarreta, Dhiogo Botacim Alves, Daniela Zanúncio Araujo, Joice Selva 
Virissimo, Raquel da Silva Xavier.
Resumo: O projeto “Palha do Café na Construção Civil” trata-se de uma iniciativa de 
aproveitamento da palha para a confecção de tijolos.
O princípio da ideia é simples: aproveitar o excedente de palha gerado pelas lavouras de café 
todos os anos no município de Venda Nova do Imigrante – ES, como uma forma de afetar 
de maneira positiva e eficaz a questão da vulnerabilidade social, através da confecção dos 
blocos. É importante frisar a abundância da palha do café no município, já que o café é um 
produto bastante cultivado na região e que exerce uma grande importância comercial.
A palha do café nada mais é que a casca gerada pelo café após o processo de secagem na 
estufa que, apesar da possibilidade de seu uso para adubação, não apresenta benefícios 
explícitos e imediatos quanto à questão nutritiva do solo, se utilizada isoladamente. Ou 
seja, deve ser mesclada com outros tipos de materiais para a adubação. Outra adversidade 
que merece ênfase quanto à utilização desse material residual na agricultura é a conse-
quência de um ambiente propício para a reprodução da mosca-dos-estábulos (Stomoxys 



calcitrans). Portanto, o uso da palha é mais direcionado para a cobertura do solo. Apesar 
de tais formas de uso deste composto orgânico, há ainda um excedente do material.
Para a confecção dos blocos, primeiramente utilizou-se uma forma de madeira, funcionan-
do como protótipo inicial de modelagem dos tijolos. Posteriormente, para melhor rendi-
mento e funcionalidade da produção, alteramos a composição da forma para inox que, de 
fato, é muito mais resistente, prático e promove a diminuição do risco de deformidades 
no bloco. O modelo de forma adotado apresenta como diferencial a facilidade de encaixe 
bloco a bloco, o que permite a redução da quantidade de cimento utilizado no processo de 
junção dos mesmos, além da vantagem de aberturas no bloco que permitem a passagem 
da tubulação, evitando o desperdício e facilitando o trabalho.
A princípio, formulamos uma composição que necessitava de ser levada ao forno. Ao longo 
de nossa pesquisa, surgiu o interesse da possível anulação dessa fase no processo de pre-
paração, em decorrência das consequências negativas da liberação de CO² na atmosfera. 
Portanto, alteramos a fórmula, acrescentando argila, que proporcionou a secagem natural 
dos blocos. Outro tipo de teste que realizamos foi quanto aos diferentes tipos de argila: A 
comercial, que representa 40% da composição (pois é mais concentrada), acompanhada 
por 10% de cimento, 20% de palha e 30% de areia. Enquanto que a coletada manualmente 
em barrancos, sem nenhuma adição química, corresponde a 50% (pois é menos concen-
trada), junto a 10% de cimento, 20% de palha e 20% de areia.
Após firmarmos a composição final, foram efetuados testes não oficiais quanto à resistên-
cia ao calor, através da Mufla, que se trata de um tipo de estufa que realiza a calcinação de 
substâncias. Outro teste requerido é referente à umidade, por meio da imersão do bloco 
em um recipiente em água. Por intermédio destes, pode-se verificar que os blocos resis-
tem a 650°C (temperatura considera adequada) e à ação da água.
Ao final do experimento, calculamos o orçamento pertinente a cada tijolo, sendo para a 
argila comercial o preço de R$ 0,234 por unidade e para a “coletada” R$ 0,12 por unidade.
O impacto social almejado é, primordialmente, a disponibilização de um produto mais ba-
rato no mercado, ou seja, reduzir o preço médio dos tijolos. Quanto ao impacto ecológico, 
a produção das peças é elaborada pensando sempre no aproveitamento de materiais.

TÍTULO: ECOIFES: Uma feira com envolvimento e desenvolvimento
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Raquel da Silva Xavier
Autores: Raquel da Silva Xavier, Roberta Chechetto Salles.
Resumo: Foi organizada uma feira na qual os alunos teriam que apresentar um projeto 
desenvolvido, sob orientação de um professor, no qual retratasse um problema social e/ou 
ambiental, e as possíveis soluções para eles.
Essa feira, que foi intitulada de ECOIFES, é um evento bianual. Ela iniciou-se em 2012 com 
a apresentação de 42 projetos e em 2014 foram 47. Os alunos envolvidos são das turmas 



de 2º e 3º anos do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Venda Nova do Imigrante. 
Todos os alunos dessas turmas participaram porque o projeto foi uma das avaliações do 
semestre letivo.
Os projetos apresentados foram avaliados por outros professores da Instituição, técnicos 
administrativos e comunidade externa (educadores de outras instituições do município, 
vereadores, pais de alunos, etc).
Os resultados foram surpreendentes. Os discentes se empenharam para fazer uma exce-
lente apresentação, além do banner, eles expuseram maquetes, aplicados desenvolvidos, 
fotografias e demais materiais.

TÍTULO: Aterosclerose
Instituição: FAMENE
Apresentador: Raul José Almeida Albuquerque
Autores: Raul José Almeida Albuquerque, Rafael de Sá Fernandes, Marina Feitosa Ramalho 
Galvão, Ana Karina Maia.
Resumo: Introdução: A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica e poligênica 
de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo 
principalmente a camada íntima das artérias de médio e grande calibre. Através dessa lesão 
no endotélio ocorre à formação de placas fibrogordurosas chamadas também de ateromas, 
compostas por lipídios, células musculares lisas e células espumosas (macrófagos 
repletos de lipídeos). Objetivo: Conhecer a fisiopatologia da doença, os fatores de riscos 
e os possíveis tratamentos. Métodos: As informações foram obtidas a partir de pesquisas 
bibliográficas nas bases virtuais acadêmicas de dados e na V Diretriz Brasileira de 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose de outubro a novembro de 2013. Resultados: 
Alguns fatores predispõem ao desenvolvimento da placa de ateroma na camada íntima da 
artéria, tais como o avanço da idade, sexo, hiperlipidemia, tabagismo, diabetes mellitus e 
o estresse. A resposta inflamatória é mediada através de mudanças funcionais em células 
endoteliais, linfócitos T e células musculares lisas. A placa ateromatosa cresce lentamente, 
diminuindo o fluxo sanguíneo, e pode bloquear completamente a artéria. Essa patologia 
gera um coágulo e bloqueia o fluxo de sangue, causando efeitos como infarto, Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) ou necrose isquêmica. Dor no peito ou desconforto (angina) 
é o sintoma mais comum da aterosclerose. Conclusão: Não há terapia eficaz contra a 
Arteriosclerose, assim o melhor tratamento é a prevenção, a qual atua em evitar alimentos 
gordurosos, evitar cigarros, manter uma alimentação balanceada, evitando a obesidade, 
verificar a pressão arterial com freqüência, entre outras medidas.

TÍTULO: Produção de mudas frutíferas e florestais na comunidade novo mundo e escola 
família agrícola irmã rita lorewicklein.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Rayane Amorim Carvalho



Autores: Rayane Amorim Carvalho, Samara Leal, Andreia Teixeira Hermógenes.
Resumo: Por muda, entende-se toda a planta jovem, com sistema radicular e parte aérea, 
com ou sem folhas, obtida por qualquer método de propagação, utilizada para a implantação 
de novos pomares. No caso de mudas obtidas por enxertia, as mudas são formadas pela 
combinação de duas ou mais cultivares diferentes. Muda de pé-franco, é a denominação 
utilizada para designar aquelas mudas obtidas, normalmente por estaquias, as quais têm o 
sistema radicular e a parte aérea formada por uma única cultivar. em alguns estados, como 
em São Paulo, a denominação de pé-franco é utilizada para aquelas mudas oriundas de 
sementes. As mudas de arvore frutíferas podem ser produzidas por sementes ou usando 
técnicas mais elaboradas, como a enxertia, que é a junção de partes de plantas diferentes 
para formarem uma única planta, ou estaquia que é a regeneração de plantas a partir de 
uma de suas partes, como ramos, folhas e raízes (EMBRAPA, 2007). O cultivo de plantas 
frutíferas é uma viável opção econômica para boa parte dos produtores rurais, além de 
ser uma alternativa econômica e contribuir para a melhoria de qualidade na alimentação 
da família rural.As comunidades rurais, de maneira geral, enfrentam a falta de assistência 
técnica, de incentivos financeiros para o custeio da produção e investimentos em suas 
propriedades, bem como a escassez de atividades geradoras de emprego e renda. O 
presente projeto tem por objetivo a implantação de mudas frutíferas e florestais na Escola 
Família Agrícola Irmã Rita LoreWicklein, e na comunidade novo mundo. Com o intuito 
de melhorias do aprendizado dos alunos, e a melhoria das condições financeiras dos 
agricultores o presente projeto que irá firmar parceria com Instituto Federal do Maranhão, 
Campus - Codó, por meio do programa institucional de bolsas de iniciação à docência 
PIBID, iremos está ministrando palestras e aulas teóricas e pratica para os mesmos, na 
intenção de esclarecer duvidas a respeito da importância de se estar realizando essas 
atividades. Na realização das atividades, estaremos também ressaltando a importância 
de se cuidar do meio ambiente, pois na realização de produção de mudas estaremos 
reutilizando materiais reciclados. No caso de sacos de açúcar, arroz, feijão dentre outros

TÍTULO: Observatório de políticas públicas da região do Comperj
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo
Apresentador: Rayane Correia da Silva
Autores: Rayane Correia da Silva, Aline Nicolau Jaccoud Campelo, Marcela Faria de Magalhães.
Resumo: O que pretende-se, com este projeto, é a institucionalização de um laboratório de 
pesquisas na área de estudos das Ciências Humanas, que, em primeiro lugar, organize e 
sistematize um banco de dados sobre a região de implantação e influência do COMPERJ. A 
partir daí, que viabilize a oferta de análises a respeito da realidade social que o Campus se 
encontra. Uma das principais motivações para a apresentação desta proposta de trabalho, 
portanto, é a possibilidade de se desenvolver projetos de pesquisas sobre todos os tipos de 
impactos socioeconômicos e ambientas advindos a partir da instalação e funcionamento 
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ na cidade vizinha de Itaboraí, 
que tem como projeção ínicio de suas operações de produção o ano de 2015.



TÍTULO: Costurando empreendedorismo: da sala de aula para a máquina de costura, 
apenas o primeiro passo.
Instituição: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI PE
Apresentador: Rayane Kelly Falcão Gois
Autores: Rayane Kelly Falcão Gois, Fernando Sérgio Gomes Santana.
Resumo: Um sonho transformado em realidade. Foi isso que aconteceu recentemente, no 
povoado de Chéus, distrito de Surubim, agreste pernambucano. Os técnicos e docentes 
da Escola Técnica SENAI Santa Cruz do Capibaribe chegaram ao povoado de Chéus para 
ministrar duas turmas do curso de qualificação em Costureiro Industrial do Vestuário 
e plantaram a semente do empreendedorismo. Após a conclusão do curso, um grupo 
formado por duas alunas montaram seu próprio negócio. As mesmas se juntaram e 
fizeram um empréstimo, montando sua facção. Trazendo assim novas oportunidades de 
emprego ao povoado, antes sem expectativas de novas fontes de renda.

TÍTULO: PIBID na escola estadual professora clara tetéo – Macau/RN: a importância 
das aulas práticas no ensino de biologia
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Rayane Lourenço de Oliveira
Autores: Rayane Lourenço de Oliveira, Lenilza Queiroz do Nascimento, Maria Aparecida 
dos Santos Ferreira.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo fazer um relato da experiência vivenciada 
pelas bolsistas do PIBID/IFRN-Macau – Biologia, durante toda a permanência na Escola 
Estadual Professora Clara Tetéo no ano de 2014, escola na qual o PIBID-Biologia faz uma 
parceria, mostrando a atuação como integrante do projeto na sala do 1° ano do Ensino 
Médio, discutindo assim as potencialidades dessa prática pedagógica para a formação do 
professor de Biologia que visa à realização de aulas práticas para ministrar os diversos 
conteúdos biológicos. Foram desenvolvidas pelas alunas bolsistas práticas de citologia 
(membrana plasmática), um jogo didático sobre as organelas citoplasmáticas e uma aula 
prática sobre plantas. Nas aulas práticas os alunos demostraram efetiva participação e 
interesse nos assuntos trabalhados, apresentando um maior aprendizado. Todas essas 
práticas foram de grande ajuda na nossa formação docente, além de terem contribuído de 
forma significativa para o aprendizado dos alunos.

TÍTULO: Invasão do caramujo africano (Achatina Fulica) em Araguatins/TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Rayara Matos Fontineles Guedes
Autores: Rayara Matos Fontineles Guedes, Cleidiane Bispo Gomes, Poliane Cardoso da 
Silva, Celiane Reis Oliveira, Katia Paulino de Sousa
Resumo: O amido é um polissacarídeo, formado pela união de muitas moléculas de 



glicose. Nos vegetais, ele corresponde à forma de armazenamento de energia produzida 
na fotossíntese. Visando a aprendizagem dos alunos sobre a complexidade do conteúdo 
abordado. O presente trabalho objetivou-se em proporcionar o experimento de verificação 
de amido em alimentos e a demonstração da tinta “invisível”, utilizando como marcador a 
tintura de iodo. Um questionário ao final da programação buscava avaliar a aceitação do 
proposto. Com esta metodologia, destaca-se a importância de técnicas alternativas que 
facilitem o processo de ensino-aprendizagem.

TÍTULO: Modelo de manejo de resíduos sólidos urbanos através da implantação de 
uma logística diferenciada de coleta
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Rayara Oliveira Jacó
Autores: Rayara Oliveira Jacó, Reinaldo Fontes Cavalcante.
Resumo: A implantação da logística diferenciada de coleta de resíduos sólidos surge como 
uma das mais importantes alternativas de gestão e gerenciamento adequado dos resíduos 
sólidos urbanos, visto que tem como finalidade principal a redução, a reciclagem, a 
separação dos resíduos desde a sua fonte geradora, a logística reversa e o encaminhamento 
adequado de cada tipo de resíduo. O metodologia de trabalho baseia-se em análises sobre 
as principais potencialidades da implantação de um sistema de coleta diferenciada dos 
resíduos sólidos urbanos, composto por atividades relacionadas às etapas de geração, 
acondicionamento, coleta e transporte, reaproveitamento, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada. O modelo de logística diferenciada de resíduos sólidos urbanos 
privilegia a minimização da geração e o manejo diferenciado dos resíduos sólidos, com a 
triagem e a sua recuperação, que se constituem como bens econômicos e de valor social, 
e a disposição final, exclusivamente dos rejeitos, de forma ambientalmente adequada.

TÍTULO: Sistema de automação residencial de baixo custo para pessoas com mobilidade 
reduzida
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz
Apresentador: Raylson Viana de Sales
Autores: Raylson Viana de Sales, Millena Barbosa Melo, Maria José Ribeiro de Sá, Jaciara 
da Silva Arruda.
Resumo: Este projeto objetiva contribuir para a melhoria da acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida (deficientes físicos, idosos, outros) por meio do desenvolvimento 
de um sistema de automação de baixo custo para residências (casas inteligentes). 
Inicialmente buscar-se-á identificar os principais desafios que pessoas com mobilidade 
reduzida tem ao realizar atividades do dia-a-dia no espaço da sua residência. Com 
as informações iniciais analisar-se-á alternativas para diminuição dos custos para 
implantação de casas inteligentes, já que parte-se da constatação que as tecnologias 
utilizadas em “casas inteligentes” que estão disponíveis no mercado atualmente possui 



um custo muito elevado, e assim os benefícios tecnológicos das casas inteligentes não 
atingem pessoas com dificuldades de locomoção que possuem um baixo poder aquisitivo 
economicamente falando. O desenvolvimento de hardwares de baixo custo é uma das 
alternativas para o barateamento do sistema. Metodologicamente o estudo caracterizar-
se-á como: de campo, descritivo e bibliográfico. Os sujeitos da pesquisa serão pessoas 
com mobilidade reduzida (deficientes físicos, idosos) que residam em Imperatriz, sendo 
quatro deficientes físicos e quatros idosos. O critério para escolha dos sujeitos é ter 
mobilidade reduzida e baixo poder aquisitivo. O local das pesquisa será a residência dos 
investigados. Para a produção dos dados far-se-á uso da entrevista semi-estruturada e da 
revisão de bibliografia. O estudo encontra-se em andamento. Espera-se com os resultados 
contribuir para discussão acadêmica e científica sobre a implantação de tecnologias que 
estejam a alcance de todos, sobretudo daqueles que mais necessitam, como deficientes 
físicos e idosos. Com a perspectiva que as “casas inteligentes” de baixo custo possam se 
tornar uma realidade futura, e assim, possam melhorar a qualidade de vida de milhares de 
pessoas com mobilidade reduzida.

TÍTULO: Influência de videoaulas no aprendizado escolar
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Raymara Araujo Lima
Autores: Raymara Araujo Lima, Danilo Ilha Silva, Izabella Alves Perini, Laysa Freitas dos 
Santos, Marina Rodrigues de Oliveira.
Resumo: Este artigo apresenta análise da influência de videoaulas no aprendizado escolar, 
visando alunos do Ensino Médio. Para entender melhor o assunto, foi feita uma pesquisa 
quantitativa com alunos do Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi. Com a análise 
desta pesquisa, podemos nos informar e procurar melhorias desta modalidade de ensino 
que cresce a cada dia. Videoaulas são utilizadas como ferramenta educacional para apoio 
escolar, com o objetivo de ilustrar, reforçar e complementar o conteúdo do estudo.
Uma das perguntas consistiu em saber se o estudante assiste a videoaulas. Os resultados 
foram os seguintes: quarenta e nove por cento (49%) dos estudantes afirma que quase 
sempre assiste, quarente e sete por cento (47%) afirma que sempre, quatro por cento 
(4%) assegura que raramente e zero por cento (0%) disse que nunca assiste. Percebeu-se, 
então, que todos os alunos interrogados assistem a videoaulas, mesmo não sendo com 
muita frequência.

TÍTULO: A atuação do software livre como contribuição para a inclusão digital nas escolas
Instituição: Institto Federal do Maranhão, Campus Maracanã
Apresentador: Raynara Fróes Castro
Autores: Raynara Fróes Castro, Leonardo Célio Alves Dias dos Santos, Elizabeth Verônica 
Lopes Gomes, Marcos Claudio Soares Nobre, Berto de Tácio Pereira Gomes.
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo uma busca por acervos bibliográficos 



que venham fundamentar a importância da utilização do software livre como contribuição 
para a inclusão digital no meio educacional. Exclusão digital se refere às consequências 
econômicas e culturais da distribuição desigual no acesso a computadores e Internet. 
Portanto, se faz necessário que sejam criadas formas de ampliação do acesso a esses 
meios tecnológicos, por meio de estratégias para a inclusão digital. Um importante aliado 
da inclusão digital é software livre. Software livre é um programa de computador que 
possui quatro liberdades, sendo elas, executar, estudar, redistribuir cópias e melhorar o 
programa. Esse tipo de software pode contribuir significativamente para a disseminação e 
uso em larga escala de soluções eficientes e de baixo custo para a educação à distância e 
mediada por computador. Nesse contexto Foram levantados três pontos para adoção do 
software livre: software livre não é sinônimo de software gratuito, no entanto, seus custos 
são menores se comparados ao software proprietário; é possível realizar adaptações e 
melhorias no software livre a fim de atender diferentes contextos educacionais, erros 
podem ser corrigidos mais facilmente. Erros podem ser corrigidos mais facilmente; o 
software livre permite que usuário conheça melhor o recurso que está utilizando. Isso 
porque o acesso ao código fonte é liberado. Desse modo ele pode aprender como o 
software funciona mais profundamente, e não apenas a sua utilização superficial. Faltam 
ainda mais iniciativas para a inclusão do software livre, no qual existe uma variada escala 
de software. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, a fim de levantar os principais 
problemas em relação a utilização da tecnologia da informação no processo de ensino 
aprendizagem. Conclui-se que, o software livre mostra-se uma ferramenta com grande 
potencial de contribuição no processo de ensino aprendizagem. O software livre tem uma 
filosofia de liberdade. Apesar de nem sempre estar isento de custos, geralmente os custos 
de sua aquisição são bem menores, quando comparados ao software proprietário, tendo 
ainda a vantagem de serem mais facilmente corrigidos e adaptados a diferentes contextos 
educacionais. A falta de investimentos em TICs na educação e a falta de conhecimento no 
uso das ferramentas são fatores limitadores que ocasionam a exclusão digital.

TÍTULO: Os impactos a saúde pública vinculadas a carência de medidas de saneamento 
da região do Vale do Açu-RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu
Apresentador: Rayrane Iris Melo da Cunha
Autores: Rayrane Iris Melo da Cunha, Amanda Jéssica Amâncio da Silva, Ana Beatriz de 
Carvalho Cabral, Odair Ferreira de Lima Júnior.
Resumo: A carência de medidas de saneamento em áreas urbanas e rurais representa uma 
realidade com impactos negativos para a saúde pública do estado do RN. O saneamento 
básico é um fator de grande relevância na sociedade, dado que retoma principalmente a 
saúde pública, abarcando entre tantos fatores básicos o esgotamento, a coleta de resíduos 
sólidos e líquidos, além de ser um ponto crucial para o tratamento de algumas doenças. 
A região do Vale do Açu-RN apresenta índices críticos de coleta e tratamento de esgotos 



domésticos. Relacionado a isso, doenças de veiculação hídrica são comuns e afetam as 
comunidades da região com doenças relacionadas a proliferação de bactérias e helmintos 
(muito comuns e com alta frequência, frente aos dados nacionais). A carência de unidades 
básicas de saúde também representa um elemento de risco e tem gerado consequências 
negativas para a sociedade, em ênfase as cidades localizadas na região do Vale do Assú. 
A dengue ganha bastante destaque nessa região, uma vez que são solicitadas condições 
ideais para a proliferação da doença e poucas medidas mitigadoras são adotadas. O 
acompanhamento contínuo com a população, a conscientização acerca dos malefícios, o 
saneamento e o combate direto ao vetor deve ser um dos principais aliados nesse processo 
de dissipação da enfermidade.

TÍTULO: DRYWALL: A sustentabilidade através da construção limpa
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Rayrinne Stefani de Abreu Rolim
Autores: Rayrinne Stefani de Abreu Rolim, Victor Valério Landim da Silva.
Resumo: Atualmente, há a necessidade da utilização de sistemas limpos e sustentáveis 
na construção civil. Nesse sentido, surge o Drywall. Trata-se de um sistema construtivo 
industrializado mais eficaz e capaz de reduzir o tempo de execução da obra e o desperdício. 
Apresenta grande vantagem em relação as paredes de alvenaria, uma vez que possui 
características próprias, gerando alta produtividade, eficiência, um melhor padrão de 
construções, rapidez, facilidade de montagem e desmontagem e versatilidade na hora de 
construir e reformar, além de ser ecologicamente correto e com baixo custo. Solucionando, 
assim, as principais dificuldade da Construção, sem gerar ônus ao meio ambiente.

TÍTULO: O jogo eletrônico no ensino da lingua portuguesa: Uma atividade lúdica aplicada 
ao conhecimento da gramática para o 9º ano da Escola Estadual São José Operário
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Rayssa Cnadido Pedrosa
Autores: Rayssa Cnadido Pedrosa, Paula Jucá de Sousa, Roberto Lima Sales, Sérgio Luis 
Melo Viroli, Sérgio Guimarães Viroli.
Resumo: A Era Digital permite o desenvolvimento estratégias de ensino vinculando a 
aprendizagem à diversão. O objetivo da Língua Portuguesa é transformar a linguagem em 
instrumento para a aprendizagem. Para isso, o educador deve oferecer jogos voltados à 
ampliação do vocabulário, da fluência verbal, da gramática, da alfabetização e da memória 
verbal. Os jogos podem ser utilizados como elementos motivadores e facilitadores no 
processo de aprendizagem mostrando sua aplicação e raciocínio, despertando a curiosidade 
e a motivação do aluno. Trata-se de um estudo desenvolvido por Três alunos do 1º ano 
do Curso Médio integrado em Informática do Instituto Federal de Educação Ciências e 
Tecnologia do Tocantins – IFTO: Campus Paraíso do Tocantins que idealizou e construiu 
o jogo educativo utilizando o programa game maker através conteúdo programático das 



aulas português por meio de aula expositiva. O jogo foi aplicado aos alunos do 9º ano do 
Ensino Médio do Colégio São José Operário na Cidade de Paraíso do Tocantins Foi aplicado 
um questionário para avaliar o jogo e abordagem dos conteúdos de português. O interesse 
e a motivação dos alunos fizeram com que a aprendizagem fosse processada de forma 
rápida e eficaz. O jogo proporcionou avanço na aprendizagem dos verbos, acentuação e 
escrita das palavras.

TÍTULO: Relato de experiência: Um olhar discente sobre as visitas domiciliares
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Rebeca Cavalcanti Leal
Autores: Rebeca Cavalcanti Leal, Claudiany Miro Feitosa, José Romero Diniz, Diana Marta 
de Souza Torres, Silvana Cavalcante dos Santos.
Resumo: INTRODUÇÃO: O cuidado domiciliar à saúde é uma prática que remonta a 
própria existência das famílias como unidade de organização social. Inúmeras situações 
de dependência cronicamente assumidas pelas famílias sequer foram, ainda, incluídas nas 
iniciativas de atenção domiciliar organizadas pelo sistema de saúde. O objeto “atenção 
domiciliar”, portanto, diz respeito apenas a uma parte das práticas de cuidado domiciliar, 
particularmente as que implicam uma convivência entre profissionais de saúde e cuidadores 
familiares (FEUERWERKER ; MEHRY, 2008).
A prática de prestar assistência nos domicílios favorece uma aproximação da realidade 
que é complexa e dinâmica, possibilitando, uma reflexão e revisão da própria atitude dos 
profissionais na busca de transformações do cuidado (PEREIRA, 2001).
Dado isso, objetivou descrever a experiência do acadêmico de enfermagem na realização 
das visitas domiciliares no início da sua trajetória acadêmica.
METODOLOGIA:
Trata-se de um relato de experiência, tendo como referencial a familiarização do aluno com a 
atenção básica, ou seja das visitas domiciliares, no período de maio a junho 2014 no municí-
pio de Pesqueira. Participaram 5 discentes sob orientação da Docente da Disciplina Tutorial.
RESULTADOS:
As visitas domiciliares possibilitou uma troca entre o ensinar e o aprender na ótica das 
famílias, através do conhecimento cientifico que o estudante apresenta bem como pela 
experiência de vida das famílias, revelando uma aproximação entre o conhecimento teórico 
e o prático fortalecendo a dinâmica das atividades acadêmicas.
Verificou-se que as atividades de educação em saúde para o autocuidado desenvolvidas 
durante as visitas domiciliares, contribuíram como objeto de investigação para o aprendi-
zado teórico-prático e familiarização com o tema em estudo.
Esta oportunidade permitiu reconhecer e identificar as necessidades das famílias que fo-
ram acompanhadas, além de aprender e participar das estratégias de intervenção ajustadas 
a realidade de cada família.



CONCLUSÃO:
Tornou-se evidente a importância da visita domiciliar e os benefícios que ela proporciona 
tanto para o acadêmico/profissional como para população, uma vez que somente através 
das visitas domiciliares pode-se obter um conhecimento mais aprofundado da clientela e 
assim perceber melhor suas necessidades especificas.
Diante desse cenário, é necessário implementação de mecanismos que facilitem os cuida-
dos no domicílio, por meio da escuta ativa, de ações educativas, da criação de espaços co-
letivos e grupos de apoio, de promoção de oficinas pedagógicas, da elaboração de guias e 
cartilhas para cuidadores. Essas ações se constituem como significantes recursos de ajuda 
ao cuidador, pois propiciam a troca de experiências, redução do estresse, enfrentamento e 
adaptação à situação (Brasil, 2012).
Proporciona aos profissionais o conhecimento sobre o indivíduo (contexto de vida, meio 
ambiente, condições de habitação, relações afetivo-sociais da família), para possibilitar a 
prestação da assistência integral à saúde. e também, fortalece a relação paciente-profissio-
nal, que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

TÍTULO: Histórias em quadrinho como ferramenta para o ensino de química
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Rebeca de Castro Sales
Autores: Rebeca de Castro Sales, Antônia Haressa Oliveira dos Santos, Ana Paula Aquino 
Benigno.
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de histórias em quadrinhos 
(HQ) por alunos-bolsistas de Iniciação Científica pertencentes ao Ensino Médio Integrado 
do IFCE, Campus Umirim, orientados por docente, sobre os conteúdos de química, para 
que a partir daí, os materiais fossem utilizados nas turmas do ensino médio do Instituto 
supracitado. As etapas desenvolvidas envolveram o levantamento e atualização de 
referências; definição de temas a serem abordados nas HQ; elaboração de roteiro para 
construção das HQ; busca e uso de programas para construção das HQ; produção dos 
recursos didáticos. Sendo a etapa presente o uso dos materiais em sala de aula. Foram 
produzidas 6 HQ, sobre temáticas químicas abordadas no Ensino Médio. A pesquisa tem 
alcançado resultados positivos por envolver alunos com a química em todas as etapas do 
trabalho, desde a produção até o uso em sala de aula, oportunizando a problematização, o 
aprofundamento dos conteúdos de química estudados, bem como, a construção de uma 
base sólida sobre a linguagem química e a consequente formação científica por parte dos 
alunos bolsistas e participantes da disciplina através de recursos diferencias como as HQ.

TÍTULO: Influência de campo magnético na curva de absorção de água em sementes de 
quiabo (Abelmoschus Esculentus)
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Rebecca Camilly Galvao dos Santos



Autores: Rebecca Camilly Galvao dos Santos, Tércia Oliveira Castro, Selma Rozane Vieira.
Resumo: Pesquisas agrícolas são de fundamental importância em virtude das constantes 
agressões sofridas pelo meio, sejam elas de natureza antrópica, como as queimadas e 
o desmatamento, ou natural, como as pragas que atacam as plantações. Diante disso, 
torna-se indispensável, estudos a respeito dos fatores que influenciam ou “potencializem” 
a germinação de sementes e o crescimento de vegetais. Levando em consideração que 
muitas sementes que por sofrerem um longo período de dormência demoram a germinar, 
o desenvolvimento deste projeto propõe uma alternativa para a quebra da dormência de 
sementes. Na presente contribuição foram utilizadas sementes comerciais de Quiabo San-
ta Cruz, sendo as mesmas separadas por uniformidade de tamanho. Os tratamentos con-
sistiram em oito tempos de embebição, sob duas formas, água destilada com tratamento 
magnético (ACTM) e grupo controle (ASTM) no qual se utilizou apenas água destilada a 
temperatura ambiente. Para o processo de magnetização, a água destilada foi colocada 
dentro de uma garrafa de vidro e deixada sobre os ímãs Neodímio-Ferro-Boro por apro-
ximadamente 24 horas, a intensidade do campo na superfície de contato entre o imã e a 
garrafa era de aproximadamente 180 mT. Realizaram-se oito pesagens com intervalos 
regulares de 30 minutos, totalizando 4 horas de imersão. Obtiveram-se as curvas de ab-
sorção de água das sementes, para diversas amostras. Percebeu-se que as curvas de 
absorção de água em sementes de quiabo submetidas a tratamento em campo magnético 
apresentaram maior permeabilidade de tegumento, ocasionando maior absorção de água.

TÍTULO: Uma leitura da prática do curso de libras desenvolvido pelo napne’s – Campus 
Imperatriz
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Régea Silva Rodrigues
Autores: Régea Silva Rodrigues, Adriana Oliveira Matias Santos, Priscila Vieira dos Santos, 
Marinilda Bomfim Pereira de Araújo, Géssica Almeida Ferreira.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade dar visibilidade aos resultados obtidos com a 
realização do curso da Língua Brasileira de Sinais desenvolvido pelo Núcleo de Atenção 
às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE’s, no Campus Imperatriz. O curso 
teve como objetivo inicial capacitar os servidores do Instituto Federal do Maranhão, mas 
ao nos depararmos com uma demanda mais complexa, fomos impulsionados a trabalhar 
com outros segmentos da população, percebendo a importância de disseminar a Libras, 
não só pela exigência legal, mas para ampliar o conhecimento acerca das manIFEStações 
sociais e culturais das pessoas surdas. A metodologia privilegiou a pesquisa qualitativa, 
abrangendo técnicas de entrevista, observação participante e pesquisa bibliográfica. No 
questionário, aplicado a um grupo de 35 alunos, entre cursantes e egressos, investigamos 
as motivações pessoais e profissionais dos alunos em participar do curso, bem como 
os resultados relativos à aplicação dos conhecimentos de Libras em seu cotidiano. 
Pudemos concluir que o curso de Libras oferecido pelo Núcleo de Atenção às Pessoas 



com Necessidades Específicas – NAPNE’s obteve resultados satisfatórios para processo 
de ensino e aprendizagem para a comunidade escolar do IFMA, como também permitiu 
que a Libras pudesse ser mais difundida e reconhecida como uma Língua que possui 
suas características próprias. Verificou-se ainda que a curiosidade dos alunos indica que 
a Libras encontra-se no espaço restrito e desconhecido, devendo ser trabalhado de forma 
mais ampla. Portanto, concluímos que o curso possibilitou a capacitação de atores de 
diversos segmentos, contribuindo para a difusão da Libras de forma direta e indireta e para 
a valorização das manIFEStações sociais e culturais das pessoas surdas.

TÍTULO: Aproveitamento dos dejetos humanos na adubação orgânica
Instituição: Centro Estadual em Educação Profissional em Saúde Tancredo Neves
Apresentador: Regina Cele Santana Silva
Autores: Regina Cele Santana Silva, Ananda Carvalho de Oliveira, Gracilenia de Jesus Silva.
Resumo: Percebe-se nos lares Brasileiros, um grande desperdício de água na utilização 
das descargas sanitárias, principalmente nos de baixa renda familiar. Estudos apontam 
que os dejetos humanos quando passados por processo de compostagem, permitem 
destruir organismos que causam doenças humanas (patógenos), reduzindo assim o risco 
de infecção, sem contaminar o ambiente.
O presente trabalho traz uma alternativa sustentável para as áreas rurais, que é a construção 
do sanitário seco, que tem como principal objetivo transformar as fezes humanas em com-
posto orgânico seguro, sem problemas com odores e sem contaminação do solo e da água.
O método da compostagem das fezes utiliza matéria orgânica rica em carbono, como ma-
teriais secos e fibrosos de plantas. Com este sistema, a água e o solo não são contamina-
dos e cada família pode resolver o problema do esgoto doméstico e contribuir na redução 
do consumo da água.

TÍTULO: A importância da modelagem matemática na análise de fenômenos aleatórios
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia
Apresentador: Regina Célia Bueno da Fonseca
Autores: Regina Célia Bueno da Fonseca, Natália Kessy Martins Galvão, Fernando Fernandes 
de Souza, Warde Antonieta da Fonseca-Zang, Joachim Werner Zang.
Resumo: em muitas áreas existem problemas que envolvem incertezas, que são 
denominadas de fenômenos aleatórios. Eles formam um conjunto de dados observados 
que ocorrem ao longo do tempo, e foram registrados em diversas condições, tais como: 
econômicas, ambientais, físicas, sociais, etc. O aplicação de processos estocásticos nas 
pesquisas referem-se à identificação e interpretação dos fenômenos aleatórios presente 
em tais processos, em geral, por meio de modelos matemáticos que buscam estabelecer 
as possíveis conexões sequenciais, no tempo e/ou no espaço, entre suas realizações. 
O objetivo deste trabalho é destacar a importância da modelagem matemática na 



caracterização do processo estocástico, que busca identificar e avaliar as dinâmicas dos 
comportamentos dos fenômenos aleatórios em estudo. e ainda, destacar à aplicação dos 
processos estocásticos e sua diversidade em publicações cientificas e tecnológicas em 
diversas áreas do conhecimento

TÍTULO: Acompanhamento de egressos concluintes
Instituição: CEFET RJ, Campus Nova Friburgo
Apresentador: Regina Célia Stroligo de Souza
Autores: Regina Célia Str.oligo de Souza, Cristina Knupp Huback, Cristóvão de Oliveira 
Braga, Isabel Cristina Sêco Loureiro.
Resumo: O CEFET/RJ é uma Instituição de ensino que atua nos diferentes níveis da 
educação. Tem como objetivo principal a formação de profissionais capazes de atuar 
nas diversas esferas do conhecimento. A formação perpassa ainda pela apreensão de 
conhecimentos técnicos e científicos que considerem a realidade local e regional em que 
está situada sua unidade de ensino.
Em seu Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), o CEFET/RJ reafirma seu com-
promisso público em formar profissionais e cidadãos para os setores de produção de bens 
e serviços do país. Nesse sentido, diagnosticar as áreas de atuação dos discentes forma-
dos pelo Campus Nova Friburgo pode contribuir para aferir o desempenho da instituição na 
região, ou seja, a atuação profissional dos egressos após a saída da instituição; bem como, 
os conhecimentos e competências que deverão ser adquiridas para atender as demandas 
do mercado de trabalho.
No entanto, o acompanhamento dos egressos foi considerado uma fragilidade de acordo 
com o Relatório Final de Autoavaliação (2013), que sugere a implementação de um método 
oficial que viabilize e acompanhe a inclusão destes no mercado de trabalho.
Assim, o Serviço de Apoio Sócio-Pedagógico (SASPE) em parceria com o Setor de Estágio 
do CEFET/RJ Campus Nova Friburgo iniciou um trabalho de acompanhamento de seus 
egressos.
Tal iniciativa tem por objetivo uma primeira aproximação da realidade dos egressos para o 
aprimoramento do trabalho a ser desenvolvido pelo SASPE e pelo Setor de Estágio, visan-
do a melhoria da qualidade da formação.
As ações de acompanhamento de egressos visam desenvolver estratégias na busca pela 
excelência dos serviços prestados pelo Campus, através de: acompanhamento da trajetória 
profissional do aluno, mantendo registro sobre a inserção inicial no mercado de trabalho 
do egresso formado, através de questionário; oferecimento de orientações acerca do mer-
cado de trabalho, desenvolvimento profissional, elaboração de currículos, ética profissio-
nal, motivação e marketing pessoal.
A parceria entre o SASPE e o Setor de Estágio do Campus permitiu a realização de um 



levantamento numérico dos egressos concluintes dos cursos e dos que atuam em área 
correlata ao estudo realizado na instituição.
Conforme Cavalcanti, Lima e Pereira Neto (2005), o conhecimento produtivo pode ser 
considerado o principal fator de produção e geração de riquezas, quando tem a capacidade 
de provocar a inovação de produtos, serviços e mercados. Desta forma, a gestão do co-
nhecimento pode ser aplicada por meio da interação Universidades-indústrias-governos, 
promovendo o desenvolvimento social e econômico das sociedades, por meio de trocas 
de informação, conhecimento e valores intangíveis.
Os resultados da pesquisa indicarão o caminho a ser seguido pelo projeto de acompa-
nhamento de egressos, sinalizando as áreas específicas de atuação, identificando o perfil 
profissional formado e comparando com o perfil esperado pela instituição.
O diálogo com a sociedade é imprescindível para a revisão dos planos e dos programas 
dos cursos ministrados; além de identificar as contribuições sociais que estão sendo leva-
das pelos egressos às diferentes instâncias das quais fazem parte. Fica evidenciada a im-
portância da celeridade na coleta de dados, que poderá ocorrer através da criação de uma 
plataforma, que também pode servir para o desenvolvimento de atividades de atualização 
e formação continuada.

TÍTULO: Desenvolvimento de um reservatório com utilização de energia termo solar 
para economia de energia elétrica e gás de cozinha
Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnlogia
Apresentador: Reginaldo Silva Araujo
Autores: Reginaldo Silva Araujo, Camila Pereira da Silva, Mirian Julia da Costa, Thiago 
Costa Cardoso, Flávia Souza Silva
Resumo: Este projeto tem com objetivo a construção de reservatório, utilizando materiais 
recicláveis, tendo como objetivo principal o aproveitamento da energia termo solar para 
economizar energia elétrica e gás de cozinha. O reservatório é termicamente isolado, e 
pode ser abastecido por uma caixa d’agua ou pela água coletada da chuva, ele armazena e 
mantem a água aquecida por longos períodos.
A radiação solar pode ser empregada para produzir calor à alta temperatura que por sua 
vez pode ser utilizado para produção de vapor e geração de eletricidade.

TÍTULO: “Aplicativo e site nutri-hábitos: deixe o alimento ser teu remédio”
Instituição: Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti
Apresentador: Régisson César Pereira de Aguiar
Autores: Régisson César Pereira de Aguiar, Elen Carolina da Costa Cunha, Hércules 
Alves da Silva.
Resumo: Mostramos na pesquisa que com o devido crescimento do acesso a internet e 



do uso de celulares na vida cotidiana das pessoas, a tecnologia pode ser usada também 
a favor da prevenção e controle de doenças através de um aplicativo móvel e site da web 
que mostre alimentos funcionais, levando o usuário a mudar seus hábitos alimentares e 
ter uma vida mais saudável.

TÍTULO: Jogos digitais: Metodologia para o ensino de história
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Reinaldo Benedito Nishikawa
Autores: Reinaldo Benedito Nishikawa, Nishikawa, Felipe Augusto Arruda.
Resumo: Na atualidade vivenciamos a evolução das novas tecnologias da informação e 
da comunicação. Elas estão centradas nos meios de comunicação em massa e na plena 
difusão do conhecimento. Estamos sensíveis a este ambiente intenso de comunicação 
e informação. Porém estas transformações ainda não foram sentidas de forma efetiva 
no ensino. As propostas de renovação dos métodos de ensino pressupõem que os 
atuais métodos precisam se articular às “Novas Tecnologias” para que a escola possa se 
identificar com as gerações que pertencem a “cultura das mídias”. Novos referenciais para 
a produção do conhecimento estão sendo trazidos pelas novas formas de comunicação 
advindas das transformações tecnológicas. Ainda estão presentes na educação a linguagem 
escrita e o papel, como os principais meios de difusão do saber. Mas a cultura atual 
respira uma nova linguagem, dinâmica, flexível e ao mesmo tempo perturbadora. Estamos 
falando da linguagem televisiva e da informática. de que forma podemos abordar estas 
transformações e inseri-las no ensino? de que forma que esta geração que nasce em meio 
a esta linguagem, poderá ter acesso a metodologias de ensino focadas na incorporação das 
tecnologias para que estas se tornem meios para a aquisição do conhecimento? Assim, 
esta pesquisa irá tratar do desenvolvimento de metodologias de ensino que utilizem a 
Tecnologia como meio para a construção do conhecimento e a aproximação da área das 
Ciências Humanas com a área das Ciências Tecnológicas.

TÍTULO: Memória social e iconografia de Açailândia, MA: Diálogos históricos através 
de imagens.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Açailândia
Apresentador: Reinolds Araujo Silva
Autores: Reinolds Araujo Silva, Richard Lucas Furtado de Mendonça, Reinouds Lima Silva.
Resumo: Pesquisa sobre memória social e análise da ocupação do espaço urbando município 
de Açailândia - MA., através da análise historiográfica de imagens históricas e atuais, bem 
como de relatos orais dos moradores do município campos de estudos. A pesquisa faz 
uso da pesquisa bibliográfica e iconográfica, bem como do método de análise qualitativa 
das ciências humanas, buscando perceber na perspectivas dos moradores e da análise das 
imagens, a relação dos moradores com o processo de ocupação do espaço urbano.



TÍTULO: Utilização do mapa da vida como ferramenta de troca de experiências das 
mulheres participantes do programa mulheres mil/IFS
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Rejane Santana Santos
Autores: Rejane Santana Santos, Danillo Menezes dos Santos, Rosangela Santana Santos.
Resumo: Durante o período de 2007 a 2011 foi implementado o projeto Mulheres Mil, 
em cooperação com o governo canadense, visando a formação educacional, profissional 
e cidadã de mulheres desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. O Programa 
Mulheres Mil impulsiona o desenvolvimento regional e institucional, pela melhoria do 
acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social à educação e ao mundo do 
trabalho, promovendo o crescimento humano, por meio da melhoria de suas condições de 
vida. O trabalho foi desenvolvido no município de Barra dos Coqueiros – SE, em parceria 
com o Instituto Federal de Sergipe (IFS), durante o período de julho a dezembro de 2014, 
com alunas matriculadas e que cursaram assiduamente os cursos de Auxiliar de Cozinha 
e Camareira em Meios de Hospedagem, do Programa Mulheres Mil/PRONATEC/IFS. O 
público alvo foi composto por 100 mulheres moradoras das regiões aonde os cursos 
aconteciam. A elaboração do Mapa da Vida foi realizado no mês de julho de 2014, no qual 
as alunas relataram as suas histórias a partir de desenhos, gravuras recortadas de revistas/
jornais ou através da escrita. Foram lidos 61 Mapas da Vida construídos pelas alunas. A 
partir da análise destes, foi possível perceber que diversas dificuldades foram constantes 
e presentes no decorrer da vida destas mulheres. Fome, problemas financeiros, perdas 
familiares, gravidez precoce, separação conjugal, casos de violência doméstica, sexual 
e familiar. Com a realização do presente estudo foi possível concluir que muitas destas 
mulheres que buscam os cursos ofertados pelo Programa Mulheres Mil/PRONATEC/IFS, 
em algum momento de sua vida, já passaram por situações desagradáveis.

TÍTULO: Elaboração de modelo molecular em led como recurso didático para utilizar 
em aulas de química no ensino médio
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Renan Augusto Pereira D’avila
Autores: Renan Augusto Pereira D’avila, Andrea Barbalho Ribeiro de Freitas.
Resumo: INTRODUÇÃO: Devido ao processo de globalização que o mundo vivencia, a 
carga de informações que é possível ter acesso aumentou consideravelmente. Dessa 
forma, as escolas não se limitam mais ao ensino básico da ciência, tendo como objetivo a 
expansão dos conteúdos e a busca por métodos de ensino inovadores e eficazes.
No que diz respeito à Química Orgânica, não é nova a dificuldade de se explicar, em um 
primeiro momento, a estrutura de moléculas mais complexas. Se o professor não se fizer 
entender, a química será uma disciplina de memorização. O modelo molecular é um recur-
so didático que possibilita o docente passar o conteúdo de forma clara ao estudante, não 



só de química orgânica, mas como de outras disciplinas.
METODOLOGIA
O material didático foi elaborado uma das aulas da disciplina de Química em Sala de Aula 
IV (QSA IV) do Curso de Licenciatura em Química do IFRJ/Campus Nilópolis. Esta atividade 
visa a elaboração de recurso didático para posterior emprego em aulas de Ensino Médio, 
constituindo uma importante ferramenta para o ensino de tópicos abstratos em orgânica, 
haja vista que facilita à compreensão do comportamento espacial de átomos em seus 
arranjos espaciais.
O projeto consiste em um modelo molecular, cujos átomos são iluminados com lâmpadas 
LED. Para a construção do modelo, foi escolhida a molécula do resveratrol (C14H12O3), 
que é um importante polifenol encontrado na uva. A utilização desta molécula é interessante 
pois possui ligações duplas, anéis benzênicos e átomos de oxigênio, favorecendo inúmeros 
tópicos do ensino de química orgânica através da iluminação diferenciada dos átomos.
Para a confecção do modelo utilizou–se uma placa de circuito de 15cm de comprimento 
por 10 cm de largura, potenciômetros de 1KOhm, interruptores, fios de cobre capilar, bo-
las de plástico brancas de 3 cm de diâmetro, canudos de plástico brancos, placa de vidro 
de 100 cm de comprimento por 40 cm de largura. Assim designou-se: as bolas de plástico 
brancas iluminadas com LEDs azuis representariam os átomos de carbono, bolas de plás-
tico brancas iluminadas com LEDs vermelhos representariam os átomos de oxigênio e os 
átomos de hidrogênio, com os LED’s verdes.
RESULTADOS
O material didático elaborado, foi uma atividades produzidas na disciplina de Química em 
Sala de Aula IV (QSA IV) do Curso Superior de Licenciatura em Química do IFRJ/Campus 
Nilópolis. Pelas Figuras 1, 2, 3 2 4 entende-se, que tal material se mostrou adequado a uma 
aplicação em aulas de Ensino Médio. O profissional do ensino da química construindo seu 
conjunto molecular poderá adaptá-lo da maneira que melhor lhe convier para melhorar o 
aprendizado dos tópicos orgânicos que ache adequado enfocar no momento escolar com 
os seus alunos.
CONCLUSÃO
Mediante observações do docente da disciplina e compartilhamento de opinião positiva com 
colegas cursantes da disciplina, conclui-se que o modelo molecular em questão tenderá a 
torna as aulas de química orgânica mais dinâmicas pois os alunos assumirão uma postura 
mais ativa a medida que se tem mais um recurso para que se facilite um o dialogo nas aulas. 
Além disso, tornará mais viável o ensino da química de moléculas mais complexas.
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TÍTULO: O ensino de artes e ofícios no Brasil colônia
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Renant Araújo Morais
Autores: Renant Araújo Morais, Ana Maria Gentil Fonseca.
Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa cujo objetivo era o de traçar 
um panorama do ensino de artes e ofícios no período da colonização do Brasil. Para 
tanto, procurou-se estudar as origens do ensino de ofícios e manufaturas enquadrando-
os no contexto econômico e social do Brasil naquela época, período em que a economia 
Brasileira estava assentada na grande propriedade rural e no trabalho escravo. Ao longo 
do trabalho, baseado em pesquisa bibliográfica, procurou-se evidenciar os espaços sociais 
onde ocorria o ensino de ofícios artesanais e manufatureiros; como se processava o ensino 
desses ofícios e, principalmente, os obstáculos que impediam um maior desenvolvimento 
desse ensino no país.
Metodologia

TÍTULO: Reflexões sobre o infinito: Uma proposta para o ensino de análise real
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Renata Arruda Barros
Autores: Renata Arruda Barros, Magno Luiz Ferreira.
Resumo: Esse trabalho visa apresentar uma proposta metodológica para o ensino de 
Análise Real, mais especificamente do conteúdo ligado aos conceitos de finitude e infinitude. 
Tal proposta utiliza a história do Hotel de Hilbert, em texto e vídeo, para auxiliar futuros 
professores de matemática na compreensão das definições, teoremas e demonstrações 
relacionadas ao conceito de conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Apresentaremos também 
os resultados obtidos através da análise qualitativa de um questionário de opinião aplicado 
para alunos da disciplina de Análise Real I do curso de Licenciatura em Matemática do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Volta Redonda, que estudaram os conteúdos 
mencionados através da referida proposta. Com base nos dados obtidos, acreditamos que 
a proposta pode contribuir para melhorar o entendimento de conceitos importantes para o 
futuro professor de matemática.



TÍTULO: A contribuição do curso técnico em alimentos – proeja, Campus itapina, na 
qualificação dos seus alunos para atender o mercado de trabalho de colatina – ES
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo - IFES
Apresentador: Renata Gati Dala Bernardina
Autores: Renata Gati Dala Bernardina, Elizabeth Armini Pauli Martins.
Resumo: Analisa como o Curso Técnico em Alimentos_Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos (PROEJA), Campus Itapina, contribui na qualificação dos alunos para atender o 
mercado de trabalho local (Colatina), pois a área de produção, comércio e industrialização 
de alimentos encontra dificuldades em cumprir exigências das legislações sanitárias e 
contratar funcionários qualificados neste quesito. Assim, aplicou-se questionário com 
cinco perguntas discursivas para identificar conhecimentos adquiridos pelos egressos 
concludentes, e, realizou-se levantamento bibliográfico e gravação de áudio, para colher 
dados sobre os interesses do mercado de trabalho. Verificou-se que as propostas do 
Curso Técnico em Alimentos - PROEJA são condizentes com os interesses do campo 
de trabalho de Colatina, e contribuem para qualificação suficiente no atendimento deste, 
principalmente, no que se refere às legislações sanitárias.

TÍTULO: Tecnologia savion e mis recuerdos no auxílio de pessoas com estágio inicial 
da doença de Alzheimer
Instituição: Faculdade de Tecnologia Dom Amaury Castanho de Itu
Apresentador: Renata Gonçalves de Oliveira
Autores: Renata Gonçalves de Oliveira, Lina Alves dos Santos, Maria Teresa Tabarassi da 
Silveira Feital.
Resumo: INTRODUÇÃO: A doença de Alzheimer afeta grande parte da população de idosos 
no mundo. O principal sinal da doença é a perda da memória e o diagnóstico precoce é 
o melhor aliado do paciente, pois a doença é degenerativa. em função disso apresenta-se 
como os softwares Savion e Mis Recuerdos, podem melhorar tanto a qualidade de vida 
das pessoas com Alzheimer em estágio inicial, como também a dos cuidadores, familiares 
e pessoas do seu convívio.
Resultados: Como resultado identificou-se que a tecnologia pode ajudar todos os envolvi-
dos (idosos e pessoas próximas).
Metodologia: A metodologia utilizada foi por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa 
em sites que discorrem sobre a temática.
Conclusão: A tecnologia pode proporcionar benefícios para as pessoas com início da doen-
ça de Alzheimer, que sua evolução tem tornado-a aplicável nas mais diversas áreas desde 
educação até a medicina.



TÍTULO: As políticas de educação especial no Instituto Federal do Espírito Santo
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Renata Imaculada de Oliveira Teixeira
Autores: Renata Imaculada de Oliveira Teixeira, Marileide Gonçalves França.
Resumo: O governo Federal por meio de um conjunto de leis e ações vem tentando 
concretizar a “política de inclusão. É preciso salientar que o conjunto de leis está intimamente 
relacionado aos movimentos, aos discursos que antagonizam e se completam na sociedade. 
Assim, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional, vem 
desenvolvendo ações com o objetivo de incluir pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em cursos de Educação 
Profissional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nesse 
contexto, vamos tentar buscar um fio que nos possibilite “olhar” aspectos relacionados 
a política educação especial instituída no Instituto Federal de Educação Profissional do 
Espírito Santo (IFES) com vistas a garantir o processo de inclusão escolar dos alunos com 
público alvo da educação especial. Este estudo se constitui em uma pesquisa qualitativa, 
do tipo documental.

TÍTULO: Educação ambiental: Trabalhando a convivência harmoniosa dos alunos com 
o meio ambiente
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Renata Larissa Gomes Melo
Autores: Renata Larissa Gomes Melo, Rosimere Soares Brito, Rosa Maria Gomes Lemos.
Resumo: O objetivo do trabalho foi desenvolver práticas educativas que motivassem os 
educandos a ter uma convivência harmoniosa com o Meio ambiente, com confecção 
de canteiros suspensos confeccionados com materiais reciclados. Contribuindo para 
a formação social dos educandos a partir do incentivo a uma vivência saudável com o 
meio em que está inserido. de forma geral, os resultados demonstraram participação 
ativa dos alunos, nas aulas teóricas sobre educação ambiental, principalmente quanto à 
conscientização relacionado a ciclagem de matérias, respeitando o meio ambiente, assim 
como a obtenção do conhecimento de vivência e praticas no manejo das principais hortaliças 
(coentro, tomate, cebolinha e alface). Como resultado podemos conferir contribuição para 
tornar o aluno apto a decidir sobre problemas ambientais e sociais.

TÍTULO: I gincana cultural do IFSP Campus Barretos – solidariedade e integração
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos
Apresentador: Renata Nicizak Villela
Autores: Renata Nicizak Villela, Daniel Massayuki Ikuma, Fernanda Gaspar Lemes, Juliana 
de Carvalho Pimenta.
Resumo: A I Gincana Cultural do IFSP Campus Barretos, organizada pelo Serviço 



Sociopedagógico, foi realizada com os alunos do Ensino Médio Integrado durante o mês 
de setembro de 2014. Esta atividade teve como principais objetivos promover a integração 
e socialização dos estudantes, além de favorecer uma educação integral, através da 
oferta de atividades recreativas e culturais. As 7 turmas de Ensino Médio Integrado 
foram divididas em 5 equipes e a proposta foi de desenvolver a competitividade e a 
imaginação por meio de provas como caminhada, competição de dança, debate com o 
tema Educação, e arrecadação de alimentos. Os resultados esperados foram atingidos e o 
Serviço Sociopedagógico conquistou um novo olhar por parte destes alunos, pois houve 
a compreensão de que o trabalho desta equipe também busca favorecer a permanência 
e bem-estar dos alunos no Campus. Ademais, foi arrecadada mais de uma tonelada de 
alimentos não perecíveis e produtos de higiene/limpeza, que foi entregue pelos alunos para 
instituições sociais do município. Por fim, a gincana proporcionou a melhoria do vínculo 
entre alunos e instituição, motivando naqueles o desejo de continuar no IFSP.

TÍTULO: A didatica no ensino da química: Estudo de polimeros - caseína
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Renata Nunes de Oliveira Soares
Autores: Renata Nunes de Oliveira Soares, Sandro da Silva.
Resumo: Devido a falta de compreensão no ensino da Química, por parte dos alunos, 
observou-se o desinteresse à componente. Este projeto mostrou de forma didática e 
lúdica o ensino da química voltada ao estudo de polímeros e sua presença nos alimentos, 
como é o caso da caseína a principal componente que é extraída do leite. Onde foi 
desenvolvido na turma de 3º ano do nível médio, na Escola Estadual Marechal Castelo 
Branco. O resultado referente à aprendizagem dos alunos através desta metodologia 
de ensino foi significativo. Portanto a metodologia diferenciada aplicada neste projeto 
despertou o interesse esperado pelo ensino.

TÍTULO: Evasão no curso de administração, nos anos de 2012 e 2013, do Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária – IFNMG/Januária
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Renata Pereira de Sant Ana
Autores: Renata Pereira de Sant Ana, Edilene Rodrigues Pereira, André Aristóteles da 
Rocha Muniz.
Resumo: Este trabalho pretende traçar o perfil dos alunos evadidos do curso de 
Bacharelado em Administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus 
Januária (IFNMG/Januária) e verificar se há medidas para combater a evasão.
Para alcançar os objetivos realizamos pesquisa bibliográfica e através de informações for-
necidos pela Secretaria de Ensino Superior do IFNMG/Januária, coletamos dados através 
de questionário aplicado por telefone. Realizaremos entrevista com gestores do IFNMG/
Januária para conclusão do projeto. Assim, os dados serão analisados e interpretados para 



obtenção dos resultados finais. em relação ao marco teórico-conceitual utilizamos o Mi-
nistério da Educação e outros autores. Os resultados parciais mostram que os alunos que 
trancaram/desistiram eram na maior parte pardos e oriundos de escolas estaduais que não 
conseguiram conciliar emprego e curso, além de enfrentar dificuldades como transporte, 
tempo fora da escola, e outros.

TÍTULO: A informática na estrutura curricular da educação básica
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Renata Tavares Nascimento
Autores: Renata Tavares Nascimento, Kênya Maria Vieira Lopes.
Resumo: INTRODUÇÃO: Nos últimos anos com os avanços da ciência e tecnologia e com 
a evolução e criação de computadores cada vez mais modernos e ágeis a informática 
tornou-se parte do cotidiano do ser humano. O termo Informática é definido no dicionário 
como informação automática por meio do computador (AURÉLIO, 2002). em 1991 com o 
surgimento da internet (rede mundial de computadores), além de automatizar informações, 
o computador passou a ser um grande disseminador de conhecimento, adentrando-se 
assim as escolas como um recurso pedagógico no processo de ensino aprendizagem.
Por estar presente na educação e em diversas formas de trabalho a informática passou a 
ser objeto de estudo para aqueles que defendem sua inclusão na estrutura curricular da 
educação básica, passando a ser não somente um apoio pedagógico, mas uma disciplina 
voltada preparação dos alunos para o mercado de trabalho e domínio dessa ferramenta.

TÍTULO: Carne de jaca desidratada embalada a vácuo
Instituição: CODAI - Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas, UFRPE - Universidade Federal 
Rural de Pernamuco
Apresentador: Renata Vicente dos Santos Rodrigues
Autores: Renata Vicente dos Santos Rodrigues, Ciene Fernandes Silva Ferreira, Eluana 
Xavier, Rosemary dos Santos Melo, Simone Tavares de Melo Silva.
Resumo: A jaqueira (Artocapus heterophyllus Lam.) disseminada nas mais diversas regiões 
do Brasil, é de origem Indiana. (PRAKASHET et al., 2009). No Nordeste, mais especificamente 
em Pernambuco, preenche as regiões da Zona da Mata, já que esta é uma região que atende 
suas necessidades para o seu desenvolvimento como, o clima quente e úmido.
As jacas (Artocarpus integrifólia, L.) possuem característica bem peculiares como a colo-
ração amarelada, sabor doce e cheiro forte característico, reconhecível a longa distância 
(MITRA e MAITY, 2002).
As jacas ((Artocarpus integrifólia, L.) apresentam ainda propriedades nutricionais como 
carboidratos, fibras, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, vitamina C (NEPA, 2006). É rica 
também vitaminas do complexo B, principalmente as vitaminas B2 (Riboflavina) e B5 (Nia-
cina) (CRANE et al., 2002).



São classificadas de acordo com a consistência da polpa dos frutos, dura (frutos maiores 
e polpa firme) ou mole (frutos menores, bagos moles e mais doces (OLIVEIRA, 2006; 
CORRÊA, 1984).
Este projeto teve como objetivo lançar mão de uma proposta inovadora para a indústria e 
para o consumidor.

TÍTULO: Análise de perigos e pontos críticos de controle para a produção do sashimi de 
salmão em uma unidade de alimentação e nutrição da cidade de Natal-RN.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Renato da Cunha Gomes
Autores: Renato da Cunha Gomes
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo aplicar uma análise de perigos e pontos 
críticos de controle para a produção de sashimi de salmão em uma unidade de alimentação e 
nutrição de pequeno porte, localizada na cidade de Natal-RN. A globalização refletida através 
de novos e modernos meios de transporte de alimentos, associados a novas tecnologias de 
alimentos facilitam o conhecimento de ingredientes e novos hábitos alimentares.
O sushi, surgiu como uma iguaria, e hoje é consumido em larga escala por todo o Brasil. 
O aumento do consumo de comida japonesa é uma realidade que traz consigo uma sé-
rie de fatores inerentes à produção de tais alimentos. O sashimi é um desses alimentos, 
sendo o sashimi de salmão o mais popular e difundido por todas as casas especializadas 
no ramo de cozinha japonesa. CARROL (2009), diz que a culinária japonesa se sustenta 
basicamente por alimentos frescos e naturais, essencialmente, peixes e vegetais. Os pra-
tos mais populares são os sushis, arroz cozido temperado e enrolado com recheio, e os 
sashimi, filés de peixes in natura cortados em finas fatias. Sendo assim, o salmão para ser 
conservado fresco, apto para ser transformado em sashimi, precisa respeitar um processo 
de conservação, que não possa congelá-lo, além de ser manipulado, pela tradição e cul-
tura culinária japonesa, com as mãos nuas, sendo o produto dessa produção designado 
para o consumo direto, o que representa riscos de contaminação, toxinfecção, doenças 
alimentares em geral.
A análise de perigos e pontos críticos de controle, tem como objetivo, identificar os perigos 
de contaminação e avaliar de sua severidade; determinar os respectivos pontos críticos de 
controle, instituir medidas e estabelecer critérios para assegurar o controle da produção, 
monitorar os pontos críticos de controle, estabelecer um sistema de arquivos e registro de 
dados, agir corretivamente sempre que os resultados do monitoramento indicarem que os 
critérios não estão sendo seguido e verificar se o sistema está funcionando como planeja-
do e assim, garantir que em todas as etapas do processo o alimento respeite as exigências 
para que esteja assegurado sua inocuidade.
Com esse objetivo, o trabalho analisou em uma pequena unidade de alimentação e nutri-
ção, a produção de sashimi de salmão, e foi identificado durante o estudo que durante a 
etapa de manipulação, onde o sashimi era cortado e produzido, algumas bactérias pode-
riam ainda ser encontradas como perigos biológicos, pequenas espinhas poderiam ser 



encontradas como perigos físicos e possivelmente, metais pesados poderiam ser conside-
rados como perigos químicos.
Para sanar esses perigos e pontos críticos de controle, medidas preventivas foram toma-
das e em caso de reincidência, ações corretivas seriam necessárias para sanar todos esses 
perigos e assim garantir o consumo do sashimi de salmão, livre de perigos, assim como 
determina o APPCC.

TÍTULO: Sistema de irrigação automatizado de baixo custo
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Renato Isaias Bastos de Souza
Autores: Renato Isaias Bastos de Souza, Jose Tarcizio Gomes Filho, Marcelo Melo Oliveira, 
Francisco Maxwel Melo Uchoa de Sousa.
Resumo: O êxito em sistemas agrícolas atuais está bastante correlacionado com a 
capacidade de gerenciamento eficiente em todas as etapas de produção. Um sistema 
eficiente de automação em conjunto com corretos procedimentos de manejos é capaz 
de maximizar as potencialidades da região cultivada. Os benefícios constatados com a 
implantação de sistemas de automação da irrigação e monitoramento são evidentes, no 
entanto, os sistemas atuais vendidos no mercado Brasileiro, são financeiramente inviáveis 
aos pequenos produtores agrícolas e os sistemas de menor preço são bastante limitados 
tecnologicamente. A instalação do sistema de irrigação automático de baixo custo está 
sendo implementado na estufa de mudas de reflorestamento da Caatinga do IFCE, Campus 
Quixadá. Espera-se que o valor final do sistema seja, ao menos 50% mais barato que os 
demais já existentes no mercado nacional.

TÍTULO: Levantamento de requisitos para gestão de dados em biofábrica
Instituição: UNIVASF - Universidade Federal do Vale Francisco
Apresentador: Renato Marques Alves
Autores: Renato Marques Alves, Ricardo Argenton Ramos, Rodrigo Pereira Ramos, 
Teresinha Fróes Burnham.
Resumo: Atualmente, um dos dilemas colocados para as áreas da informação e da 
computação se refere ao tratamento de grande volume de dados gerados nas atividades 
de pesquisas. e uma questão levantada é como construir um documento de requisitos 
que melhore a sistematização dos dados de pesquisa. Assim, o objetivo deste trabalho é 
expor o modelo de coleta de requisitos para criação de um Sistema de informação para a 
gestão de dados. O estudo vem sendo conduzindo com o apoio da empresa Moscamed 
Brasil, localizada no município de Juazeiro-Bahia. Os materiais utilizados são os dados de 
pesquisa oriundos do Projeto Aedes Transgênico realizado pela empresa para controlar 
o mosquito que provoca a doença da dengue. Resultados obtidos mostraram que nas 
primeiras interações com os funcionários para obter informações sobre a coleção de 
dados, o modelo vem respondendo de forma satisfatória.



TÍTULO: Análise dos riscos ocupacionais dos catadores que atuam no lixão do município 
de Tavares-PB
Instituição: IFPB - Intituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel
Apresentador: Renato Nogueira Antas
Autores: Renato Nogueira Antas, Nogueira1;Carla Barbosa da Silva, Alana Ventura Ferreira, 
José Reybson Nicácio de Sousa, Dayana Melo Torres.
Resumo: Com a aceleração dos processos de industrialização, urbanização e crescimento 
demográfico, ocorreu um aumento tanto em quantidade como em diversidade da produção 
dos resíduos sólidos, que em sua maioria são depositados nos populares lixões. Esse 
cenário ensejou a possibilidade de compreender o ambiente de trabalho dos catadores 
que, na maioria das vezes, é precário em razão de seu contato direto com resíduos sólidos, 
resultando em implicações na saúde, sendo necessárias medidas de proteção e prevenção 
dos riscos ocupacionais e ambientais. Assim o objetivo do estudo consistiu em identificar 
os riscos ocupacionais que os catadores estão susceptíveis, quanto ao manuseio e o contato 
direto com os resíduos sólidos no município de Tavares-PB. Foram feitos elaboração e 
aplicação de questionário e visita in loco, buscando a melhor forma de identificação dos 
riscos ocupacionais em que os mesmos estão susceptíveis. É evidente a precariedade e a 
de trabalho em que os catadores atuam, visto que os mesmos não utilizam equipamentos 
de proteção individual, EPI’s, e isso os deixa mais vulneráveis a diversos tipos de doenças.

TÍTULO: Uma abordagem sobre diversidade e cultura indígena no If baiano – Campus 
Teixeira de Freitas
Instituição: Instituto Federal Baiano, Campus Teixeira de Freitas
Apresentador: Renato Pereira Aurélio
Autores: Renato Pereira Aurélio, Marta Regina Lima Pereira Kurosaki, Flávio Araújo Vieira
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar alguns aspectos relacionados à diversidade 
cultural indígena, com vistas à superação do pensamento e atitude hegemônicos nas 
escolas. Serão apresentados os resultados de um projeto realizado com 25 alunos do 3º Ano 
do Curso Técnico em Agropecuária Integrado, no IF Baiano –– Campus Teixeira de Freitas, 
que envolveu uma pesquisa de campo realizada numa visita à Aldeia Tibá, etnia Pataxó, 
situada em Cumuruxatiba, Distrito de Prado - BA. A realização da pesquisa foi proposta 
no âmbito dos componentes curriculares Língua Portuguesa, Literatura e Produção de 
Textos e Metodologia Científica, considerando-se a necessidade de desenvolvimento da 
investigação em torno da ciência e da cultura. Para tanto, é feita uma breve constituição 
sobre o assunto, evidenciando de que maneira a diversidade tem ganhado espaço na 
atualidade, conforme postulados de Batista (2000; 2010), Freire (2004) e Grupioni (2004), 
além de dados do INEP (2007). São abordados aspectos como a negação histórica do 
direito dos índios à territorialidade, bem como, questões relacionadas à interculturalidade, 
a partir do que determina a Lei 11.645/08.



TÍTULO: Abuso sexual na infância notificado em um hospital escola.
Instituição: Faculdade Pernambucana de Saúde
Apresentador: Renato Wagner Daniel de Souza Menezes
Autores: Renato Wagner Daniel de Souza Menezes, Edson Ferreira de Souza, Amanda 
Sannara Daniel de Souza Menezes, Carla Fabiana da Silva.
Resumo: O abuso sexual é definido como a utilização da criança para a obtenção do prazer 
sexual, sendo um dos grandes problemas de saúde pública. O objetivo deste estudo foi 
identificar a violência sexual em crianças assistidas no Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira (IMIP). A Pesquisa é do tipo descritiva, observacional e retrospectiva. 
O Período das coletas dos dados foi de Janeiro a junho de 2011. O perfil das crianças foi 
de moradoras da Região Metropolitana (54,5%), com idade entre 6 e 11 anos (54,5%), do 
sexo feminino (79,5%), da cor parda (61,4%), com pais analfabetos (28,4%). Na maioria 
dos casos o agressor foi o amigo/conhecido (30,7%), que praticaram o estupro (38,6%), 
havendo penetração vaginal (36,4%) e anal (59,4%). O principal agressor foram amigos/
conhecidos, que na maioria dos casos são os que praticam o estupro. das consequências 
identificadas o estresse pós-traumático foi o que apresentou maior incidência.

TÍTULO: Redes sociais virtuais e suas aplicações na educação
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Rennan Rodrigues Isidio Teles
Autores: Rennan Rodrigues Isidio Teles, André Pereira Leite, Guilherme Álvaro Rodrigues 
Maia Esmeraldo, João Alberto Brito de Abreu, David Wesley Amado Duarte.
Resumo: Este artigo demonstra que o avanço das tecnologias da informação e comunicação 
e as relações sociais foram os requisitos básicos para o desenvolvimento da educação a 
distância. O fácil acesso a essas ferramentas e a um grande número de informações que 
elas podem disponibilizar são fatores responsáveis pelo sucesso das redes sociais virtuais 
aplicadas à educação. Realizou-se revisão bibliográfica sobre as principais características 
das redes sociais virtuais e as possibilidades do uso para fins pedagógicos. Pesquisa feita 
sobre o uso do Facebook: 57% compartilham informações, 76% se mantêm informados. 
97% acessam o Facebook diariamente, 3% semanalmente. A rede social é utilizada 
para ensinar e aprender. 88% entre 15 e 35 anos. 34% ficam 6 a 12 horas conectados. 
Faixa etária, frequência e tempo de acesso, interação entre alunos, compartilhamento de 
informações e construção coletiva do conhecimento, são relevantes para efetivar o uso das 
redes sociais virtuais na educação.

TÍTULO: Ataque por oxidação do aço sae 1020
Instituição: Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Rhafael Beppler
Autores: Rhafael Beppler, Gisele Mehl, Alexandre Galiotto.



Resumo: A análise metalográfica, conhecida como metalografia, é de extrema importância 
para definir composição, processo de conformação, pureza, macro e micro estruturas 
presentes no material.( foto com setas) A observação pode ser feita por macroscopia ou 
microscopia. Macroscopia é a análise feita a olho nu, lupa ou com utilização de microscópios 
estéreos. Microscopia é a análise do aspecto microestrutural da amostra metálica 
devidamente preparada e atacada. O exame é feito com o auxílio de um microscópio óptico 
de modo a revelar as interfaces entre os diferentes constituintes que compõem o metal 
com coloração diferencial ou não.
Novas técnicas metalográficas surgem juntamente com novos reagentes de ataque visan-
do a diferenciação por coloração dos grãos e elementos presentes já que estes facilitam e 
viabilizam o seu emprego. A técnica mais acessível para pesquisas institucionais é definida 
como ataque de oxidação por aquecimento, no qual a camada de óxido formada sobre os 
grãos do material definem sua coloração, geralmente empregada com temperatura entre 
250ºC e 300ºC em presença do ar.
O objetivo do trabalho é estudar e adequar o emprego de tal tipo de análise bem como 
o efeito de tais temperaturas e a revelação em cada uma delas, dentro de instituições de 
ensino para facilitar o entendimento dos academicos.
Para a análise dos corpos de prova, será utilizada a análise metalográfica de microscopia 
óptica. A superfície cortada, lixada e polida do corpo de prova de aço SAE 1020 foi atacada 
por um ácido específico capaz de corroer os contornos dos grãos, neste caso, o uso de 
nital 2 % será empregado. Para a obtenção da camada de óxido sobre esta superfície, será 
aplicada a técnica de oxidação por aquecimento, de difusão catiônica, capaz de formar uma 
fina camada de magnetita com pouca presença de hematita. Essas camadas são capazes 
de produzir coloração sobre a superfície, revelando os grãos e contornos de grão por cores 
diferentes, denominadas cores de interferência.
As cores de interferência podem variar em função do aumento da temperatura e tempo de 
aquecimento, podendo variar do castanho até o preto. Tais cores definem a espessura da 
camada em relação ao comprimento de onda da luz refletida e a ordem pertencente.
O aço carbono SAE 1020, tem presença de aproximadamente 0,2% de carbono, disperso 
em toda a perlita presente. A oxidação é diferenciada pela presença de ferro nas fases do 
material.
Como resultados, foram ensaiadas três amostras, sendo que na primeira delas foi empre-
gada a temperatura indicada na literatura, 300ºC, sendo que nela não foi possível identifi-
car qualquer variação na coloração da superfície. Na segunda amostra, com temperatura de 
350ºC, foi possível identificar coloração azulada na ferrita, com coloração violeta nos grãos 
de perlita. A terceira amostra, ensaiada com 350 ºC, apresentou coloração diferencial para 
tamanho de grão, sendo que foi evidente a coloração azulada e violeta.
Para cada aplicação e análise a se fazer do material, deve-se selecionar a melhor temperatura, 



já que foi nítida a sua variação conforme a temperatura, resultando em aspectos diferentes.
Tal análise aplica-se perfeitamente para instituições de ensino, sendo que dispõe de facili-
dade de entendimento e análise do material.

TÍTULO: Gestão em tic utilizando a tecnologia voip
Instituição: Instituto Federal Goiano
Apresentador: Ricardo Cirino Lima
Autores: Ricardo Cirino Lima, Guilherme Oliveira Dias Correia, Roberto Dias da Silveira.
Resumo: A tecnologia VoIP chega ao mercado com promessas de inovação. Porém no 
ambiente empresarial ainda existe certo receio sobre sua funcionalidade. Pensando nisso 
formulamos um estudo sobre as vantagens econômicas, funcionais e interoperáveis do 
sistema para que no final, possamos montar um material que oriente gestores sobre os 
benefícios do sistema.

TÍTULO: Criação de caprinos: Educação alimentar, saúde e sustentabilidade
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Ricardo da Silva Ferreira
Autores: Ricardo da Silva Ferreira, Francisco Roserlândio Botão Nogueira.
Resumo: O Ministério da Saúde(MS) está preocupado com a alimentação dos Brasileiros 
devido o alto número de pessoas estarem acima do peso. Este fato deu origem ao Guia 
Alimentar Para População, que trás recomendações de boas práticas alimentares. O 
consumo de carne caprina no país ainda encontra dificuldade de crescimento devido 
a fatores como preconceito ao cheiro e ao sabor da carne. O objetivo deste trabalho é 
incentivar o consumo de carne caprina como alternativa a outras carnes com alto teor de 
gordura saturada, e mostrar que seus valores nutricionais são superiores as características 
sensoriais. Os caprinos estão a maioria no Nordeste pela capacidade adaptativa da especie 
e quase 70% deste rebanho é criado por camponeses(as). Estes animais apresentam baixo 
custo e alta performance, além de alto valor nutritivo em sua carne e leite, com baixo teor 
de gordura. Portanto, faz necessário conscientizar os não adeptos para incluir em sua 
alimentação essa fonte magra de proteína animal.

TÍTULO: Novas tecnologias e ensino: O uso do celular no Campus Maués-AM
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Ricardo de Jesus Cardoso
Autores: Ricardo de Jesus Cardoso, Darlane Cristina Maciel Saraiva, Andry Grace 
Baraúna Ferreira.
Resumo: Este trabalho visou investigar a inserção de aparelhos celulares como 
instrumento pedagógico no processo de ensino no IFAM, Campus Maués-AM. em termos 
metodológicos, a pesquisa priorizou o viés qualitativo. O sujeito da pesquisa são alunos 



cursando o ensino médio técnico do Campus. em relação aos resultados, constatou-se 
que a utilização do celular com internet para as diversas atividades escolares hoje é uma 
realidade entre os alunos dos cursos Integrados. A pesquisa com os alunos apontou que 
ainda há uma resistência dos docentes quanto ao uso dos celulares nas suas práticas 
didáticas. em relação às experiências positivas do uso de celulares no ensino, os alunos 
destacaram principalmente a interação entre alunos e professores, dinamicidade, domínio 
da ferramenta e fácil acesso à informação e no caso negativo, estes destacaram a qualidade 
ruim da internet e uso do aparelho para finalidades externas ao conteúdo de estudo.

TÍTULO: A realidade do proeja no IF goiano, Campus Morrinhos
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos
Apresentador: Ricardo de Sousa Sá
Autores: Ricardo de Sousa Sá, Rodrigo Borges de Andrade.
Resumo: O trabalho trará uma breve discussão das dificuldades ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem por parte dos docentes que atuam no curso Técnico em Agroindústria 
Integrado – PROEJA ofertado no Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, tendo 
como base pesquisas de campo, onde foi aplicado questionário e grupo focal.
A intenção é conhecer as ansiedades e dificuldades dos docentes e de que maneira pode-
mos minimizar os obstáculos enfrentados em sala de aula pelos professores para que os 
docentes contribuam ainda mais com a Educação de Jovens e Adultos que acaba muitas 
vezes sendo esquecida, e assim, posteriormente realizar o trabalho com os discentes e 
conhecer a prática docente em sala de aula na leitura dos próprios alunos.

TÍTULO: Uma abordagem prática no ensino da trigonometria
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Itumbiara
Apresentador: Ricardo Soares Oliveira
Autores: Ricardo Soares Oliveira
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relacionar o assunto trigonometria, através 
de aulas teóricas sobre o estudo do triângulo retângulo e o cálculo prático de alturas 
inacessíveis como, postes e árvores do ambiente escolar, com a confecção do teodolito 
desenvolvida pelos alunos.
Na primeira etapa se observou a dificuldade dos estudantes diante do ensino da trigono-
metria e sua relação com as aplicações.
A partir dessa etapa foi elaborada uma atividade, pesquisando alternativas, utilizando ma-
terial concreto.
Diante das tendências atuais e a percepção da matemática no ambiente, foi realizado um 
experimento para incentivar os estudantes, através da construção do teodolito caseiro e 
obtenção de medidas aproximadas de objetos.
Após a exposição do conteúdo de trigonometria, e a pesquisa realizada pelos alunos orien-



tada pelo professor, eles iniciaram a construção do teodolito. Bem como a obtenção das 
medias dos ângulos e os cálculos da distancias.
 A pesquisa bibliográfica realizada permitiu verificar a importância da aula pratica no ensi-
no da matemática, também foi possível investigar sobre a utilização de material concreto 
como recurso didático pedagógico.

TÍTULO: Construção civil e acessibilidade: Uma proposta de cidadania e inclusão social 
nas ruas de São Paulo do Potengi/RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Ricardo Souza Marques
Autores: Ricardo Souza Marques, Evilane Cassia de Farias, Rubens Alves.
Resumo: O projeto “Construção Civil e Acessibilidade: Uma proposta de cidadania e 
inclusão social nas ruas de São Paulo do Potengi/RN” parte do princípio de que todo 
cidadão tem o direito constitucional de usufruir dos espaços públicos de sua sociedade. 
No Brasil, mais especificamente, tem-se como referência a indicação da NBR9050, norma 
de acessibilidade que traz como parâmetro a ideia de que “espaço acessível” é aquele que 
oferece a possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização 
com segurança e autonomia de edificações, espaço físico, mobiliário, equipamentos 
urbanos e seus elementos. Nesse sentido, o conceito de acessibilidade é bastante amplo, 
não se limitando, apenas, à construção de uma rampa ou um banheiro adaptado, pois 
envolve, sobretudo, a necessidade de garantia do exercício da cidadania. Ancorado 
nessa concepção ampliada de acessibilidade, este projeto tem como objetivo precípuo 
contribuir para a promoção de um espaço urbano inclusivo e cidadão no que respeita aos 
seus aspectos arquitetônicos e de construção civil. Assim, como desdobramento dessa 
finalidade, as ações desta proposta extensionista caminham na direção do diagnóstico dos 
espaços físicos da cidade de São Paulo do Potengi/RN no tocante à acessibilidade, e como 
a arquitetura urbana dessa cidade oportuniza/dificulta o exercício do ir e vir, bem como a 
efetivação da cidadania em seu caráter arquitetônico. No âmbito desse horizonte, busca-se, 
também, a intervenção e a necessária adequação do espaço arquitetônico urbano através 
de consultorias especializadas junto aos órgãos competentes da referida cidade. Espera-
se que esta iniciativa contribua para sensibilizar a comunidade quanto à importância da 
construção coletiva de uma cidade inclusiva, capaz de estimular a prática da cidadania nos 
espaços públicos de modo a assegurar o princípio da inclusão social materializada no uso 
livre e autônomo dos espaços públicos destinados a todos os cidadãos.

TÍTULO: Diversidade arbórea de praças públicas em Ingá - PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Richardson Bizerra de Arruda
Autores: Richardson Bizerra de Arruda, Cíntia de Sousa Bezerra.
Resumo: A diversidade da vegetação favorece a preservação do ambiente natural 



e a fixação da fauna. A predominância de poucas espécies na arborização urbana traz 
consequências para a biodiversidade do ecossistema urbano. Este estudo tem por objetivo 
identificar a diversidade arbórea urbana em praças públicas do município de Ingá - PB. O 
estudo foi realizado em dezembro de 2014 em duas praças, onde foram catalogadas as 
árvores quanto a seu nome popular e cientifico, origem fitogeográfica, estado fitossanitário 
e associação com a fauna. Foram encontrados 7 espécies; 4 com frequências entre 6,6% e 
13,3% o que é recomendável de acordo com a literatura, que indica um limite de frequência 
de 15% para arvores em ambientes urbanos por questões fitossanitárias, as outras 3 
com frequências entre 20% e 26%. Todas as árvores apresentaram uma boa condição 
fitossanitária e associação com fauna e liquens. das espécies identificadas 60% foram 
nativas ajudando a preservar a biodiversidade natural

TÍTULO: Desmitificando a deep web
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Rita de Cássia Cordeiro de Castro
Autores: Rita de Cássia Cordeiro de Castro, Katia Cristina Borges da Rocha, Raiane Lima 
de Paiva, Ana Paula Polonio, Rafael Holanda da Silva.
Resumo: No início dos anos 1990, a Internet iniciou sua expansão mundial, e em menos 
de duas décadas mudou a vida das pessoas em todo o mundo cumprindo bem o papel 
referente à sua característica primária, de garantir a efetiva eliminação de distâncias para 
a troca de informações. O surgimento da World Wide Web (WWW), levou a Internet para 
os lares, empresas e a milhões de pessoas no mundo inteiro. Servindo, dessa forma, 
como plataforma para a habilitação e a disponibilização de centenas de novas aplicações 
(Kurose, 2010), possibilitando a expansão em escala mundial da Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC). Atualmente as intervenções feitas pelos usuários nas diversas 
aplicações da web, de forma involuntária ou não, geram diariamente uma grande massa 
de dados com aproximadamente 15 petabytes de dados na rede [ComputerWord, 2013], 
ou seja, na Internet visível e acessível por todos. No entanto, o objeto de estudo desta 
pesquisa é a “internet invisível”, comumente denominada Web Profunda (Deep Web), que 
é cerca de 550 vezes maior do que a Internet visível, e que os mecanismos de buscas e 
pesquisas tradicionais não são capazes de detectar. Embora a Deep Web seja considerado 
um território “perigoso”, onde o risco de contaminar-se com um vírus ou ter o computador 
invadido por hackers e crackers é muito maior, seu padrão de usabilidade vem adquirindo 
formas mais lícitas de utilização.
O presente trabalho foi apresentado pelos alunos do 4º semestre do curso Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática do IFRJ, Campus Rio de Janeiro, na disciplina Pro-
jeto Integrador. Tendo como objetivo apresentar um panorama da Deep Web, buscando 
relacioná-la a aplicações práticas e lícitas, desvinculando-a dos aspectos negativos e do 
uso pernicioso a ela atribuído.



TÍTULO: Eletricidade: Da geração à distribuição;aspectos históricos e instrumentação 
para o ensino
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas
Apresentador: Ritiele Cássia de Almeida Ferreira
Autores: Ritiele Cássia de Almeida Ferreira, Edinei Canuto Paiva.
Resumo: A Física está relacionada às necessidades básicas dos seres humanos, saúde, 
moradia, alimentação, transporte entre outros. No entanto verifica-se há um tempo que a 
disciplina de física apresenta um dos maiores índices de reprovação nas escolas. Sendo 
esta percebida por muitos educandos como: muito difícil, abstrata, além de não relacionar-
se com o cotidiano. Contudo esta percepção é atribuída por diversos pesquisadores ao 
método de ensino tradicional empregado pelas escolas, que destaca com maior intensidade 
a memorização de fatos, fórmulas, símbolos, teorias e modelos sem propiciar ao aluno a 
contextualização dos conteúdos, além de não preocupar-se em explorar os contextos em que 
as leis e teorias foram propostas, gerando assim a dogmatização do conhecimento científico. 
Diante disso objetiva-se nesta pesquisa compreender o processo de desenvolvimento 
desde os primórdios da eletricidade até sua aplicação pratica em escala comercial, a fim de 
produzir uma proposta de material didático-experimental adequado que possa ser utilizado 
no ensino médio ou em cursos superiores. Para tanto se desenvolveu um trabalho de 
revisão bibliográfica em literatura especializada, verificou-se a importância na abordagem do 
ensino de física, adotando as estratégias da experimentação e o estudo histórico da ciência, 
elaborando por fim uma proposta de material didático-experimental referente aos processos 
desde a geração ao consumo da eletricidade, enfatizando seu contexto histórico e social, 
possibilitando com isso promover o debate, a investigação, relacionando o conhecimento 
físico a vida cotidiana, facilitando assim a compreensão do conteúdo estudado.

TÍTULO: O princípio da casa do pombos na resolução de problema em análise 
combinatória
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Rito de Cássio da Silva
Autores: Rito de Cássio da Silva
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de melhorar a compreensão e assimilação 
de problemas em Análise Combinatória usando O Princípio da Casa dos Pombos. Tal 
pricípio é muito utilizado de maneira intuitiva porém, formalmente pouco conhecido.Essa 
metodologia, segundo análise, é eficaz no que diz respeito a busca de resoluções simples 
para diversos problemas em Combinatória. A metodologia adotada para esse estudo seguiu 
os princípios de uma pesquisa bibliográfica. A ideia é bem simples, veja: Se tivermos n+1 
pombos para serem colocados em n casas, então pelo menos uma casa deverá conter, 
pelo menos, dois pombos Os resultados mostram que poucos conhecem formalmente 
esse método e que o mesmo é eficaz na resolução e generalização dos problemas em 



Análise Combinátória quando possível. Conclui-se que conhecer e dominarde tal método 
é fundamental para melhorar a compreensão e assimilação do conteúdo bem como, o 
estudo e aprofundamento em problemas relacionados à Analise Combinatória.

TÍTULO: Ações sustentáveis visando a eficiência energética do campus boituva - SP
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Robert Dias Ximenes
Autores: Robert Dias Ximenes
Resumo: Projeto aborda o tema de Sustentabilidade voltada para o consumo de energia 
elétrica, com vistas a elaborar um Diagnóstico Energético das salas/departamentos 
situados no IFSP Campus Boituva. O trabalho busca promover a utilização racional da 
energia elétrica, combatendo o desperdício e, contribuindo na ampliação da consciência 
da comunidade acadêmica sobre o uso racional dos recursos energéticos. O resultado do 
projeto foi a elaboração de um relatório com ações recomendadas para Administração 
do Campus, a fim de orientar futuros investimentos em eficiência energética e, ações 
sugeridas a comunidade do Campus, de forma a propor medidas para o uso racional da 
energia elétrica consumida.

TÍTULO: Despertando as múltiplas inteligências em o role playing game em aulas de 
química
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Macau
Apresentador: Robert Patrick Santos
Autores: Robert Patrick Santos, Jerdmiler Gomes de Paiva.
Resumo: em alguns momentos, a Química é uma disciplina de difícil compreensão, por 
este motivo, vê se a necessidade do uso de atividades lúdicas para fixação de conteúdos 
como alternativa no processo ensino-aprendizagem, o RPG que é um jogo de interpretação 
grupal desenvolvendo-se no plano da imaginação, podendo ser utilizando para testar e 
fixar os conhecimentos químicos e suas aplicabilidades no cotidiano. Com o jogo proposto 
esperamos desenvolver as múltiplas inteligencias com as características criadas para um 
jogo onde os personagens foram moldados para Química em situações que proporcionem 
a liberdade e não uma atmosfera restrita como em sala de aula.

TÍTULO: Avaliação da produtividade do milho verde ag 1051 sob diferentes adubações
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Rondon Tatsuta Yamane Baptista de Souza
Autores: Richela Gabrielly Otéro de Souza, Rondon Tatsuta Yamane Baptista de Souza, 
Sarah Ragonha de Oliveira, Andrey Luis Bruyns de Sousa.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade do milho AG-1051. Foi 
realizado no IFAM, Campus São Gabriel da Cachoeira, sendo constituído por 12 unidades 



experimentais, distribuídas em linhas, utilizando quatro tratamentos: T1: 2 partes de N 
(ureia) para 1 parte de K (cloreto de potássio), utilizando 500 gramas da mistura/metro 
linear aos 28 dias após o plantio; T2: NPK 10-10-10, utilizando 500 gramas/metro linear aos 
28 dias pós plantio; T3: 2 partes de N (ureia) e 1 parte de K (cloreto de potássio), aplicando 
250 gramas/metro linear aos 20 dias após o plantio e 250 gramas aos 40 dias após o plantio; 
T4: 500 gramas de NPK 10-10-10, na adubação por cobertura no plantio. A medição das 
plantas ocorria semanalmente para avaliação das características agronômicas. Os resultados 
obtidos mostram que o T3 apresentou os melhores resultados nestas condições.

TÍTULO: Avaliação da disponibilidade de ferro em beterraba (Beta Vulgaris L.)
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Rozangela da Luz Freitas
Autores: Nadia Karine Gomes Moreira, Erberth de Sousa Gomes, Samila Marinho Coelho, 
Rozangela da Luz Freitas, Edigar Mendes de Sa Junior
Resumo: A beterraba (Beta vugaris L.) é um vegetal de cor vermelha, rica em açúcares e 
que pode ser conservada em até sete dias na temperatura ambiente. Sua cor é devido à 
presença da betaína, substância que ajuda na saúde cardiovascular, e antocianina, que é 
um composto antioxidante com um papel importante na prevenção e no retardamento do 
aparecimento de doenças como o câncer, por exemplo. Além disso, este vegetal também 
é uma excelente fonte de fibra dietética que ajudam na digestão, possui baixo teor calórico 
e apresentam minerais na sua composição, como o ferro. Este é importante para a saúde 
porque, além de prevenir a anemia, funciona também como um combustível para que 
as células do sangue transportem o oxigênio para todo o corpo. Diante do exposto, este 
trabalho teve como objetivo avaliar o teor de ferro na beterraba através de análise do teor 
de ferro por Espectrofotometria. Para isso, a beterraba foi adquirida no comércio local 
da cidade de Afrânio-PE e destinada ao Laboratório de Ciências Biológicas do Pólo da 
Universidade Aberta do Brasil. No laboratório, a amostra foi lavada e higienizada em solução 
de hipoclorito de sódio a 150ppm por 15minutos. Após, foi pesado aproximadamente 5g 
da amostra e destinada ao Laboratório de Fisico-química do Campus Petrolina do Instituto 
Federal do Sertão Pernambucano para realização da análise de cinzas em mufla a 550ºC até 
obtenção de peso constante para preparação da solução de cinzas segundo metodologia 
proposta pelo Instituto Adolfo Lutz. Após este preparo, as cinzas retornaram ao Laboratório 
de Ciências Biológicas e foi realizada a análise do teor de ferro por Espectrofotometria com 
a da leitura da absorbância, em comprimento de onda a 480nm, em Espectrofotômetro 
UV–MONO FEIXE da marca Bel modelo UV-M51 e os resultados expressos em MG.100g-1. 
A análise foi realizada seguindo metodologia padrão do Instituto Adolfo Lutz, em triplicata 
e apresentou valor médio de 0,4166 MG.100g-1. Comparando o teor de ferro encontrado 
neste trabalho com os valores médios encontrados para as diversas variedades de feijão, 
verifica-se na literatura que a beterraba está dentro desta faixa que varia de 0,2002 
a 0,1023 MG.100g-1. Ainda, a média encontra neste trabalho está acima da média da 



Tabela de Composição de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas que apresenta 
valor médio de 0,3 MG.100g-1. Diante dos dados encontrados, pode-se concluir que a 
beterraba é uma boa fonte alternativa de ferro para ser integrada na alimentação diária dos 
consumidores, pois, o ferro é um nutriente essencial para o desenvolvimento de atividades 
metabólicas no organismo humano, em especial no transporte de oxigênio para todo o 
corpo pelas células vermelhas do sangue. Por fim, como a beterraba é um vegetal pouco 
utilizado na alimentação da população, sugere-se ainda o surgimento de estudos para 
elaborar produtos alimentícios que tenham a beterraba na sua composição.

TÍTULO: Curso técnico de nível médio em enfermagem promovido pela escola de 
formação técnica em saúde: Uma proposta de parceria entre serviço de saúde e 
comunidade
Instituição: Escola de Formação Técnica em Saúde Prof. Jorge Novis
Apresentador: Silvana Lima Vieira
Autores: Renata Alexandrina M. M. Pereira Braga, Júlio César França Lima, Silvana Lima Vieira.
Resumo: Este estudo tem como objetivo descrever a proposta do curso de técnico em 
enfermagem promovido pela EFTS em parceria com um Hospital do Subúrbio (HS), 
pertencente à rede própria do Estado da Bahia, com modelo de gestão público-privado. 
Metodologia: Pesquisa descritiva, de natureza qualitativa. A fonte de informações se deu 
por meio de pesquisa documental, com dados da Secretaria Escolar da EFTS, relatório 
de supervisão e entrevista semi- estruturada à coordenação de enfermagem do curso. 
Resultado: O curso aconteceu no período entre 2012-2014, teve como participantes 
pessoas residentes na comunidade do Subúrbio Ferroviário, situado em Salvador- Bahia. 
Atendeu a uma solicitação da gestão da organização hospitalar que necessitava de 
formação de trabalhadores de saúde de nível técnico em enfermagem para atender às 
demandas do serviço. A seleção pública ofertou 30 vagas, por meio de prova escrita, 
restrita aos moradores da comunidade. Ao final do curso foram 21 concluintes, com a 
incorporação de 20 profissionais no serviço. Conclusão: A parceria entre a EFTS e HS 
possibilitou o desenvolvimento local, promovendo integração ensino-serviço-comunidade, 
na consolidação do Sistema Único de Saúde pela articulação da gestão do trabalho e 
políticas públicas de formação/educação na saúde1.

TÍTULO: Desafio interdisciplinar do projeto integrador no ensino médio integrado em 
automação
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense
Apresentador: Soyara Carolina Biazotto
Autores: Rafael Garlet de Oliveira, Ernande Rodrigues, Jane Carla Burin, Camila de Carli, 
Soyara Carolina Biazotto.
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta educacional voltada ao Ensino Médio 
Integrado (EMI). Nota-se que o desinteresse e desmotivação do corpo discente muitas 



vezes são causadores de consequências como a evasão escolar. Desta forma, pensou-se 
na disciplina de Projeto Integrador, como uma forma de atrelar os diversos conhecimentos 
em sala de aula e promover o aluno a ser o protagonista do seu próprio aprendizado. 
No curso de EMI em Automação Industrial do Instituto Federal Catarinense, Campus 
Luzerna, esta disciplina está incorporada na matéria de Sistemas Digitais, a qual promove o 
desenvolvimento destes projetos, relacionando as demais disciplinas técnicas do curso (como 
Informática e Eletroeletrônica, juntamente com as disciplinas básicas do Ensino Médio. Por 
fim, os projetos construídos são apresentados em uma feira, onde são considerados como 
critérios de avaliação, tanto da apresentação quanto da escrita do relatório final: inovação e 
relevância social, criatividade, desenvoltura e participação individual.

TÍTULO: Circuito gastronômico: Santos além do óbvio
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Stephanie Guimarães Barbosa
Autores: Nathalia Lemos Florio, Stephanie Guimarães Barbosa, Thiago Gomes Martins.
Resumo: A pesquisa torna-se relevante para confirmar a impressão inicial da falta de 
divulgação de restaurantes tradicionais que trazem traços culturais regionais da história 
da cidade. Queremos constatar o motivo da substituição pela alimentação do turista 
estreitando-se apenas a comidas generalizadas, fast-foods e comidinhas à beira mar, 
deixando de lado a identidade e o empreendedor local. A relevância foca, essencialmente, 
em duas situações: a emancipação da cultura local e as experiências que o turista pode 
vivenciar, ao invés de apenas comer para satisfazer suas necessidades.
A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva da gastronomia como atrativo 
turístico. A gastronomia como potencial produto turístico “é um meio integrador entre os 
povos e um meio de identificar e criar oportunidades para a divulgação das características 
mais profundas de uma cultura.” (JAROCKI, 2009, p. 13).
Delimitamos nosso foco de pesquisa na identificação e elaboração de um circuito gastro-
nômico, de no máximo um final de semana, para a cidade de Santos, em restaurantes que 
contribuem para a cultura e culinária da região. Estes restaurantes considerados tradicio-
nais, em que a preocupação é manter este traço de cultura regional, não possuem os pon-
tos do populismo ou mainstream que se pode encontrar em qualquer ponto turístico, man-
tendo assim a identidade do estabelecimento e até mesmo a identidade do local turístico.

TÍTULO: Aplicações e propriedades do concreto translúcido
Instituição: Instituto Federal de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia
Apresentador: Taíza Magalhães Freitas
Autores: Renato Costa Araújo, Lincoln Moro Castro, Taíza Magalhães Freitas, Wygor 
Moreira Mendes.
Resumo: O concreto apresenta um alto consumo devido à facilidade de moldagem e 



execução, além do baixo custo. O concreto translúcido, proveniente da adição de fibra 
ótica, é uma evolução inovadora do concreto tradicional. Essa translucidez permite a 
passagem parcial da luz, o que atribui uma maior aplicabilidade do concreto especial em 
obras arquitetônicas. O objetivo do trabalho é estudar as propriedades e as alternativas 
de utilização do concreto translúcido como elemento estrutural arquitetônico, e analisar 
o ganho ambiental possibilitado pela economia de energia pela utilização da iluminação 
natural. Essa analise foi realizada por meio da revisão bibliográfica e da moldagem de 
protótipos de concreto com fibra ótica. Possibilitando verificar a aplicabilidade desse 
concreto em elementos estruturais e decorativos, possibilitando um ganho ecológico.

TÍTULO: Análise sobre a produção e gestão de resíduos sólidos em dez obras de 
construção civil em monteiro – PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Thays Raquel de Freitas Bezerra
Autores: Raquel Priscila Ibiapino, Thays Raquel de Freitas Bezerra, Sara Fragoso Pereira.
Resumo: Devido à globalização, o capitalismo e o desenvolvimento acelerado surgiram 
como consequência o aumento da geração de resíduos sólidos na Construção Civil, que 
trouxe grandes problemas para o meio ambiente, e consequentemente, surgiram leis que 
objetivam controlar a geração dos resíduos. Assim, a reciclagem e a reutilização dos resíduos 
pela indústria da construção civil vêm se consolidando como uma prática importante para 
a sustentabilidade seja atenuando o impacto ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os 
custos. Nessa direção, o governo Brasileiro editou a Norma Regulamentadora (NR) 25- 
Resíduos Industriais, que estabelece as medidas preventivas a serem observadas pelas 
empresas sobre o destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes dos ambientes 
de trabalho e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que objetiva estabelecer os 
procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 
resíduos. O presente trabalho tem como escopo avaliar a produção e gestão de resíduos 
sólidos em obras da construção civil em Monteiro – Paraíba, e observar se está conforme 
o estabelecido na NR25 e também no PNRS. Verificou-se que a maioria dos trabalhadores 
não conhece a legislação que regulamenta os resíduos, nem os processos adequados de 
disposição final, nem são realizadas propostas de intervenção que procurem estabelecer 
procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 
resíduos, necessitando assim de investimentos em campanhas educacionais, processos de 
reciclagem e profissionais da área ambiental. Logo, é essencial que a empresa providencie 
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e busque pô-lo em prática, pois desta forma 
estará colaborando com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, seja atenuando 
os impactos ambientais ou reduzindo os custos. Assim, os dados obtidos na pesquisa 
sustentaram-se nos questionários aplicados aos colaboradores e aos mestres de obras.



TÍTULO: Diagnóstico das principais dificuldades encontradas pelos professores da eja 
no município de Zé Doca
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Vera Rejane Gomes
Autores: Regina Celia de Morais, Vera Rejane Gomes, Antonia Gomes do Nascimento.
Resumo: O presente estudo trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo obter 
informações e dados da prática pedagógica dos professores para diagnosticar as principais 
dificuldades vivenciadas pelos docentes na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) da Rede Pública da Cidade de Zé Doca (MA). Foi feita uma pesquisa de campo 
com entrevista aplicada a dez professores da Rede Pública de Ensino em Zé Doca (MA). 
Nesse sentido, verificou-se que o sistema de ensino Brasileiro ao longo de sua história 
tem passado por um processo de transição, buscando novas alternativas pedagógicas que 
passam muitas vezes a radicalizar o analfabetismo no país, com programas que servem 
de incentivo a todos os jovens e adultos a buscarem o saber formal, mas mesmo assim 
os resultados não têm sido tão satisfatórios pelos órgãos competentes. A implantação 
dos programas, principalmente, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tem apresentado 
resultados negativos em vários momentos, tornando-se desafiador para o professor manter 
a permanência escolar. Dentro deste contexto sócio-histórico-cultural existem vários 
fatores preponderantes que interferem na sua permanência escolar, devido á sobrecarga 
de trabalho extensivo, professores sem uma qualificação adequada ao programa para 
jovens e adultos que tem contribuído mais para a exclusão social do que para a formação 
educacional. Diante desses elementos significativos, o processo metodológico e político 
no ensino para jovens e adultos deve ser contemplado com novas práticas que atendam 
as perspectivas dos educandos, estimulando-os e motivando-os de forma consciente. A 
falta de qualificação profissional, dificuldades na aplicação das metodologias específicas 
do docente para trabalhar com os discentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda 
tem gerado uma desestruturação e desagregação social nas escolas públicas do nosso 
município. Por isso, é preciso rever tanto as metodologias aplicadas, como também os 
motivos que estão contribuindo para o crescimento da repetência e evasão escolar.

TÍTULO: Sistema de abastecimento de água na zona urbana de Padre Marcos -PI: 
importância do tratamento de água na veiculação de doença.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Verônica Maria Pinheiro Pimentel
Autores: Móises Alves Lima Filho, Verônica Maria Pinheiro Pimentel, Nadya Guedes Alves 
Lustosa, Jorge Carlos do Nascimento.
Resumo: A incidência de doenças de veiculação hídrica associadas à má qualidade da 
água consumida por parte significativa da população. Isso se deve, em muitos casos, 
pela deterioração da qualidade dessa água, a precariedade ou inexistência de estruturas 
de tratamento de esgoto bem como, os despejos industriais indevidamente manuseados 



e depositados.
Em 400 a.C., Hipócrates (460-377 a.C.) foi profético quando disse que o médico “que chega 
numa cidade desconhecida deveria observar com cuidado a água usada por seus habitantes”.
Logo, nosso objetivo geral foi a caracterização do sistema de abastecimento urbano atual 
na zona urbana de Padre Marcos/PI, enfocando na importância do tratamento da água para 
a prevenção de doenças vinculadas a ela.

TÍTULO: A influência das tic’s no processo de ensino-aprendizagem
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Salinas
Apresentador: Wêudson Alves Mendes
Autores: Maurício Sampaio Novais Rocha, Edna Tayná Rocha Luz, Ana Clara Meira, 
Wêudson Alves Mendes.
Resumo: Vivemos em um século tecnológico, com variedades de incríveis aparelhos. A 
tecnologia se tornou parte crucial de nossas vidas, adquirindo cada vez mais espaço. e 
a educação não ficaria para traz, mostrando um grande potencial para essa nova forma 
de aprendizagem.

TÍTULO: Aplicação do diagrama de ishikawa através do ciclo pdca para gestão da 
qualidade
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Willame Balbino Bonfim
Autores: Pedro Victor Duarte Caldas, Willame Balbino Bonfim, Silvana Moura Farias, 
Cristina Jeane Moura Farias, Eulâniada Costa Ribeiro.
Resumo: O presente trabalho baseia-se na realidade dos dias atuais, onde a qualidade é o 
fator primordial que distingue uma empresa de outra, criando um diferencial competitivo 
que a mantem e faz crescer. em razão disto, o trabalho tem por objetivo principal 
apresentar um estudo sobre um dos principais métodos de gerenciamento proposto pelo 
Gestão da Qualidade Total (TQM) o ciclo de melhoramento contínuo PDCA. A metodologia 
utilizada no trabalho foi facilitada por meio de uma pesquisa bibliográfica, onde se buscou 
extrair informações pertinentes ao diagrama de Ishikawa e ao método do ciclo PDCA. Já 
os resultados apresentam-se como opção para potencializar as pesquisas referentes à 
qualidade, seja ela em qualquer serviço, pois proporciona um passo a passo para um 
caminho a ser percorrido.

TÍTULO: A educação na comunidade quilombola do curiaú o saber tradicional e o saber 
da escola formal
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Willamis Furtado da Silva
Autores: Willamis Furtado da Silva, Edgar Del Tetto Minervino Costa, Karoline da Costa 



Almeida, Adriana Lucena de Sales, Patricia Cristina Castro de Aquino.
Resumo: Neste trabalho, investigamos os processos envolvidos na construção da identidade 
quilombola na comunidade remanescente de quilombo do Curiaú, situada na cidade de 
Macapá, estado do Amapá. Analisamos como o reconhecimento da comunidade enquanto 
remanescente de quilombo instaurou novas dinâmicas de identificação nos moradores, 
considerando os processos educativos formais, informais e não-formais envolvidos. A partir 
de um diálogo entre antropologia e educação, apresentamos o percurso metodológico de 
construção do objeto de pesquisa e de inserção no campo, que possibilitaram a obtenção 
dos dados para a análise. A questão do diálogo entre diferentes saberes é uma necessidade 
identificada em várias escolas situadas no meio rural. Na comunidade quilombola do Curiaú, 
verificou-se que existe a consciência dos familiares e das crianças e adolescentes quanto à 
importância do ensino oferecido pela escola formal, sobretudo na construção da autonomia 
do indivíduo na sociedade, o que significa reconhecer a capacidade destas pessoas de 
tomarem decisões conscientes em todos os campos de sua vida e, sobretudo, nas relações 
estabelecidas com as pessoas de fora da comunidade. Entretanto, da associação entre o 
que se aprende na escola e a sua aplicação no cotidiano dos quilombolas pouco se pode 
aferir. Os estudantes não conseguem associar um aprendizado ao outro devido, é claro, à 
dissociação entre os saberes aprendidos na comunidade – ligado ao trato com a terra, ao 
significado simbólico do território associado à ancestralidade e à identidade étnico-racial, 
bem como os rituais de celebração, como a festa de São Joaquim – e os saberes oferecidos 
nos conteúdos curriculares formais. No Curiaú, existe a necessidade do ensino formal 
identificada pela Escola Jose Bonifácio, que buscou essa inserção no processo educacional 
dos seus alunos e filhos, procurando uma maior inclusão social, tem o contraponto da 
exclusão do entorno imediato, com o estabelecimento de espaços claramente divididos entre 
o cotidiano e o saber da comunidade, essencial para a formação dos mais novos e para o 
sentido de comunidade tradicional, e a escola como símbolo do ensino formal, do “externo” 
que traz a inclusão cidadã. Contudo, esta divisão tão clara impede o diálogo entre esses dois 
ambientes sociais, cujos conhecimentos podem ser complementares, ampliando a formação 
e as possibilidades, tanto da escola quanto da comunidade, com o compartilhamento e o 
aprendizado conectivo, ampliando sobremaneira a visão de mundo não só dos alunos, mas 
também da escola pluricultural que temos hoje. Sendo assim, para que a escola consiga 
cumprir seu papel como espaço de construção do conhecimento consciente e coletivo, 
sendo, portanto, um espaço apropriado por todos os membros da comunidade do Curiaú, 
é imprescindível que os professores passem por cursos de formação para poderem, assim, 
construir a conexão entre os diferentes saberes, além da aplicação em sala de aula dos 
temas transversais. Este processo continuado de formação dos professores certamente 
contribuirá para a contextualização do conteúdo curricular formal, de acordo com a realidade 
da comunidade remanescente de quilombo. Posteriormente, com as informações coletadas 
durante a pesquisa na comunidade quilombola, resolvemos apresenta-las para alunos da 
Escola Maria do Carmo através de palestras e oficinas, afim de esclarecer e permitir que 
eles tenham um melhor conhecimento da realidade enfrentada pela comunidade em questão 



e possibilitar a aproximação, diminuir o preconceito e/ou diferenças existentes entre as 
comunidades. Com a realização desses eventos na escola percebemos que houve um grande 
interesse por parte dos alunos com a cultura e costumes dos moradores do Curiaú, como 
causa principal da comunidade ser um dos pontos turísticos mais frequentados de Macapá, 
com balneários e comidas típicas da região. Concluímos que a participação no movimento 
social quilombola, que instaura espaços e tempos de educação não-formal e informa.

TÍTULO: O campo da educação profissional e a produção e difusão do conhecimento
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Yves Mariano Cabral
Autores: Olivia Morais de Medeiros Neta, Vanessa Oliveira de Macêdo Cavalcanti, Ylane 
Caroline Silva Araújo, Yves Mariano Cabral.
Resumo: Objetivamos estudar a configuração do campo da Educação Profissional (EP) 
no Brasil através da produção e difusão do conhecimento científico. Para a compreensão 
da configuração do campo de produção do conhecimento em EP, nos aproximamos do 
entendimento de campo científico de Bourdieu (1983) que o apresenta como espaço social, 
um locus de relações de força e disputas, que visa beneficiar interesses específicos dos 
participantes deste campo. Para coleta e análise das fontes nos ancoramos na abordagem 
bibliométrica. Conforme Rostaing (1997), a bibliometria permite estabelecer relações 
e análises a partir de contagens estatísticas de publicações ou de elementos extraídos 
dessas publicações e tem por objetivo medir as produções (output) da pesquisa científica 
e tecnológica, por meio de dados originados não somente da literatura científica, mas 
também das patentes. A temática da EP no Brasil nos direciona ao entendimento de que a 
análise da produção e difusão do conhecimento sobre o tema remete a uma problemática 
da história do tempo presente.

TÍTULO: Laboratório inclusivo: Promovendo a libras como instrumento de superação de 
distâncias no ambiente educacional
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Roberta Alves Siqueira
Autores: Roberta Alves Siqueira, Gislene Ferreira Venerando, Marina Beatriz Ferreira Vallim.
Resumo: Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de promover a facilitação do processo 
ensino-aprendizagem e a socialização de surdos e ouvintes no ambiente educacional, através 
da melhoria dos processos de comunicação. Foi utilizada uma abordagem interventiva 
bilíngue pautada em ações articuladas entre alunos bolsistas do IFTM, voluntários, 
professores, comunidade surda e família. O desenvolvimento das atividades contemplou 
momentos de estudo sobre a legislação pertinente ao tema, instruções e práticas da 
LIBRAS e principais dificuldades encontradas por alunos surdos e professores da escola 
regular da Educação Básica. Realizou-se oficina para a comunidade interna e externa do 
IFTM, visita técnica, participação na feira cultural e criação de novos sinais da LIBRAS. Os 



resultados apontaram para a relevância das estratégias metodológicas apoiadas no uso 
da LIBRAS em associação com atividades desenvolvidas a partir de material concreto, 
revelando-se em excelentes ferramentas pedagógicas.

TÍTULO: As rodas de debate como estratégia de formação docente: Uma experiência 
com licenciandos do IFCE-Campus cedro
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Roberta da Silva
Autores: Roberta da Silva
Resumo: O presente trabalho relata uma experiência em andamento, que objetiva utilizar 
as rodas de debate como estratégia formativa na Licenciatura em Matemática do IFCE, 
Campus Cedro, com o intuito de fomentar uma postura crítico-reflexiva dos licenciandos no 
seu processo de formação profissional. A metodologia adotada consiste na apresentação 
de temáticas focos de interesse dos alunos, seguida de seleção de referenciais teóricos 
para estudo. Nos encontros, cada grupo de expositores apresenta inicialmente a temática 
a partir da referência selecionada anteriormente, prosseguindo-se a discussão partilhada 
entre os demais participantes, tendo o professor, o papel de mediador dos debates. 
Os resultados observados permitem inferir que os licenciandos, futuros professores, 
deslocam-se da condição de alunos e assumem o papel de protagonistas no seu processo 
formativo, apropriando-se das temáticas abordadas e sugerindo outras que consideram 
fundamentais a sua formação.

TÍTULO: Diários de aula na educação física: A cultura da experiência de si, na narrativa 
binacional, como uma possibilidade para o aprender a sentir sua biodiversidade.
Instituição: IFSUL - Instituto Federal Sul-rio-grandense
Apresentador: Roberta Folha Bermudes
Autores: Roberta Folha Bermudes, Paulo Henrique Asconavieta da Silva, Alcione Jacques 
Maschio, Patrícia Soares Khairallah, Miguel Dinis.
Resumo: A Experiência de Si como o mote para a aprendizagem. Um narrar-se para olhar 
para dentro de si, para o próprio sentir. O sentir para o aprender. O aprender para potencializar 
a vida, a potência de após vivenciar e sentir, organizar o pensamento, olhar para dentro de 
si e escrever sobre seus sentimentos, sobre suas transformações, sua própria Experiência 
de Si, narrada nos Diários de Aula nas aulas de Educação Física, dos alunos do primeiro 
ano Integrado dos Cursos Binacionais Eletroeletrônica e Informática para Internet do IFSUL, 
Campus Santana do Livramento. A investigação incidiu em revelar o que os movimenta 
a aprender. Apresentamos a filosofia norteadora da pesquisa, os conceitos e teorias que 
inspiraram para essa possibilidade, a aprendizagem, a riqueza do sentir o Binacional, no 
relato fidedigno da escrita dos próprios alunos, seus termos poéticos do pensamento. 
Finalizamos com desafios propositivos, como possibilidade para o aprender.



TÍTULO: Brainstorming como ferramenta de apoio a tomada de decisão: A experiência 
do dia Q
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Roberto da Silva Lanes Filho
Autores: Roberto da Silva Lanes Filho
Resumo: O planejamento adequado é indispensável para que as organizações consigam 
sobreviver no mercado. Na Administração Pública não é diferente. Apesar de muitas 
vezes não visar lucro financeiro, a prestação de serviço público deve atender aos 
padrões de qualidade exigidos pela população a qual serve, buscando meios para avaliá-
los e estratégias para alcançá-los. A brainstorming é uma ferramenta que pode auxiliar 
os gestores públicos. Através dela o gestor se nutre de informações para tomada de 
decisão. Este trabalho descreve a utilização dessa ferramenta pelo IF Fluminense Campus 
Itaperuna. Utilizando-a os gestores da instituição identificaram cinco ações prioritárias 
para implementação. A atividade reuniu 115 alunos oferecendo ideias, na primeira etapa, 
e 325 alunos,na segunda etapa, avaliando, através de um software, quais dessas ideias 
seriam as prioritárias para execução pela gestão. Como resultado a instituição incorporou 
cinco dessas ações como prioritárias para o ano de 2014.

TÍTULO: Projeto social “dançando para aprender e educar”: dialogando com a dança, 
a educação e o corpo
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso
Apresentador: Rosyellen Ocacio Vaz
Autores: Roberto Lima Sales, Sérgio Luis Melo Viroli, Rosyellen Ocacio Vaz, Iasmim 
Soares Rodrigues, Eric Jose de Sousa Martins.
Resumo: Este trabalho descreve experiências pedagógicas com a linguagem da dança, 
obtidas a partir da promoção do Projeto “Dançando para Aprender e Educar”. Trata-se de 
um Projeto de Extensão vinculado ao Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso que, 
em parceria com o Palácio Municipal de Cultura Cora Coralina, procura estabelecer redes 
de conexões entre a escola e a comunidade, para, assim, trabalhar um conjunto de ações 
que visam ampliar o ingresso da arte nas comunidades mais carentes com a introdução da 
linguagem da dança. O Projeto está alcançando resultados significativos, pois está levando 
a arte e cultura ao contexto dos estudantes e membros da sua comunidade; bem como 
está contribuindo para que a cultura da dança seja incorporada à escola e à comunidade. 
Além disso, aos poucos, o projeto está despertando nos participantes o interesse por ações 
educativas e sociais; possibilitando o desenvolvimento de capacidades corporais e culturais.

TÍTULO: Avaliação formativa: Limitações e possibilidades em EAD
Instituição: IFNMG - Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campus Salinas
Apresentador: Roberto Marques Silva



Autores: Roberto Marques Silva, Rita Clara Costa Barbosa Marques.
Resumo: Esse artigo propõe um estudo sobre avaliação da aprendizagem como parte 
permanente no processo educacional e a forma como vem sendo empregada nas 
instituições de ensino superior em EaD em Salinas-MG, procurando responder quais as 
limitações e possibilidades de uma avaliação formativa em cursos superiores, analisando 
os métodos avaliativos utilizados nessa modalidade de ensino. O trabalho perpassou 
pela avaliação em seu aspecto geral, bem como pelas suas concepções; o significado 
do termo na educação e sua interface com os momentos históricos. Percebe-se que 
ferramentas inovadoras são empregadas em praticamente todos os cursos e por todas 
as instituições possibilitando a interlocução entre sujeitos, favorecendo a aprendizagem. 
Por oferecerem uma multiplicidade de fontes de dados, informações e recursos, viabilizam 
efetivo acompanhamento do processo de aprendizagem, permitindo um feedback, o que 
contribui, significativamente, para uma avaliação formativa, mediadora e dialógica.

TÍTULO: Curso de extensão: Disseminação da construção naval na modalidade EAD
Instituição: CEFET/RJ
Apresentador: Roberto Mello Vieira
Autores: Roberto Mello Vieira
Resumo: O pôster apresentará no III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 
o resultado do desenvolvimento de uma plataforma EAD da empresa KLIMBOO Brasil Ltda 
que em 2010 ingressou na Incubadora de Empresas Tecnológicas do CEFET/RJ – IETEC.
Esta apresentação não se restringirá a fornecer dados ou informações, mas permitirá aos 
participantes do Fórum, vivenciar e colaborar na construção de uma experiência real atra-
vés de um curso de extensão voltado para uma área de educação profissional e tecnológica 
na metodologia EAD que vai começar a ser desenvolvido durante o evento, indo além o 
tempo de realização do encontro de Pernambuco.

TÍTULO: SESMT - serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina 
do trabalho
Instituição: CEFET-RJ Campus Maria da Graça
Apresentador: Amon de Souza Moura
Autores: Roberto Mingozzi Martins dos Santos, Amon de Souza Moura, Gabriela Gonçalves 
Freire, Joshua Palermo de Oliveira, Manoella Domingues Santos Passos.
Resumo: O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho é responsável em 
toda empresa “privada ou pública, órgãos públicos da administração direta e indireta e dos 
poderes legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas – CLT”. O SESMT de uma empresa é dimensionado através da Norma 
Regulamentadora Nº 4, que estabelece entre outros, os integrantes que o constituem. 
Dentre suas atribuições, observa-se a orientação para elaboração de Mapa de Risco da 



Empresa, Rota de Fuga para casos emergenciais, treinamentos para os membros da CIPA 
e etc., realizado em todo segmento laboral. O objetivo do projeto é colocar o aluno frente 
a situações diárias fazendo com que ele desenvolva na prática o conhecimento teórico 
adquirido no curso e preparando-o para o mercado de trabalho. Neste projeto há perfeita 
integração dos alunos e professores que traçam um cronograma de ações que serão 
desenvolvidas ao longo do ano letivo na unidade.

TÍTULO: Monitoramento da cultura de algodão em Mato Grosso com utilização de um 
vant multi-rotor e sensoriamento remoto multi-sensorial orbital
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Roberto Nunes Vianconi Souto
Autores: Roberto Nunes Vianconi Souto, Marcos Antonio da Silva, Cristiano Martinotto, 
Thiago Satatella.
Resumo: A pesquisa propõe uma abordagem multi-escala de Sensoriamento Remoto (SR) 
baseada em um Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT multi-rotor, equipado com câmera 
multi-espectral e térmica e; imagens orbitais multi-sensoriais, para avaliar sua aplicabilidade 
na detecção e monitoramento de duas das principais doenças da cotonicultura no estado 
de Mato Grosso, a Nematoide de galha (Meloidogyne incognita) e a Mancha de Ramulária 
(Ramularia areola), como também para um diagnostico de desequilíbrios nutricionais 
(fertilidade) na cultura.

TÍTULO: Construção de metodologias de criação de movimentos em danças populares 
urbanas e danças de salão a partir dos estudos do movimento
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Janaina Gomes Machado
Autores: Roberto Rodrigues, Janaina Gomes Machado.
Resumo: O presente projeto parte da necessidade de se construir referenciais teórico- 
conceituais e de experimentação para acervos de danças populares urbanas e danças de 
salão a partir da investigação e proposição de metodologias de criação de movimentos nos 
acervos de dança pesquisados. Por serem acervos vivenciados, geralmente, em festas e 
bailes do cotidiano o aprendizado de seus repertórios de movimentos parece ficar restrito 
à observação do outro e da cópia de passos de dança. Dessa forma pretende-se ampliar 
as possibilidades de experimentação e vivência desses acervos a partir do entendimento 
e compreensão da dança como produção artística que tem como potencial a criação, a 
invenção e o despertar de uma inteligência e descoberta corporal para o cidadão dançante. 
Quer-se a descoberta de novas possibilidades do dançar a partir do estudo do movimento 
e da escuta do corpo dançante através da criação dessas metodologias de criação nos 
acervos de dança em questão.



TÍTULO: A construção de uma identidade visual para o evento “consciência negra no 
Campus matão”
Instituição: IFSP - Instituto Federal, Campus Matão
Apresentador: Anna Luiza Diniz Felipe
Autores: Robervan Cordeiro da Silva, Juliana Barretto de Toledo, Anna Luiza Diniz Felipe, 
Marcos Vinícius Galvão, Gilson Roberto Fortunato.
Resumo: em cumprimento o decreto de lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, que 
instituiu o do dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, foi escolhido o dia 20 de 
novembro por fazer referência a Zumbi dos Palmares, líder e símbolo da resistência do 
movimento negro.
Mesmo sendo decreto nacional, a data, em algumas cidades, não é comemorada como 
feriado, assim como na cidade de Matão onde está localizado o Instituto Federal de São 
Paulo (IFSP). Porém, não pode deixar de ser lembrada.
Dessa forma, o projeto “Consciência Negra no Campus Matão” teve como intuito inserir 
dentro do meio acadêmico do IFSP – Campus Matão reflexões que o dia 20 de Novembro, 
o dia da consciência negra possa nos trazer, debates sobre a riqueza da diversidade racial, 
direitos e igualdades de oportunidades para todos, dentro de uma programação que foi 
composta por uma mostra cultural, a “Negritude, Negro e Atitude”; o “Black Quiz”, jogo de 
perguntas e respostas sobre a cultura negra; apresentação de músicas, poesia e “contação 
de causos” da cultura afro-Brasileira; documentários sobre “O Negro em foco”; permeados 
por mesa redonda buscando um debate e tentando apontar causas, consequências e meios 
de chegar ao fim da discriminação étnica e ao preconceito racial.

TÍTULO: Entre anjos e tambores, o desmantelamento étnico racial no processo de 
presentificação do “negro” na gestão pública
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília
Apresentador: Andréia dos Santos
Autores: Robson Bastos Roen, Joe William Costa Rodrigues, Andréia dos Santos, Rodrigo 
José dos Santos.
Resumo: Este estudo se baseia em artifícios de empoderamento norteados pelos diferentes 
modelos de “Black Power” no século XIX e XX e os reflexos deles no contingente de 
“negros” que entraram, por meio de quotas ou não, no Curso Superior em Tecnologia 
da Gestão Pública, no IFB, no século XXI. A pesquisa procura ver como as Políticas 
Afirmativas de Inserção Social do “negro” se comportam em face de acontecimentos de 
“simpatia hostil” e afroconveniência, nos processos de empoderamento e qual a dinâmica 
desse fenômeno no mundo do trabalho, além de analisar a interferência das quotas em 
cursos superiores, do IFB, no “realinhamento” das características étnico-raciais, nos atos 
de negação de pares étnicos, e na clivagem racial, como formas de (des)sensibilização 
social e (in)visibilidade racial.



TÍTULO: A pesquisa de práticas culinárias como processo de construção de competências 
em segurança de alimentos em um curso superior de tecnologia em gastronomia.
Instituição: Faculdade SENAC Pernambuco
Apresentador: Carla Graciela Aguiar
Autores: Robson Luis Trindade Lustosa, Jeanne Cristina Lapenda Lins Cantalice, Carla 
Graciela Aguiar.
Resumo: As crises decorrentes dos diversos contextos sociais afetam todos os âmbitos 
das relações humanas (social, político, econômico e ético), os quais decorrem do modelo 
de sociedade neoliberal globalizado o qual traz à tona duas questões que implicam em 
fortes mudanças na educação, um vez que esta é parte preponderante e integrante do 
sistema social: o progresso e desenvolvimento em determinadas áreas; e o crescente 
desemprego e exclusão social. Tais desafios colocam as Instituições de Ensino Superior 
em uma situação de modificadoras da sociedade onde estão inseridas. Dentre as novas 
demandas, encontram-se requeridas novas práticas pedagógicas que oportunizem a 
formação de indivíduos criativos. A aprendizagem universitária pressupõe, por parte do 
aluno, a aquisição e domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas 
científicas de forma crítica para que ocorram ações de pesquisa, observação, análise, 
verificação, avaliação entre outras, que tornem possível a aplicação em situações reais 
e que tragam benefícios para a população em seus diversos setores (social, econômico, 
político e ambiental). Na apreensão da criatividade, estão envolvidos, além da inteligência, 
a intuição e os processos cognitivos do aluno, bem como o rearranjo do conhecimento e 
das experiências existentes em sua vida. O estudante inserido neste processo busca todas 
as soluções possíveis a partir das diversas informações acumuladas, com originalidade 
e não-conformismo. O indivíduo é capaz de buscar soluções criativas através de sua 
autonomia intelectual, postura ética, comprometimento, busca contínua do conhecimento, 
com inovação para tornar-se agente capaz de modificar e desenvolver a sociedade na qual 
ele está inserido. Assim, foram realizadas atividades de visitas técnicas com estudantes de 
um Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia em estabelecimentos gastronômicos 
na tipologia Restaurante Francês cujo objetivo principal fora o desenvolvimento de uma 
prática docente integrando a relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem 
para a construção interdisciplinar de competências pertinentes às unidades temáticas de 
Planejamento de Cardápios e de Cozinha Francesa. Todas as atividades foram realizadas 
de abril a junho de 2014 e o trabalho proposto caracterizou-se como uma pesquisa 
exploratória e descritiva qualitativa. Foi desenvolvido em classe um questionário para a 
realização da pesquisa de campo durante as visitas técnicas. O questionário abordou temas 
como Planejamento de Cardápio e Tipologia de Restaurantes Franceses e foi realizado 
um levantamento dos estabelecimentos gastronômicos que se enquadravam na categoria 
Restaurante Francês e localizados na Região Metropolitana do Recife (PE), totalizando 12. 
O contato com os proprietários/chefs de cozinha fora feito a partir de abordagem direta 
após contato inicial, onde fora realizada a entrevista a partir do questionário elaborado. 



Os dados qualitativos coletados foram transcritos em relatórios e apresentados em sala 
de aula na forma de 4 seminários, com duração média de 60 minutos cada. Após os 
seminários, fora mobilizado o debate na forma de Grupo Focal para avaliar a opinião dos 
estudantes quanto às atividades realizadas e os resultados obtidos com os questionários. 
Durante as visitas técnicas, os alunos realizaram a análise das ementas dos restaurantes 
visitados e puderam expor as suas ideias a partir dos conhecimentos construídos nas 
atividades teóricas. Ainda, as atividades configuraram-se como prática de pesquisa, 
ampliando os horizontes da aprendizagem a partir da análise crítica e da investigação. A 
apresentação dos resultados em forma de seminários possibilitou aos estudantes o debate 
argumentativo em coletividade. Estas atividades revelaram melhorias nos processos de 
ensino, permitindo a articulação entre saberes, habilidades e competências a partir da 
construção e fortalecimento da relação professor-aluno, bem como através de escolhas 
metodológicas e práticas pedagógicas adeq

TÍTULO: Reflexão e colaboração docente no contexto da aprendizagem baseada em 
problemas na ciência da computação
Instituição: UFABC Universidade Federal do Abc
Apresentador: Robson Rodrigues de Almeida
Autores: Robson Rodrigues de Almeida, Maria Inês Ribas Rodrigues, Irineu Antunes Junior
Resumo: A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) é uma metodologia de ensino 
que propõe aos alunos a resolução problemas práticos, antes mesmo de receberem os 
conceitos necessários para tanto. Sua finalidade é favorecer a construção do conhecimento, 
promovendo a autonomia no aprendizado. Sua aplicação no Nível Médio Técnico tem 
revelado aspectos positivos no ensino e aprendizagem de computação. Por outro lado, 
a PBL aumenta a imprevisibilidade da aula, podendo causar desconforto ao professor, 
seguido de uma resistência à sua adoção. Nossa pesquisa de mestrado tem se dedicado 
a coletar dados da atuação de professores que estão trabalhando com PBL na Educação 
Profissional. Pretende-se selecionar os episódios de reflexões sobre a prática e de 
colaboração entre os docentes, e identificar a relação desses elementos com a efetividade 
da PBL. Partindo dessa perspectiva, acreditamos que nossa pesquisa possa contribuir 
com reflexões que subsidiem a melhoria no ensino de Tecnologias da Informação.

TÍTULO: Saberes docentes em educação matemática na educação profissional técnica 
e tecnológica
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: José Firmino de Melo Júnior
Autores: Rodiney Marcelo Braga dos Santos, José Firmino de Melo Júnior.
Resumo: A presente pesquisa tem como sujeito o professor de Matemática no cenário da 
Educação Profissional Técnica e Tecnológica (EPTT), que vivencia no cotidiano profissional 
uma singular experiência. O objetivo nuclear é compreender como ocorrem os saberes da 



docência dos professores de Matemática, atuantes na EPTT, dada ênfase as especificidades 
das suas práticas pedagógicas e suas imp licações para/na formação continuada. Os sujeitos 
investigados são os professores dos Cursos Técnicos Subsequentes em Edificações 
e em Eletromecânica, Superiores de Tecnologia em Automação Industrial e em Análise 
de Desenvolvimentos de Sistemas, no Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras, 
no segundo semestre do ano 2014. A trilha metodológica contemplou como estratégia 
de pesquisa: o estudo de caso, a partir das narrativas orais Os resultados mostraram 
a relevância do estreitamento dos elos existentes dos professores com os saberes que 
dominam para poder ensinar sob um novo ângulo, no âmbito dos saberes práticos, 
que passam a ser percebidos como fundamentais para a configuração da identidade e 
competências profissionais. Portanto, depreende-se que a temática não se esgota, bem 
como para trabalhos futuros deve-se extrapolar a amostra (Campi) aqui contemplada.

TÍTULO: Estilo de vida de adolescentes do ensino médio integrado do IFCE-Campus 
Iguatu
Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Apresentador: Rodolfo Leonel Sobreira
Autores: Rodolfo Leonel Sobreira, Glauber Carvalho Nobre, Antonia Barbosa de Lima, Luis 
Clescivan Ferreira Nobre.
Resumo: Esse trabalho teve como objetivo avaliar a influencia do estilo de vida dos 
alunos do IFCE/Campus Iguatu e sua relação com a qualidade de vida. O Campus-Iguatu, 
recebe alunos oriundos de varias partes do país que trazem hábitos, conhecimentos e 
comportamentos variados que geralmente são modificados/adaptados ao ingressarem . 
A investigação foi feita por amostragem com alunos de ambos os sexos e idade entre 14 
e 19 anos.Foi possivel concluir que a grande maioria dos adolescentes, independente do 
sexo, está adotando hábitos mais saudáveis,o que contribui para redução de situações 
vexatórias e/ou desgastes fisicos e menor dano psicológico auxiliando lidar com o estresse 
de forma positiva.

TÍTULO: Diagnóstico do colégio técnico da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (CTUR) utilizando método de avaliação ambiental rápida
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Gabriella Couto de Azevedo
Autores: Rodrigo Batista Soares, Gabriella Couto de Azevedo, Felipe Menezes Silva Sá, 
Liliane Garcia da Silva Morais Rodrigues, Fernando Morais Rodrigues.
Resumo: O diagnóstico ambiental é a caracterização da qualidade ambiental atual da área de 
abrangência do Estudo Ambiental, de modo a fornecer conhecimento suficiente para embasar 
a identificação e a avaliação dos impactos nos meios físico, biológico e socioeconômico. 
Nesse sentido, Brasil (1986) oriente que este pode proceder nos meios físicos, biológicos e 
socioeconômicos. Estas investigações subsidiam alternativas de recuperação e respectivas 



estimativas de custos em projetos ambientais. A abordagem é sempre direcionada à solução 
dos problemas, levando em conta os riscos envolvidos, as exigências legais e os aspectos 
financeiros para a definição de metas e escolha das tecnologias. Nesse sentido, o presente 
trabalho realizou um diagnóstico ambiental no CTUR, localizado no município de Seropédica-
RJ, Brasil. O estudo foi desenvolvido durante o período de março à dezembro de 2014. Foi 
realizada visita in loco e pesquisa em literatura para realizar o diagnóstico físico e biótico. 
Diante das informações do diagnóstico realizado estas subsidiaram em estudos futuros para 
planejamento e respectivas analises ambientais.

TÍTULO: Avaliação da rotulagem de queijos fatiados comercializados na cidade de 
Quixeramobim-CE
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas
Apresentador: Rodrigo Leite Moura
Autores: Rodrigo Leite Moura, Francilda Rodrigues Guimarães, Cristiano Quintino Furtado, 
Maria Cecília Castelo Branco de Santana.
Resumo: O objetivo do trabalho foi verificar se a rotulagem praticada em queijos fatiados, 
no município de Quixeramobim-CE, adequa-se aos critérios da legislação. Visitou-se os 2 
principais supermercados da cidade, denominados aqui, por A e B. Efetuou-se averiguação da 
rotulagem com base na Resolução SMG Nº 554 (Brasil, 2001), consistindo em: identificação 
do produto; número do registro do fabricante do produto; razão social e endereço do fabricante 
do produto; razão social e endereço do fatiador; data do fatiamento e validade; temperatura 
de conservação. No estabelecimento A verificaram-se falhas, em 66,67% dos quesitos 
considerados. No estabelecimento B, o percentual de falhas foi de 100%. Percebe-se que 
os 2 supermercados apresentaram falhas nos rótulos dos alimentos fatiados e embalados. 
em 100% dos pontos de venda visitados havia vários itens em desacordo. Provavelmente a 
vigilância sanitária do município não realiza uma fiscalização rigorosa, imprescindível para 
que leis sejam cumpridas e para que sejam garantidos produtos de qualidade, evitando que 
informações tão relevantes sejam omitidas ou ignoradas.

TÍTULO: Resolução de problemas: Diminuindo as dificuldades por meio da interligação 
de saberes.
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN
Apresentador: Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque
Autores: Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque, Alisson Gardênio Augusto Santiago, 
Ana Patrícia Moreira Santiago, Maria da Glória Fernandes do Nascimento Albino.
Resumo: As dificuldades em resolução de problemas se espalham por todo o Brasil e 
em diversos países do mundo como afirma Sadovsky (2007) “[...] O baixo desempenho 
dos alunos em matemática é uma realidade em muitos países, não só no Brasil”. Diante 
deste quadro, a estratégia de resolução de problemas pode ser pensada como uma via 
para a mudança do ensino da matemática no Brasil. Segundo Polya (1995), um professor 



de matemática tem uma grande oportunidade de exercitar seus alunos ao desafiar a 
curiosidade. Apresentando-lhes problemas compatíveis com os conhecimentos destes 
e auxiliando-os por meio de indagações estimulantes, poderá incutir-lhes o gosto pelo 
raciocínio independente e proporcionar-lhes meios para alcançar este objetivo. Sendo 
assim, em muitos casos, alunos bem preparados neste quesito, terão menores dificuldades 
ao enfrentar e resolver problemas práticos em seu contexto social.
A pretensão de trabalhar no enfoque da interligação de saberes surgiu ao assistir o vídeo, 
“Cera do Faraó” que apresenta a história de três jovens da rede pública de ensino, da ci-
dade de Apodi – RN, que utilizaram os conhecimentos do cotidiano, somados a inúmeros 
outros, oriundos de diversas disciplinas, de forma interligada, para resolver um problema 
de sua comunidade em relação às frutas que se estragavam facilmente por causa do clima 
quente da região.
O vídeo nos motivou a proposição de um caminho para a introdução de problemas ma-
temáticos; envolvidos em situações que surgem no estudo de um determinado tema da 
própria realidade do aluno, de seu meio sociocultural. Nesse sentido, a assimilação dos 
saberes interligados e os problemas de matemática que surgiram durante o estudo da 
cultura egípcia possibilitaram reflexões e provocaram nos alunos o desejo de buscar estas 
soluções como se eles fossem os próprios escribas ou agrimensores egípcios.
O procedimento metodológico utilizado tem abordagem qualitativa, por meio da qual se 
analisou as contribuições da metodologia de resolução de problemas e dos saberes interli-
gados no ensino aprendizagem da matemática. O método utilizado foi baseado no propos-
to por Polya (1995), seguindo-se as quatro etapas, para a resolução de vários problemas, 
contextualizados no antigo Egito, relacionados ao conteúdo geometria.

TÍTULO: Produção de rabanete produzido com vermicomposto a base de esterco bovino: 
Experiências práticas em viveiro escolar didático
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Rodrigo Rosa Martins
Autores: Rodrigo Rosa Martins, Daniel Hupalo, Überson Boaretto Rossa, Cléder Alexandre 
Somensi.
Resumo: Instituto Federal Catarinense Campus Araquari possuem no decorrer do processo 
formação acadêmica, a possibilidade de trabalhar com pesquisas e estes procuram abordar 
temas que, no contexto onde a escola esta inserida, pode fazer a diferença.
Os produtos alimentícios sempre possuem espaços dentro de pesquisa nos centros de edu-
cação espalhados por todo nosso pais, muito cultivada na região, o rabanete é uma variedade 
de resposta rápida quando participa de testes metabólicos, foi escolhido no presente trabalho 
por ter também nesta região do pais, as variáveis climáticas necessárias que permitem um 
ótimo trabalho de levantamento de parâmetros biométricos, capas de proporcionar um resul-
tado indiscutível referente à viabilidade das três matérias primas utilizadas.



Para o experimento utilizou se substrato produzido na Unidade de Gestão de Resíduos do 
Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari e a cultura escolhida foi o rabanete da 
variedade Crimson Gigante, com germinação de 80 % e pureza de 99,9 %. O cultivo foi 
feito em bandejas de poliestireno expandido (isopor) com 72 células.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado; 3 tratamentos, 3 repetições, 15 
plantas como unidade experimental. Os tratamentos foram compostos por distintos subs-
tratos tendo a seguinte composição: T1 – 100 % vermiculita; T2 – 100 % de vermicom-
posto a base de esterco bovino; T3 – mistura de 50 % vermicomposto a base de esterco 
bovino e 50 % de vermiculita em relação v/v.
Analisaram-se os parâmetros biométricos de produtividade de altura da parte aérea (H), 
número de folhas por planta (No. Folhas), diâmetro de colo (DC), biomassa fresca da parte 
aérea (BFPA), biomassa seca da parte aérea (BSPA), biomassa fresca da raiz (BFR), bio-
massa seca da raiz (BSR) e biomassa seca total (BST). Os dados apurados passaram pela 
Análise de Variância (ANOVA).
O resultado deste experimento levou a conclusão que quando foi usado 100% de vermi-
compostagem obteve os melhores índices dentro dos parâmetros observados, após uma 
analise de tudo que foi trabalhado, deu se a construção do pôster nos moldes do evento 
para apresentar o resultado para os participantes inseridos neste mercado educacional, 
profissional e tecnológico que circularam neste evento mundial.

TÍTULO: Análise do perfil socioeconomico de alunos dos cursos do PRONATEC do IFMA 
– Campus Buriticupu no ano de 2014
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Rodrigo Santos Muniz
Autores: Rodrigo Santos Muniz, Mariana de Sousa Lira Araújo, Maria Vânia da Silva Aguiar, 
Dávila de Carvalho Feitosa.
Resumo: O presente trabalho expõe as primeiras constatações obtidas a partir de estudos 
do perfil dos alunos dos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego - PRONATEC e aos seus desafios na busca dos objetivos do programa no 
Instituto Federal – IFMA – Campus Buriticupu no ano de 2014. No decorrer do trabalho é 
feito um diálogo entre as diversas literaturas relacionadas ao tema, que serviram de base 
para a fundamentação teórica. e na conclusão apresentam-se observações que servem 
como possíveis sugestões para trazer melhorias ao êxito dos cursos, podendo os mesmos 
serem mais condizentes com a realidade e anseio dos educandos do PRONATEC.

TÍTULO: Parceria pública privada no sistema penitenciário: Uma política pública de 
ressocialização ou a mercantilização do sofrimento?
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Rodrigo Zouain da Silva



Autores: Rodrigo Zouain da Silva, Agnaldo Afonso de Sousa, Amara Fuccio de Fraga e 
Silva, Juliana Ventura de Souza Fernandes, Maria da Graças de Oliveira.
Resumo: “Estava na prisão, e você veio me visitar.” (Mateus 25:36). A frase bíblica citada 
acima, independente de crença religiosa, apresenta uma proposta de reflexão pertinente 
a uma parcela considerável da população que se encontra privada de sua liberdade e na 
maioria das vezes, está submetida a uma situação desumana.
Dante Alighieri descreveu que o inferno seria um lugar úmido, sujo, fétido, sombrio, mal 
iluminado. Os presídios Brasileiros em sua maioria se assemelham às características cita-
das, violando frontalmente os Direitos Humanos, impedindo a ressocialização e absorven-
do uma parcela considerável dos recursos públicos.
As frases: “Meu Deus, tende piedade de mim; Jesus, socorrei-me” e “Perdão, meu Deus! 
Perdão, Senhor” - foram escritas por Foucault em Vigiar e Punir, retratando o suplício dos 
condenados, que são plenamente harmônicos com o sofrimento dos reeducandos que 
estão cumprindo penas nos presídios Brasileiros.
As forças, o pelourinho, o patíbulo, o chicote e a roda, ainda não fazem parte apenas da 
história dos suplícios, como marcas da barbárie dos séculos passados, uma vez que foram 
remodelados e estão presentes no Século XXI. Os “corpos dos condenados” continuam 
sendo utilizados como meio de punição, ou seja, nos sistemas penais ditos como moder-
nos, as penas “físicas” são regras e se referem diretamente ao corpo.
O Brasil atualmente possui a terceira maior população carcerária do Planeta, correspon-
dendo ao total 711.463 pessoas presas, existindo apenas 357.219 vagas no Sistema Pri-
sional, gerando um déficit de 206.307 vagas. (Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 2014)
O Governo de Minas Gerais, firmou uma Parceria Pública Privada no município de Ribei-
rão das Neves no ano de 2009, sendo inaugurada no ano de 2013, utilizando-se o slogan 
“menor custo e maior eficiência.
Em fevereiro de 2015 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ajuizou Ação Civil 
Pública solicitando a interdição parcial de duas Unidades prisionais no município de Ribei-
rão das Neves, devido à superlotação, insuficiência de agentes penitenciários, deficiência 
na vigilância, aumento na insegurança e possíveis fugas e rebeliões. E, no dia 17 de feve-
reiro de 2015, foi noticiada a fuga de 02 (dois) recuperandos da PPP-Ribeirão das Neves.
Neste contexto opiniões antagônicas vem sendo desenvolvidas em relação às PPP no 
sistema penitenciário, algumas fundamentadas no baixo custo e na eficiência; - e outras 
pautadas na violação dos direitos humanos e na omissão em relação às políticas públicas 
pertinentes aos reeducandos que cumprem pena privativa de liberdade.
Os resultados da parceria públicos privados não podem estar restritos aos dados econô-
micos, privilegiando-se a eficiência por meio de um olhar indolente e pautado em metas 
quantitativo-financeiras, onde os recuperandos tendem a ser tratados como números ou 
meio para obter resultados.
O município de Ribeirão das Neves possui uma população estimada pelo IBGE de 319.310 



habitantes, abrigando 05 unidades prisionais e aproximadamente 8 mil recuperandos, o 
que equivale a 10% da população carcerária de Minas Gerais. Neste município, foi inaugu-
rado no ano de 2011 o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ribeirão das 
Neves.
O IFMG em relação as suas atividades universitárias de ensino, pesquisa aplicada e ex-
tensão, deve contribuir diretamente na formação para o trabalho, promoção humanística, 
científica e tecnológica tanto dos reeducandos quanto da comunidade acadêmica e dos 
munícipes, considerando as reais necessidades da PPP-Sistema Penitenciário, concreti-
zando os princípios, objetivos e finalidades dos Institutos Federais, conforme dispõe ex-
pressamente a Lei N° 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
A Educação, em especial a Educação Profissional e Tecnológica não pode ser omissa em 
relação aos desafios para o desenvolvimento humano e para a transformação social, pau-
tada nos princípios da dignidade humana e igualdade de direitos, minimizando todas as 
formas de violência e violação de

TÍTULO: O ensino de progressão aritmética no proeja
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete
Apresentador: Roger Oliveira de Lima
Autores: Roger Oliveira de Lima, Luciana Carvalho Prazeres, Vania Carvalho Prazeres, 
Patrícia Perlin, Erivelto Bauer de Matos.
Resumo: O ensino da Matemática no PROEJA requer do educador um equilíbrio de 
aplicabilidade de metodologias diversificadas, a fim de alcançar resultados satisfatórios 
no corpo discente, em face do público apresentar um percentual de dificuldades na 
aprendizagem por muitas vezes estarem afastados das escolas por um longo período ou 
apresentarem razões sociais insuficientes no que tange a possibilidade de frequentar o 
ensino regular.
Atualmente a disciplina de Matemática no PROEJA é ministrada por meio de livros didáti-
cos utilizados no Ensino Regular, com textos de difícil interpretação, necessitando assim 
que os professores dessa área introduzam de forma mais objetiva, simples, esclarecedora 
e didática o que está expresso nos livros.
A Engenharia Didática é uma metodologia de ensino que vem auxiliar o professor nesta 
difícil tarefa, tendo a finalidade de analisar as situações didáticas que se apresentam em di-
ferentes ambientes. Com a aplicação das suas quatro fases o professor consegue perceber 
as dificuldades dos alunos, atingindo assim um bom resultado em suas aulas.
O trabalho a seguir foi desenvolvido no 6º semestre do curso de Licenciatura em Matemática 
IFF–Campus Alegrete, nas disciplinas de Matemática Discreta e Metodologias para o ensino 
de matemática II, que se uniram neste semestre para a Prática Profissional Integrada (PPI) 
que tem o intuito de integrar a teoria com a prática, ela está presente desde o início dos cur-
sos, articulando os conhecimentos básicos, específicos e pedagógicos do currículo.



Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de atividade 
envolvendo Progressão Aritmética para ser aplicada em uma turma do PROEJA utilizando 
como metodologia de ensino a Engenharia Didática.
A Engenharia Didática é uma metodologia de pesquisa interligada a Didática da Matemáti-
ca. Ela tem a finalidade de analisar as situações didáticas presentes em diferentes ambien-
tes, podendo ser entendida como um esquema experimental que se baseia na realização, 
observação e análise do ensino.
Essa metodologia articula a prática do ensino com a prática da investigação, ela pode ser 
utilizada em pesquisas que estudam os processos de ensino e aprendizagem de determi-
nado assunto. A Engenharia Didática é uma sequência de aulas organizadas e articuladas 
para realizar um projeto de aprendizagem para um certo grupo de pessoas.
A Engenharia Didática é dividida em quatro fases: análises preliminares; concepção e aná-
lise a priori das situações didáticas; experimentação; e análise a posteriori e validação.
A primeira fase, como o nome já diz, é aquela onde se realizam as análises preliminares 
sobre os conhecimentos já adquiridos sobre o assunto a ser tratado, assim como a análise 
epistemológica dos conteúdos contemplados pelo ensino; a análise do ensino atual; a 
análise da concepção dos alunos, das dificuldades e dos obstáculos que eles enfrentam. 
Segundo Machado (2012),
As análises preliminares são feitas principalmente para embasar a concepção da engenha-
ria, porém, elas são retomadas e aprofundadas durantes todo o transcorrer do trabalho. É 
evidente que cada uma delas acontecerá ou não, dependendo do objetivo da pesquisa, e 
esse objetivo também determinará o grau de profundidade dessas análises. (p.238)
A segunda fase, análise a priori, traz como objetivo determinar como as escolhas feitas (as 
variáveis pertinentes) permitem determinar o comportamento dos alunos e explicar seu 
sentido. Como Artigue (1988) apud Machado descreve:
A análise a priori deve ser concebida como uma análise do controle do sentido, pois a 
teoria das situações didáticas que serve de referencia à metodologia da engenharia didá-
tica teve, desde sua origem, a ambição de se constituir como uma teoria de controle das 
relações entre sentido e situações. [...] o objetivo da análise a priori é determinar no que as 
escolhas feitas permitem controlar os comportamentos dos alunos e o significado de cada 
um desses comportamentos. Para isso, ela vai se basear

TÍTULO: Alçando voo: Debatendo a educação permanente, o mundo do trabalho e a 
educação profissional.
Instituição: IFSUL - Instituto Federal Sul-rio-grandense
Apresentador: Roger Sauandaj Elias
Autores: Roger Sauandaj Elias
Resumo: Historicamente, a educação profissional é vista como meio de controle social, 
formação de mão-de-obra para o mercado e modalidade de educação para os mais pobres.



O novo caráter da educação profissional, voltado para a formação teórica e prática, de 
alta complexidade e de maneira continuada e verticalizada, é ainda pouco conhecido e 
problematizado.
O projeto Alçando Voo surgiu da necessidade de debater amplamente a educação profis-
sional, observando-se a proposta trazida pela lei 11.892/2008 e as demandas da comuni-
dade local. Para tanto, oferece-se uma formação continuada para professores e alunos de 
escolas públicas, problematizando a educação como processo permanente, a relação entre 
educação profissional e o mundo do trabalho e a proposta da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).
A 1ª edição do projeto ocorreu em 2014. Na XXXVIII REDITEC, o projeto obteve reconhe-
cimento interinstitucional como experiência exitosa de extensão no âmbito da RFEPCT.

TÍTULO: Água: Recurso finito e vital
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Rogério de Abreu Silva
Autores: Rogério de Abreu Silva, José Edilson do Nascimento.
Resumo: A água é a fonte da vida, não importando quem somos o que fazemos ou onde 
vivemos, todos dependemos d’água para viver. Essencial para a vida, esta constitui dois 
terços de nosso corpo e 70% da superfície da Terra. Ainda que se considere um recurso 
tão abundante este é, em verdade um bem escasso visto que 97% da água da Terra está 
nos oceanos e, sendo salgada, torna-se imprópria para o consumo. do restante, mais 
de dois terços estão nas geleiras e menos de 1% da água terrestre é água doce, própria 
para o uso humano. A água É, provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com 
todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial 
aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade humana apresentando-se sob 
distintos pontos de vista tais como o social, o econômico, o educacional, etc. A previsão 
para o futuro da humanidade é, com relação a água, algo sombrio quando se sabe 
que atualmente dezenas de países - a maioria dos quais no Oriente Médio e na África - 
apresentam problemas de escassez permanente. O consumo mundial de água subiu cerca 
de seis vezes nas últimas cinco décadas.
Água é um recurso natural renovável, mas sua renovação em termos de quantidade só 
acontece do ponto de vista global, localmente não se renova por si; quando assoreamos os 
rios, entupimos de entulho, lixo e esgoto os rios, lagos, lagoas e córregos, a água poluída 
ou contaminada não se renova. do volume total disponível, 60% concentram-se em apenas 
10 países, entre os quais se destacam Brasil, Estados Unidos, Rússia e China. A América 
do Sul é o continente mais rico do planeta em recursos hídricos
Segundo fontes oficiais, todos os 10 mil cursos de água existentes no Brasil, entre rios e 
córregos, encontram-se, de alguma forma, poluídos. Estimados 25% das águas subter-
râneas estão contaminadas. Cada vez mais a água é retirada dos rios, dos córregos, dos 



lagos e dos lençóis subterrâneos para alimentar homens, agricultura, animais, plantas e 
indústrias com sede. de natureza crítico-explicativa este trabalho buscou a relação causa
-efeito frente à tensão ambiental quando do uso e consumo da água e sua problemática 
no tocante à sua escassez, finitude e vitalidade para os seres humanos e todos os seres 
vivos da terra. Teve objeto concreto e bibliográfico, onde se recorreu-se a vasta literatura e 
fontes diversas para análise da presente situação. O ciclo hidrológico cria a falsa ilusão de 
que a água é um recurso infinito. Mas, na verdade, o que este faz, tão somente, é transferir 
a água dos lagos, rios e oceanos para a atmosfera e continentes, trazendo-a de volta para o 
mesmo lagos, rios e oceanos. Ou seja, a água que circula é sempre a mesma. É necessário 
e urgente que a gestão dos recursos hídricos se efetue de forma mais competente e eficaz 
do que vem sendo feita até hoje e essa conclusão não é apenas teórica, nem se refere a um 
futuro remoto, o problema é atual e afeta a humanidade de hoje, pois a sobrevivência de 
milhões de pessoas exige ações imediatas. e esta responsabilidade não é única e exclusiva 
dos governantes. Tal concepção implicando em dificuldades na resolução deste problema.
É necessário e urgente que a gestão dos recursos hídricos se efetue de forma mais com-
petente e eficiente do que vem sendo feita até hoje e essa conclusão não é apenas teórica, 
nem se refere a um futuro remoto, o problema é atual e afeta a humanidade de hoje, pois a 
sobrevivência de milhões de pessoas exige ações imediatas. O homem tem o direito de criar 
tecnologias e promover o desenvolvimento para suprir suas necessidades, mas, tudo precisa 
ser muito bem pensado, pois a natureza também tem de ser respeitada, em nome de sua 
própria sobrevivência, bem como dos demais seres vivos e viventes da face da Terra.

TÍTULO: O uso dos recursos didáticos e tecnológicos na escola: um olhar sobre as 
práticas pedagógicas dos professores
Instituição: Universidade Federal do Piaui
Apresentador: Rogério de Medeiros Silva
Autores: Rogério de Medeiros Silva, Nayara Rosa Nunes de Sousa, Angélica Mendonça 
da Silva.
Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir da pesquisa de campo realizada na Escola 
Marista Champagnat de Teresina. A escola Marista é uma unidade filantrópica, mantida 
pela União Norte Brasileira de Educação e Cultura e administrada pela Congregação dos 
Irmãos Marista, vinculada a Igreja Católica e funcionando há pouco mais de quatro anos.
Por ser dotada de diversos recursos didáticos, e ter um corpo docente bastante jovem e 
uma equipe gestora que incentiva o uso das novas tecnologias, a escola foi escolhida para 
a pesquisa que foi feita na visita realizada pelos componentes do grupo nos dias 09 e 11 
de dezembro de 2014. Na ocasião, foram entrevistados três professores, uma assistente 
pedagógica e o diretor.
Este artigo objetiva apresentar “como os professores utilizam os recursos didáticos e tec-
nológicos na escola?”.



TÍTULO: Alunos surdos na EPTNM: Antecipando-se à evasão
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Monte Castelo
Apresentador: Magda Santos de Oliveira
Autores: Rogério de Mesquita Teles, Magda Santos de Oliveira, Arenilson Costa Ribeiro.
Resumo: Este trabalho investigou a opção de alunos surdos pelo IFMA, Campus e 
pelo curso, além de buscar evidenciar causas para possível evasão e a intenção desses 
alunos pós curso técnico. Foram pesquisados 13 (treze) alunos surdos do IFMA- Monte 
Castelo, no 2º semestre de 2014. Desses, 1 trancou, 6 são do 4º semestre do curso, 
sendo 4 do integrado e 2 do concomitante; e 6 do 2º semestre, sendo 3 do integrado, 2 
do concomitante e 1 do subsequente. A pesquisa foi feita pela aluna surda Magda. 58,3% 
escolheram o curso para prosseguir estudos. 58,3% pretendem trabalhar na área e ir para 
a Universidade. dos que pretendem ir para Universidade, 50% pretendem seguir carreira 
na área ou afim. 41,65% escolheram o IFMA por oportunidade de emprego, 25% por 
vocação e 16,7% orientação da família ou de amigos. 50% apontaram conteúdos como 
maior dificuldade no curso, sendo 33,3% em disciplinas profissionalizantes e 16,7% em 
disciplinas do ensino médio. 33,3% maior problema a comunicação com os professores 
(25%) e com alunos (8,33%). A comunicação é o maior na escola para 83,3%, o que 
aponta para a necessidade de investimento em comunicação visual e em cursos de Libras.

TÍTULO: “Aprender brincando” o uso do lúdico nas aulas de geografia
Instituição: Universidade Federal de Alagoas
Apresentador: Rogério Ewerton Ferreira da Silva Nascimento
Autores: Rogério Ewerton Ferreira da Silva Nascimento, Álvaro Augusto das Montanhas 
Farias, Lisandra Rodrigues Cavalcante, Lyria Texeira Araujo, Regla Toujaguez La Rosa 
Massahud.
Resumo: O presente trabalho busca promover a educação inclusiva através de momento 
lúdico nas aulas de Geografia. Participam da aplicação alunos surdos e ouvintes do 6º 
ano do ensino fundamental em uma escola estadual da cidade de Maceió-AL. A pesquisa 
é de base qualitativa e analisa o comportamento, as relações e aprendizagem desses 
alunos no desenvolvimento das aulas de Geografia. em seu primeiro momento caracteriza 
uma ação do PIBID – Interdisciplinar Geociências da Universidade Federal de Alagoas - 
UFAL: Levantamento e avaliação diagnóstica do contexto social e didático-pedagógico 
das escolas, resultando posteriormente na atividade aplicada e analisada na presente 
pesquisa. de caráter teórico-prática, a atividade executada em equipes foi planejada sob 
a orientação do professor supervisor e intitulada: Caça ao Tesouro. A mesma atende o 
conteúdo geográfico de orientação espacial. A aplicação desta atividade demonstrou a 
sua eficácia como recurso lúdico e inclusivo. Proporcionou a interação dos alunos surdos 
e ouvintes, professores e intérpretes. Além de facilitar a compreensão do conteúdo, 
podendo dessa maneira, contribuir significativamente com o processo de aprendizagem 
da Geografia, enquanto disciplina escolar. Dentre os demais benefícios identificados na 



execução da atividade destacam-se o estímulo a atenção e criatividade, considerando 
o fato, que são exigidos dos alunos maior interpretação e aceleração do raciocínio na 
leitura das pistas para encontrar o objetivo “Tesouro”, consequentemente o aluno aprende 
a desenvolver estratégias, e que de acordo com Lopes (2005) tais práticas provocam 
no individuo um contato maior com a realidade preparando-o para enfrentar situações-
problemas existentes no espaço no qual habita. Também identificou-se que os materiais 
utilizados, que são de fácil acesso, surtiram o efeito esperado na superação da carência 
identificada na escola estudada. Vale salientar que no contexto educacional o lúdico possui 
local de destaque, mas ainda se caracteriza como um grande desafio a ser conquistado, 
considerando o fato que muitas escolas possuem certa resistência na utilização desse 
método de ensino facilitador da aprendizagem. Ressalta-se nesta pesquisa a proposta 
de uma atividade simples funcionando como instrumento educacional lúdico, eficaz e 
inclusivo. Capaz também de estimular o ensino da Geografia.

TÍTULO: Estudo da evapotranspiração de referência (ETO) em Januária (MG)
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Romário Santos Madureira
Autores: Romário Santos Madureira, Josué Antunes de Macêdo.
Resumo: A modelagem matemática proporciona modelar uma situação cotidiana para uma 
melhor interpretação dos eventos. Contribui com o desenvolvimento acadêmico e busca 
por soluções a fim de facilitar problemas de distintas áreas do conhecimento. Para melhor 
aproveitamento dos recursos hídricos na região o presente trabalho objetivou-se determinar 
a média mensal da evapotranspiração de referência (ETo) pelo método Penman–Monteith 
considerado padrão pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO). O saldo de radiação (Rn) correspondeu a 59,0% do valor médio da radiação solar 
global. Os resultados permitiram verificar que a evapotranspiração de referência (ETo) 
oscilou entre os valores 2,57 mm/dia e 6,82 mm/dia, obtendo o maior coeficiente de 
determinação (R2) quando correlacionada com a radiação líquida. A maior frequência 
modal dos valores da ETo, variou entre 3,5 e 5,5 (mm/dia) na região de Januária (MG).

TÍTULO: Game arquitetura de computadores
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns
Apresentador: Romero Araújo de Medeiros
Autores: Romero Araújo de Medeiros
Resumo: O trabalho apresenta uma estratégia didática baseada na aprendizagem com 
jogos digitais, buscando acrescentar ao ensino técnico integrado ao ensino médio uma 
metodologia ativa, onde o o aluno atue no processo de ensino-aprendizagem de forma 
mais interativa. Nessa perspectiva é indispensável o uso de TIC como recurso para 
proporcionar aulas mais dinâmicas e interativas. Um aspecto importante na utilização dos 
jogos digitais é o envolvimento e o prazer que o aluno sente ao jogar, aprendendo sem se 



preocupar necessariamente com um conteúdo. O presente jogo eletrônico foi concebido 
para um público jovem, ansioso por histórias e desafios, que cresceu junto ao universo 
dos quadrinhos, animações e os mangás, assim como interagiu com diversos games de 
aventura, especificamente os RPG (Role Playing Games). Envolvendo elementos desta 
cultura associado ao conhecimento de algo técnico e objetivo podemos propor uma forma 
original de construção de um conhecimento.

TÍTULO: A Educação escolar de alunos surdos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) 
Campus Imperatriz
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Imperatriz
Apresentador: Ronaldo Silva
Autores: Ronaldo Silva, David Ítalo Silva de Oliveira, Fabiano Sousa Lira, Aricelma Costa 
Ibiapina, Reginaldo Costa Sales.
Resumo: O presente artigo analisa a educação de Surdos no contexto da educação inclusiva. 
A questão central que moveu essa pesquisa foi: Como ocorre a inclusão dos alunos surdos 
do IFMA Campus Imperatriz? O objetivo da pesquisa foi analisar como ocorre a inclusão 
dos alunos Surdos do IFMA Campus Imperatriz. A pesquisa segue a abordagem qualitativa. 
É um estudo de caso sobre a implementação e operacionalização da inclusão de surdos na 
instituição. O locus da pesquisa é o IFMA Campus Imperatriz, onde os sujeitos informantes 
dessa pesquisa foram os alunos Surdos estudantes do ensino médio.

TÍTULO: Praguicida caseiro, uma solução viável para eliminação de pragas em jardins
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Ronan Souza Ribeiro de Campos
Autores: Ronan Souza Ribeiro de Campos, Nayara dos Santos Amorim, Rosária da Costa 
Faria Martins, Beatriz Vilete Santos.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo testar práticas e princípios de produção 
sustentáveis. Segundo o Engenheiro Agrônomo Augusto Gelmini, em alguns casos a 
utilização de defensivos em jardins e plantas ornamentais pode se tornar inviável - devido à 
falta de seletividade desses defensivos -, e por haver muitas pragas em plantas ornamentais 
da região da cidade do Rio de Janeiro foi criado este praguicida que tem como perspectiva 
de combater pragas e doenças com um método econômico e eficiente. Busca-se levar 
este produto ao conhecimento de floristas, jardineiros, paisagistas da região, colocar em 
prática um produto de suma importância e mais eficiente para o combate de pragas nas 
plantas ornamentais. O produto foi aplicado nas plantas ornamentais que apresentavam 
pragas e obtivemos bons resultados. A elaboração do produto é simples – com materiais 
facilmente encontrados -, econômico e mostrou ser eficaz resolvendo então o grande 
problema com pragas.



TÍTULO: Alan turing e suas descobertas que mudaram o rumo da tecnologia
Instituição: Faculdade Ieducare
Apresentador: Roney D. Freitas
Autores: Roney D. Freitas, Carlos Estevão Bastos Sousa.
Resumo: O Inglês Alan Turing teve importantes contribuições em sua vida de pesquisador 
para a tecnologia e ciência moderna, mas, infelizmente, o mesmo, devido a sua opção 
sexual acabou por se tornar, talvez, o profissional mais injustiçado da informática/
tecnologia, pensando nisso, viemos através desse trabalho expor a sua importância não só 
para a computação, mas para a humanidade seja em várias vidas que foram salvar durante 
a II Guerra Mundial através de sua máquina ou de suas ideias que são utilizadas até hoje 
como foco de estudo para a informática.

TÍTULO: Análise reflexiva sobre aspectos da avaliação de rendimento escolar e proposta 
de uma metodologia
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Roniele Belusso
Autores: Roniele Belusso, Nolvi Francisco Baggio Filho, Aline Belusso.
Resumo: O presente trabalho trata de uma proposta para avaliação do rendimento escolar 
através de reflexões sobre práticas docentes na educação profissionalizante no Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha. O objetivo central do trabalho é propor 
uma metodologia avaliativa para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem, oferecendo 
ao aluno a oportunidade de ser agente do próprio conhecimento. O trabalho inicia com 
uma busca por contextos da educação na sociedade moderna a partir das ideias de 
pesquisadores como: Esteban (2013), Luckesi (2011), Perrenoud (2000), entre outros 
para promover um aprofundamento dos aspectos reais da prática docente e uma análise 
sobre a avaliação de rendimento escolar buscando construir a habilidade de refletir sobre a 
organização da atividade pedagógica a partir de métodos avaliativos contínuos e verticais, 
estimulando a problematização, compreensão e sistematização de maneiras de intervir na 
realidade de aprendizagem dos alunos.

TÍTULO: Avaliação do formulário whoqol-bref de qualidade de vida, em plataforma 
web, como ferramenta para a predição da evasão discente no IFB.
Instituição: IFB - Instituto Federal de Brasília
Apresentador: Ronielson Pereira da Silva
Autores: Ronielson Pereira da Silva, Marcos Luis Grams, Atila Pires dos Santos, Sandra 
Isaelle Figueiredo dos Santos, Marco Antonio Vezzani.
Resumo: A evasão discente, por ser um fenômeno polissêmico, é um dos principais 
desafios para a gestão da educação profissional. Os poucos estudos focam o clima escolar 
e o aluno já evadido. O presente estudo objetiva compreender o aluno in situ, gerando 



ferramentas para a predição do fenômeno e a intervenção tempestiva pelo gestor. Utiliza-
se o conceito de Qualidade de Vida, proposto pela Organização Mundial da Saúde, que 
é medido pelo teste WHOQOL-bref e que analisa o aluno a partir de elementos físicos, 
psicológicos, relações sociais e meio ambiente. Avaliou-se o teste quanto ao tempo 
de resposta, características psicométricas e funcionalidades, em comparação com o 
formulário impresso, ao ser desenvolvido em formato aberto, no modelo de computação 
em nuvem com acesso multiplataforma, utilizando-se o programa Google docs. Concluiu-
se que, após ajustes, o modelo de formulário eletrônico desenvolvido é capaz de agilizar a 
construção do banco de dados, potencializando a predição da evasão.

TÍTULO: Contexto historico da construção do conhecimento agroecologico e a 
contribuição da UFRRJ no processo
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Ronnier Carneiro da Frota
Autores: Ronnier Carneiro da Frota, Lia Maria Teixeira de Oliveira, Diogo de Souza Pinto.
Resumo: INTRODUÇÃO: A UFRRJ(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) antes 
denominada ESAMV (Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária) foi criada na 
década de 1910 por meio do Decreto nº 8.319. A UFRRJ passou por diversas modificações 
tanto na sua localização física como também na sua denominação que implica uma 
proposta institucional. Diante desse resgate histórico podemos perceber a importância 
e relevância da UFRRJ como umas das instituições do setor agrícola, com uma politica 
pedagógica voltada para a formação de profissionais da área agraria e também para o 
desenvolvimento da agricultura no Brasil. Nos anos de 1960 o “pacote tecnológico”, 
conhecido como Revolução Verde, foi introduzido no Brasil com a finalidade de modernizar 
a agricultura do país. Contrariamente a todo esse modelo, a partir dos anos 1970 surge em 
a nível mundial, uma discussão problemática e preocupante com relação aos problemas 
ambientais. Diante desse contexto começa a se pensar num modelo de produção que 
resgatasse uma inter-relação harmoniosa entre o homem, sociedade e a natureza. Na 
UFRRJ isso não foi muito diferente. A partir da década de 1970 começou a se protagonizar 
esse movimento alternativo e resistência politica dentro da UFRRJ. Esse movimento foi 
bastante intenso e forte através do movimento de estudantes organizados e em plena 
Ditadura militar cria um grupo denominado de Agricultura Alternativa.
METODOLOGIA: Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa primam pela 
abordagem qualitativa da pesquisa em educação. Neste sentido, trabalhamos com o levan-
tamento de fontes primárias e secundárias, procedendo à leitura em documentos, artigos, 
textos, teses, dissertações, leitura de imagens, documentários, vídeos e construção de 
relatórios.
RESULTADOS: Considerando algumas questões referentes ao nosso objeto de pesquisa, 
que é o um resgate histórico através do levantamento bibliográfico, usando como refe-
rência os espaços formais e informais de debate e construção do conhecimento agroe-



cológico na UFRRJ e nas suas parceiras. Como é o caso da EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 
através da Fazendinha Agroecológica (SIPA) e as experiências de docentes e discentes 
com seus projetos engajados. A UFRRJ desde o surgimento dessa temática ecológica, em 
plena ditadura militar, sempre teve seu papel crucial nessa construção do conhecimento 
de uma agricultura agroecológico associada aos movimentos de sinergia entre o homem, 
sociedade e natureza. Atualmente ainda se preza, como, por exemplo, o GAE (Grupo de 
Agricultura Agroecológica) e algumas iniciativas formais na Fazendinha Agroecológica 
(SIPA), no centro de CVT ( Centro de vocação Tecnológica) que atua na elaboração e exe-
cução de projetos políticos e pedagógicos baseado na temática da agricultura orgânica e 
agroecológica ou até mesmo nos movimentos sociais do campo (MST), em associações 
comunitárias e etc. Além, da relações institucionais da UFRRJ com o PRONERA/Educação 
do Campo do INCRA/MDA e o Instituto de Educação, através do grande avanço dessa 
institucionalização com a criação do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC) 
onde se dá a formação de agricultores familiares, indígenas, quilombolas, assentados da 
reforma agrária, pescadores e ribeirinhos. Isso só vem se fortalecendo, recentemente foi 
criado o seu próprio departamento, denominado DECAMPI (Departamento de Educação 
do Campo e Diversidade), um grande avanço politico e administrativo da construção do 
conhecimento agroecológico e saberes populares na UFRRJ, além da colaboração para 
disseminação da agroecologia no Brasil.

TÍTULO: Glossário de anatomia e fisiologia humana em libras
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Bruna Yuri Ferreira de Lima
Autores: Ronny Diogenes de Menezes, Bruna Karlla da Silva Campos, Bruna Yuri Ferreira 
de Lima, Ivanildo Silva dos Santos Junior, Maria Inês Santos Silva.
Resumo: O projeto Lonjí procurará tornar acessível em Libras, informações sobre a anato-
mia e fisiologia do corpo humano através de um glossário virtual, que será disponibilizado 
na internet. Este glossário beneficiará alunos, surdos e ouvintes, de nível fundamental e 
médio, estudantes de biologia e enfermagem e profissionais da saúde e educação que 
estejam envolvidos com os povos surdos. Com o apoio do CNPq esse projeto está sendo 
executado pelo NAPNE do IFPE Campus Pesqueira.

TÍTULO: Fabricação de sabão ecológico a partir de óleos de fritura no município de 
Piranhas-AL
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Ronny Francisco Marques de Souza
Autores: Ronny Francisco Marques de Souza
Resumo: Nos últimos anos, a preocupação com o meio ambiente tem levado a busca 
por práticas mais sustentáveis. Nesse sentido foi trabalhado no âmbito das atividades 
de extensão do PROJET 2013 do IFAL, Campus Piranhas, o Projeto de extensão Sabão 



Ecológico que teve por objetivo conscientizar profissionais de restaurantes locais, acerca 
do descarte incorreto do óleo de fritura, que após coletado, foi usado na produção de um 
sabão caseiro de boa qualidade para comunidade. Dois públicos alvos foram contemplados 
no trabalho: as mães que compõem a Pastoral da Criança e as alunas do curso básico de 
fabricação de produtos de limpeza do programa federal Mulheres Mil.
No projeto Sabão Ecológico trabalhou-se os conteúdos de Química, de forma teórica e 
experimental, através de misturas, soluções, noções de segurança e reações químicas, ao 
mesmo tempo em que se abordaram conteúdos de ecologia e meio ambiente.

TÍTULO: Produção de material didático: Auxilio para futura docência
Instituição: IFRR
Apresentador: Rosa Maria Cordovil Benezar
Autores: Rosa Maria Cordovil Benezar
Resumo: O TRABALHO TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR O FUTURO DOCENTE A 
DESENVOLVER HABILIDADES PARA O SUCESSO NA FUTURA PROFISSÃO

TÍTULO: As competências pedagógicas necessárias para o tutor atuar na EAD
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Rosa Maria da Silva
Autores: Rosa Maria da Silva, Elizeth Rezende Martins, Magali Aparecida Mendes de 
Queiroz, Pedro Margatto, Telma Aparecida Silva Santos.
Resumo: Essa pesquisa visa identificar e analisar a percepção dos tutores que atuam 
na educação a distância quanto às competências pedagógicas necessárias para atuar na 
educação a distância (EaD). Dar-se-à ênfase no que é necessário para melhorar à execução 
das atividades acadêmicas. Foram aplicados questionários aos tutores atuantes na 
Universidade Aberta do Brasil, sendo que a coleta de dados evidenciou que a competência 
pedagógica mais utilizada pelos tutores é o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. 
O acompanhamento ocorre através das atividades de avaliação dos fóruns, pois estas 
atividades permitem ao tutor corrigir falhas, solucionar dúvidas e reforçar atitudes positivas 
dos alunos. Com o acompanhamento, os tutores melhoram e adequam os métodos de 
ensino.O resultado da aplicação das competências pedagógicas são mensurados por meio 
da análise das notas, do índice de evasão e pela quantidade e qualidade das participações 
dos alunos nos fóruns.

TÍTULO: Experimento de baixo custo: Obtendo essência da caryophilus aromaticus
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Rosana Paes de Araujo
Autores: Rosana Paes de Araujo, Daniel Gonçalves Dias, Sarah da Silva Ferreira, Rafael de 
Oliveira Costa.



Resumo: Para facilitar a aprendizagem da química, principalmente em escolas da rede 
publica com poucos recursos, propõem-se a utilização de experimentos com materiais 
alternativos e de fácil acesso, permitindo levar o aluno a relacionar uma técnica usual com 
que foi visto em sala de aula. O projeto tem como objetivo desenvolver um experimento de 
extração do óleo essencial da Caryophilus aromaticus, pela destilação por arraste a vapor, 
construído a partir de materiais de baixo custo.
O experimento obteve excelentes resultados na extração do óleo essencial. Os alunos que 
visitaram o projeto demonstraram uma boa compreensão do que estava exposto, rela-
cionando com assuntos já vistos em aula. Podemos concluir que o projeto é um recurso 
valido que pode ser aplicado em sala de aula, facilitando o processo ensino/aprendizagem.

TÍTULO: Consumo colaborativo: possibilidades de práticas sustentáveis
Instituição: IFS
Apresentador: Daniela Alves Neri
Autores: Rosana Rocha Siqueira, Daniela Alves Neri,
Resumo: Este artigo baseia-se na importância do consumo colaborativo como fomentador 
de práticas sustentáveis, uma vez engloba uma série de práticas como locação, doação, 
troca, redistribuição de produtos, entre outras práticas. Para Botsman e Rogers (2011, 
p.XIV) o consumo colaborativo apresenta benefícios como a eficiência de uso dos bens e a 
redução do desperdício. Esta pesquisa tem como lócus a cidade de Lagarto/SE, baseia-se 
nos referenciais teóricos sobre consumo colaborativo e visualiza algumas opções deste 
sistema de oferta e procura. Foram aplicados questionários destinados aos comerciantes, 
com vistas a conhecer a visão do negócio em relação às problemáticas ambientais. Após 
a aplicação foi possível observar novas formas de comercialização de produtos. Serviços 
de restauração e aluguel também são muito procurados e apresentam-se como práticas 
positivas em prol da sustentabilidade, pois excitam novos hábitos, reduzem a geração de 
resíduos e aumentam a vida útil destes produtos.

TÍTULO: Acolher para incluir: A experiência da orientação individualizada nos cursos 
técnicos integrados ao ensino médio do If Sudeste MG – Campus Rio Pomba
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba
Apresentador: Ludmila Silva Pinho
Autores: Rosana Vidigal Santiago Cappelle, Renata Silva Lima Mota, Ludmila Silva Pinho.
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar uma ação educativa implantada (nos moldes 
como é praticada atualmente) desde o ano de 2013, no IF Sudeste MG – Campus Rio 
Pomba. Consiste no atendimento pedagógico e psicológico, de forma sistemática e 
individualizada, a todos os alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 
Foi implementada como uma estratégia educativa que visa à valorização do aluno nas 
questões relacionadas ao acolhimento pela instituição, ao comprometimento com a vida 
escolar e ao reconhecimento de suas potencialidades. A necessidade de um atendimento 



particularizado foi percebida como um elemento relevante no processo educativo do 
Campus, tendo em vista as especificidades que configuram a realidade de cada aluno e 
que estão ligadas à evasão e à retenção. em uma perspectiva qualitativa, a experiência 
tem se apresentado como prática inclusiva, considerando que as ações promovem, nos 
educandos, a afirmação de suas capacidades e o envolvimento com as atividades escolares.

TÍTULO: Construção coletiva de um projeto pedagógico de curso: Diálogos sobre proeja 
no IFRS Campus Rio Grande
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Apresentador: Márcia Cristina Souza Madeira Malta Pinto
Autores: Rosane Soares de Carvalho Duarte, Márcia Cristina Souza Madeira Malta Pinto.
Resumo: Pesquisa realizada no curso de Licenciatura para a Educação Profissional e 
Tecnológica do IFRS Campus Rio Grande. A questão da pesquisa é quais as contribuições 
do processo de construção coletiva e dialógica de um Projeto Pedagógico de Curso para 
que os alunos do PROEJA tenham uma formação profissional integrada?O objetivo geral 
foi identificar as contribuições do processo de construção coletiva do Projeto Pedagógico 
de Curso do PROEJA, Campus Rio Grande participando no grupo de estudos de elaboração 
do novo PPC. A metodologia empregada possui características de uma pesquisa 
participante, onde é acompanhado o coletivo de construção do PPC do novo curso de 
PROEJA do Campus Rio Grande do IFRS. Também foi realizada revisão bibliográfica. As 
considerações identificadas são: a importância do caráter dialógico e multidisciplinar, e a 
necessidade de definição do perfil do educando do PROEJA para colaborar e corresponder 
às suas expectativas. A elaboração de um PPC não deve visar apenas o cumprimento da 
legislação, mas, de garantir um momento privilegiado de construção, organização, decisão 
e autonomia da escola.

TÍTULO: Educação que contempla a diversidade: elos entre educação do campo e a 
etnomatemática dos agricultores rurais do município de Zé Doca
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Rosangela de Sousa Veras
Autores: Rosangela de Sousa Veras, Elisandra Neres de Andrade.
Resumo: O projeto visa registrar e valorizar os saberes e práticas agrícolas do assentamento 
rural e aproximá-los do ensino da matemática escolar, uma aproximação da ciência com a 
cultura tradicional, uma vez que o ato de ensinar deve ter no aluno o seu sujeito. Compreende 
a matemática não apenas como ciência, mas como uma manIFEStação cultural para facilitar 
uma educação que contemple a diversidade e a especificidade das pessoas que compõe 
o segmento de produção denominado agricultura rural para ajuda-las enquanto foco de 
resistência ao agronegócio e ao latifúndio muitas das vezes orientados por uma educação 
capitalista, científica e universal. Para isto fundamenta-se na interdisciplinaridade de 
saberes e apoia-se em autores como Pedro Demo, Paulo Freire e Ubiratan D’Ambrosio. 



Os métodos privilegiados na investigação foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 
etnográfica, a aplicação de questionários e entrevistas e a elaboração de um material 
(cartilha) didático-pedagógico fruto da pesquisa.

TÍTULO: Inovações pedagógicas no ensino técnico em saúde bucal
Instituição: Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra
Apresentador: Rosângela Gomes Brayner Araujo
Autores: Rosângela Gomes Brayner Araujo, Ana Elizabete Jacob Pedrosa, Audivane Matias 
Barbosa, Gheisa Bezerra Campos, Oscar José do Nascimento Neto.
Resumo: A disciplina de Equipamentos, Instrumentais e Materiais, bem como, Anatomia 
e Fisiologia Bucal fazem parte da matriz curricular obrigatória desses alunos no curso, e 
diante da exigência do mercado de trabalho por um profissional com um perfil globalizado 
e baseando-se nos Referenciais Curriculares da Educação Profissional Técnica, propomos 
a formação de profissionais com competências e habilidades que atendam as exigências 
desse mercado, determinando Cursos Técnicos que proporcionem aos estudantes, uma 
formação que possibilite transmissão de competência, de maneira proativa visando a 
autonomia do conhecimento adquirido. METODOLOGIA: Foi utilizada metodologia ativa e 
problematizadora proposta por Paulo Freire, no qual os alunos realizaram uma busca dos 
equipamentos utilizados na clínica odontológica e a partir desta visualização, os mesmos 
confeccionaram os equipamentos com materiais recicláveis, isopor, papel laminado, fiação 
elétrica, entre outros. No caso de Anatomia e Fisiologia Bucal também após a visualização 
dos elementos dentários os alunos confeccionaram macro modelos de material reciclável. 
Após esta etapa, os alunos realizaram um seminário expositivo dos equipamentos, sob 
coordenação das Instrutoras

TÍTULO: Percepção dos moradores do bairro novo horizonte, Macapá-AP sobre a dengue
Instituição: Universidade Federal do Amapá
Apresentador: Rosângela Pessoa da Silva
Autores: Rosângela Pessoa da Silva
Resumo: A dengue é uma arbovirose transmitida ao ser humano através da picada do 
mosquito fêmea Aedes aegypti. Devido às várias infestações e epidemias que vêm 
ocorrendo em diversos países do mundo, a dengue, atualmente, é considerada um sério 
problema de saúde pública e ambiental. No Brasil, a dengue já ocorre em todos os estados, 
ocasionando surtos em diversos locais. No estado do Amapá já ocorreram importantes 
epidemias de dengue desde o primeiro caso da doença ainda em 1980, assim, o presente 
trabalho é o resultado de uma pesquisa de campo no bairro do Novo Horizonte, município 
de Macapá, em que se realizou a caracterização do bairro e traçou o perfil da população 
residente nas áreas de ressaca, identificando criadouros de Aedes aegypti, bem como 
lugares propícios para o desenvolvimento dos mesmos e verificando a percepção dos 
moradores a respeito dos aspectos epidemiológicos da virose.



TÍTULO: A contextualização no ensino de química orgânica.
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Ana Cristina Vieira Martins Silva
Autores: Rosanne Pinto de Albuquerque Melo, Ana Cristina Vieira Martins Silva.
Resumo: Uma característica comum nas aulas de Química é a memorização de conceitos, 
fórmulas e leis. Com isso, as aulas tornam-se monótonas, o que impede a participação ativa 
dos estudantes. Muitas vezes, os conteúdos ensinados em sala de aula não os fazem refletir 
sobre os fenômenos vivenciados no dia-a-dia e nem conseguem desenvolver senso crítico 
de investigação pelo conhecimento. A abordagem de questões cotidianas atuais, ajuda a 
formar cidadãos qualificados, mais críticos e mais preparados para a vida, para o trabalho 
e para o lazer, neste âmbito, é de fundamental importância os temas químicos sociais, 
que visem efetivar a contextualização dos conteúdos programáticos. Um dos grandes 
desafios do ensino de Química Orgânica é a aprendizagem de diversas nomenclaturas de 
compostos bem como um número ilimitado de funções orgânicas, que é exigida no 3º ano 
do nível médio, por diversos professores, causando um enorme desinteresse na disciplina, 
por parte dos alunos. Diante do exposto, este trabalho de pesquisa, propõe um ensino de 
Química Orgânica bastante contextualizado e interdisciplinar, utilizando para isso diversos 
rótulos de alimentos, dessa forma, pretende-se proporcionar aos alunos uma relação com 
a química orgânica de forma prática e interativa.

TÍTULO: Análise do estado nutricional e consumo alimentar de adolescentes do ensino 
público
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará Campus Iguatu
Apresentador: Heyda Maria dos Santos Vieira
Autores: Roseane Saraiva de Santiago Lima, Heyda Maria dos Santos Vieira.
Resumo: A dieta dos adolescentes caracteriza-se por consumirem alimentos ricos em 
açúcares simples, gorduras, sódio e calorias. Estes tipos de alimentos quando em excesso 
são motivos de preocupação, tendo em vista os efeitos deletérios além de repercutir sobre o 
aumento da prevalência de excesso de peso. O objetivo da pesquisa será avaliar o consumo 
alimentar e sua relação com doenças crônicas não transmissíveis de adolescentes. Trata-
se de um estudo de caráter descritivo, transversal, quantitativo e qualitativo. O estudo 
será realizado no Instituto Federal do Ceará, localizado na cidade do Iguatu-CE, região 
centro sul do Estado. Serão coletados dados socioeconômicos, do estado nutricional e 
de consumo alimentar. A coleta dos dados será iniciada, por meio de entrevista, através 
de um questionário socioeconômico. Os dados de ingestão alimentar serão avaliados de 
forma qualitativa através da aplicação do questionário de frequência alimentar. O estado 
nutricional será avaliado por medidas antropométricas (peso, estatura, circunferência da 
cintura e quadril). Ao final da pesquisa, serão adotadas algumas estratégias, em saúde 
pública relacionada à nutrição, que são importantes para modificar os hábitos alimentares.



TÍTULO: Perfil socioeconômico dos alunos do preparatório para o exame classificatório 
do Instituto Federal – preclassif – médio/2014”.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Roseanne Madeira Franco
Autores: Roseanne Madeira Franco
Resumo: O Instituto Federal do Piauí – IFPI atua baseado no tripé ensino, pesquisa e 
extensão, buscando sempre a excelência dos serviços ofertados para melhoria da qualidade 
de vida da comunidade atendida pelo Campus, analisando as questões sociais enfrentadas 
sociedade e propondo ações que amenizem as vulnerabilidades sociais existentes, tendo 
sempre a missão de promover uma educação de excelência direcionada às demandas 
sociais. O IFPI trabalha com valores fundamentados dentre outros na ética, desenvolvimento 
humano, integração e inclusão social. Nesse sentido o presente documento tem como 
objetivo geral traçar o perfil socioeconômico dos alunos do PreclassIF – Médio\2014, para 
propor melhores condições de atuação dos profissionais envolvidos no preparatório e 
mudanças positivas para as próximas edições do PreclassIF. Será realizada uma análise 
dos dados pessoais obtidos no questionário socioeconômico preenchido pelos alunos no 
ato da matrícula, para conhecer os aspectos da realidade, retratar o perfil dos alunos e suas 
diferentes condições de vida.

TÍTULO: O projeto político pedagógico institucional do IFPE: Uma análise do processe 
de construção
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Roseilda Santos Patriota Queiróz
Autores: Roseilda Santos Patriota Queiróz, Edson Francisco de Andrade,
Resumo: O estudo tem como objeto, o PPP do IFPE. O problema discute a construção, a 
metodologia e a participação comunitária.

TÍTULO: Vantagem da utilização da sala virtual de conversação:uma análise prática 
como tutora na especialização à distância em gestão pública municipal da ufba
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Roseli Sales Moutinho Soares
Autores: Roseli Sales Moutinho Soares
Resumo: Este trabalho contempla uma reflexão a respeito da Vantagem da utilização da 
sala virtual de conversação :uma análise prática como tutora na Especialização à Distância 
em Gestão Pública Municipal da UFBA como instrumento de construção do conhecimento. 
Dentre alguns recursos disponíveis no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, o 
Chat mostra-se como uma ferramenta eficaz de aprendizagem, a qual permite um 
fortalecimento do conhecimento adquirido em cada componente curricular, na medida 
em que os alunos se reúnem neste espaço de discussão, juntamente com a mediação 



pedagógica da tutora para debater, dialogar e aprimorar os conhecimentos adquiridos na 
temática proposta. Ocorre neste momento do Chat, uma associação a vivência similar 
existente em uma sala de aula presencial, local onde os alunos expõem suas dúvidas, 
explanam sobre sua vivência profissional e o conhecimento adquirido na disciplina de 
maneira síncrona.Trata-se de uma abordagem preliminar descritiva com foco na pesquisa 
qualitativa, abarcando o tipo exploratória e pesquisa participante que traz a importância de 
se aprofundar o conhecimento nesta área, onde as transformações dos espaços de difusão 
do conhecimento,mediante a aplicação das tecnologias de informação se tornam cada vez 
mais importantes para a mediação pedagógica.

TÍTULO: Considerações sobre o processo de mobilidade dos estudantes da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro(UFRRJ). análise do curso de Licenciatura em Ciências 
Agrícolas(LICA).
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Nadia Maria Pereira de Souza
Autores: Rosemary Frota Morenz, Nadia Maria Pereira de Souza, Lia Maria Teixeira de Oliveira.
Resumo: Objetivou-se estudar a trajetória acadêmica dos estudantes de Licenciatura em 
Ciências Agrícolas-LICA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ, no período 
de 1997 a 2006. Foram avaliadas as transferências internas para outros cursos, analisando-
se o desempenho dos discentes no curso de destino. Foram utilizadas metodologias 
documental, bibliográfica, qualitativa e quantitativa. do total de 660 matriculados, 40,3% 
evadiram-se do curso, sendo 26,5% desistentes e 13,8% por transferência. dos discentes 
transferidos, 75,8% integralizaram o curso de destino e 24,2% não integralizaram. Os 
dados obtidos demonstram intenso movimento dos estudantes em relação à evasão do 
curso de LICA e desmistificam o curso como “trampolim”, haja vista o baixo percentual 
de transferidos. Os resultados contribuem para a avaliação da mobilidade acadêmica, 
alertando para a necessidade de orientação vocacional do estudante, podendo evitar o 
maior tempo de permanência deste na IE.

TÍTULO: Comunidade sagarana: saberes e fazeres tradicionais, riquezas ameaçadas
Instituição: IFNMG- Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Apresentador: Rosemere Freire Fonseca
Autores: Rosemere Freire Fonseca
Resumo: Neste trabalho evidenciamos os aspectos socioculturais que compõem as 
memórias e o cotidiano dos moradores da Comunidade Sagarana, em Arinos Minas 
Gerais, cujos hábitos, festividades, crença, e a arte de tecer e fiar definem as experiências 
compartilhadas ao longo de sua trajetória, delimitando o seu pertencimento ao lugar. Sendo 
assim, indissociáveis ao território, a identidade e seus desdobramentos se constroem a 
partir de bases como a cultura, a relação com o meio, a participação, ainda que seja sobre 
influências externas. Bases que fundamentam as experiências propiciam o sentimento de 



pertencimento e mantêm viva a Comunidade. Constatamos a preocupação dos moradores 
em relação aos jovens que, diante do aparato da modernidade, têm apresentado um 
interesse divergente ao da Comunidade, ou seja, a preservação de suas tradições religiosas 
e culturais. A Comunidade tem procurado incentivar crianças e adolescentes a preservarem 
as práticas tradicionais como forma de garantir que tradição e modernidade coexistam.

TÍTULO: Perfil docente da EPT: Aspectos da formação e atuação.
Instituição: IFPA - Instituto Federal do Pará,Campus Conceição do Araguaia
Apresentador: Rosilândia Ferreira de Aguiar
Autores: Rosilândia Ferreira de Aguiar, Quitéria Costa de Alcântara Oliveira, Fabiene Brito 
Mendes Teles.
Resumo: O presente artigo tem a intenção de analisar os aspectos da formação profissional 
dos professores da Educação Profissional Brasileira e também identificar o perfil dos 
docentes que atuam no Instituto Federal do Pará, Campus Conceição do Araguaia-IFPA/
CDA, no que concerne a sua atuação e seu itinerário formativo. O desenvolvimento desta 
pesquisa se pautou numa natureza prática, com abordagem quantitativa e qualitativa, com 
predominância do enfoque qualitativo e através da ferramenta digital “Google Drive” foi 
coletado a opinião de 50% dos professores e a constatação que chegamos é de que a 
formação do professor e, principalmente a formação do docente de Educação Profissional 
e Tecnológica-EPT nem sempre recebeu uma atenção devida. em contrapartida, de forma 
positiva, destacamos a relevância da confirmação pelos professores da necessidade de 
ter formação específica para atuar na EPT e que esses cursos tenham uma constância 
e durabilidade maior lhes oportunizando discussões e aprofundamentos de saberes 
sistematizado próprio da área de EPT, integrado com uma formação didático-pedagógica 
lhes proporcionando capacidades para lidar com os discentes, levando em conta a 
subjetividade dos sujeitos com seus ritmos e limites de aprendizagem.

TÍTULO: Educação e trabalho: Uma leitura a partir da fala dos egressos do Instituto 
Federal do Piauí-IFPI-Campus Teresina Central
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Rosilda Maria Alves
Autores: Rosilda Maria Alves
Resumo: O objetivo deste estudo é investigar a importância atribuída pelos egressos dos 
cursos técnicos/superiores do IFPI, Campus Teresina Central, à educação e ao trabalho. 
A amostra é composta por 86 egressos dos diversos cursos oferecidos pela Instituição. 
Através dessa amostra, faz-se uma análise das novas necessidades requeridas pelo 
mercado de trabalho para os profissionais das diversas áreas em função dos avanços 
promovidos pela ciência e pelas novas exigências dos setores produtivos.



TÍTULO: Aplicação de processo ultrassom na extração de catequinas dos resíduos de 
chá verde
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí
Apresentador: Carlos Eduardo Barão
Autores: Rosilene dos Santos Oliveira, Juliana da Silva Rocha, Keren Hapuque Pinheiro, 
Suellen Jensen Klososki, Carlos Eduardo Barão.
Resumo: O ultrassom é uma técnica inovadora que possibilita e favorece o desempenho 
das atividades industriais, promovendo maior rendimento, redução do tempo e custo 
de processamento e alta eficiência. Além disso, pode ainda ser utilizado na extração de 
compostos foliares, possibilitando maior penetração do solvente. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho foi verificar o impacto da tecnologia ultrassom na extração de catequinas 
presentes nos resíduos de chá verde. Para isso, foram utilizados dois solventes diferentes: 
água e metanol, levando-se em consideração o tempo ótimo de 60 min para a extração e 
leitura no espectrofotômetro em 755 nm. O metanol apresentou-se como melhor extrator 
de catequina em relação á água, devido á sua alta polaridade.

TÍTULO: Políticas públicas e inclusão: A concepção das coordenadoras do napne do IFMA
Instituição: IFMA
Apresentador: Rosilene Lima da Silva
Autores: Rosilene Lima da Silva, Lívia da Conceição Costa Zaqueu.
Resumo: A construção de políticas de inclusão de pessoas com necessidades específica 
na Rede Federal de Ensino é uma preocupação recente, iniciando-se em meados dos 
anos 2000 por meio do programa TEC NEP – Educação, Tecnologia e Profissionalização 
para Pessoas com Necessidades Específicas. Neste estudo buscou-se compreender a 
importância do Núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas - NAPNE 
no processo inclusivo do IFMA São Luíz- campi: Monte Castelo, Maracanã e Centro 
Histórico sob a concepção de seus coordenadores. A presente pesquisa baseou-se no 
estudo de caso através de análise descritiva-explicativa e abordagem qualitativa dos dados, 
através de entrevistas semi-estruturada. Com o estudo foi possível observar a importância 
do NAPNE no processo inclusivo dos IFMA campi São Luíz, pois, este núcleo visa fomentar 
o debate sobre a educação inclusiva e promover ações que envolvam a sensibilização e 
formação de servidores para as práticas inclusivas em âmbito institucional.

TÍTULO: Discutindo a formação dos professores não licenciados no If Sertão-PE
Instituição: If Sertão Pernambucano
Apresentador: Rosilene Souza de Oliveira
Autores: Rosilene Souza de Oliveira, Tatiane Lemos Alves, Marcea Andrade Sales, Adelmo 
Carvalho Santana.
Resumo: O estudo integra uma pesquisa andamento do Programa de Pós-Graduação 



em Educação e Diversidade, Campus IV, UNEB, e tem como objetivo principal investigar 
a itinerância formativa dos docentes não licenciados do Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano (IF SERTÃO-PE), a fim de oferecer subsídios para a construção de uma 
proposta de formação continuada, na qual tais necessidades estejam contempladas.
Para realização desta pesquisa, serão combinadas técnicas de abordagens qualitativas. Tal 
opção se justifica pela impossibilidade de expressar em números os aspectos dinâmicos e 
subjetivos que se quer investigar. Quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada - por gerar co-
nhecimentos para aplicação no cotidiano, solucionar problemas e envolver interesses locais.
Entre os diversos autores que tecem sobre a problemática, citam-se alguns: Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT) e suas especificidades, Moll et al (2010), que apresenta 
a configuração, o histórico, diretrizes da EPT, os desafios, as políticas e as possibilidades 
dessa modalidade de ensino. e numa discussão mais crítica, Moura (2008), debate sobre 
as problemáticas, os saberes e formação docente para EPT, que se configura como pro-
visória, emergencial, não sequencial e aligeirada, por meio dos programas de formação 
especial. Já em relação à formação docente, dialogaremos com vários autores, a exemplo 
de Nóvoa (2000) e Mizukami (2012). Para discutir saberes docentes, dialogaremos com 
Freire (2007). e para discutir prática pedagógica, buscaremos apoio em outros autores que 
discutem a docência no âmbito do ensino superior e/ou na EPT.
Ao final do estudo, pretende-se construir uma proposta de formação continuada para os 
docentes não licenciados do IF SERTÃO-PE, a qual contemplará as necessidades formati-
vas para docente da EPT

TÍTULO: Práticas de sustentabilidade desenvolvidas pelos estudantes do curso técnico 
em meio ambiente, do CETEP- Médio Rio das Contas
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Rio das Contas
Apresentador: Rosilma Silva Rodrigues
Autores: Rosilma Silva Rodrigues
Resumo: Educação ambiental é uma área da educação que tem como objetivo disseminar 
os conhecimentos acerca do meio ambiente, com o intuito de contribuir para a preservação 
e utilização sustentável dos seus recursos, além de promover sua compreensão como um 
todo, ressaltando a importância econômica, politica, social e ecológica para sociedade.
 No Brasil, a inclusão dos estudos sobre Educação Ambiental (AE), “em todos os níveis 
de ensino”, tornou-se obrigatória com a Constituição Federal de 1988 ( Cap. VI, art. 225, 
parágrafo 1, inciso VI) e, posteriormente, o tema Meio Ambiente foi incluso nos Parâme-
tros Curriculares Nacionais do MEC (Brasil, PCNs, 1997), sendo consolidada como política 
pública através da Lei nº 9.795, em 27 de Abril de 1999 e regulamentada em 2002. Assim, 
nos PCNs, os conteúdos referentes ao Meio Ambiente foram organizados como temas 
transversais, de modo que o educando crie uma visão global e abrangente da questão 
ambiental bem como dos cuidados indispensáveis para manutenção e continuidade da 
vida no planeta.



Atualmente, a Educação Ambiental é vista como necessária à solução, minimização e pre-
venção para os danos causados ao meio ambiente e que afeta todo o planeta. Nesse sen-
tido, a questão ambiental no cotidiano escolar, de acordo com os PCNS, é apresentada 
como alternativa interdisciplinar, através do qual os professores buscam conscientizar e 
sensibilizar os estudantes, fazendo-os refletir sobre os problemas que afetam a socieda-
de em que vive, além de ressaltar a importância de questionamentos sobre os valores e 
hábitos negativos do ponto de vista da conservação ambiental, como o consumismo e o 
desperdício, e orientando-os quanto ao exercício da cidadania no que se refere a preser-
vação, conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida do ser humano e 
das demais espécies.
 Dessa forma, ao trabalharmos com o tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
na 2ª série do curso Técnico em Meio Ambiente faz-se necessário, inicialmente, orientar 
os alunos quanto ao seu papel no meio ambiente, uma vez que o objetivo da educação 
ambiental é construir um convívio harmônico entre o homem e o meio ambiente. Assim, 
o papel da escola na formação para o trabalho deve estar vinculado à aquisição de conhe-
cimentos específicos, que possibilite ao estudante incorporar habilidades e competências 
à sua formação educacional e profissional, através de uma educação centrada no desen-
volvimento intelectual do ser humano. Uma vez que a realidade é produzida pelos seres 
humanos, cabe a eles mudá-la, sempre que necessário, em benefício do desenvolvimento 
humano, e não em função do setor produtivo de uma sociedade (Marx, 1967).
 Nos últimos anos temos presenciado um aumento significativo de movimentos ambien-
tais, evidenciados pela preocupação do homem em relação à preservação do meio am-
biente, não restringindo o olhar apenas para a proteção e uso dos recursos naturais, como 
também incorporando propostas para construção de uma sociedade sustentável. Desse 
modo, os estudantes se propõem a colaborar para o desenvolvimento de ações de susten-
tabilidade, de preservação e de conservação dos recursos naturais, tanto dentro da escola 
quanto na região que envolve o Centro Territorial do Médio Rio das Contas.

TÍTULO: A interface da assistência social com a educação enquanto estratégia para 
ampliação de cidadania aos estudantes no IFAM Campus Manaus - Centro
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas Campus Manaus/Centro
Apresentador: Rosimary de Souza Lourenço
Autores: Rosimary de Souza Lourenço, Érica Oliveira de Castro Farias, Júlia Angélica de 
Oliveira Ataíde Ferreira.
Resumo: O presente relato de experiências é proveniente do cotidiano de trabalho de 
assistentes sociais do Instituto Federal do Amazonas Campus Manaus – Centro. O 
principal objetivo do mesmo é mostrar a interface da Política de Educação com a Política 
de Assistência Social como estratégia de apoio para que o estudante em vulnerabilidade 
social tenha meios para frequentar as aulas e garanta a conclusão de seu curso, bem como 
tenha garantida sua cidadania. Com a criação da Política de Assistência Estudantil – PAES/



IFAM – em 2011, e sua implantação no referido Campus, houve uma redução nos pedidos 
de trancamento de matrículas por dificuldades financeiras do estudante na Instituição, 
bem como redução nos índices de evasão e retenção.

TÍTULO: A formação profissional dos cursos superiores em ead do IFPE: Impressões 
dos egressos sobre os impactos em sua pratica profissional
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Rosimere Pereira de Medeiros
Autores: Rosimere Pereira de Medeiros, Maria de Fátima Neves Cabral.
Resumo: O presente trabalho se propôs a investigar e abordar o perfil dos egressos dos 
cursos de Licenciatura em Matemática e Tecnólogo em Gestão Ambiental, tendo como 
foco a análise comparativa entre as modalidades à distância e presencial do IFPE. em 
virtude disso foi preciso fazer um estudo detalhado em ambas modalidades, inicialmente 
com a pesquisa bibliográfica, precedido da pesquisa exploratória e descritiva, buscando 
identificar e conhecer com profundidade ambos os ambientes de aprendizagem, bem como 
as dificuldades e exigências nos dois universos. Com o propósito de responder tais ações 
foi aplicado um questionário no ambiente de estudo, sendo o mesmo analisado segundo 
o método qualitativo e descritivo levando em consideração o sigilo de identidade dos 
entrevistados. Diante do exposto finaliza-se o trabalho expondo-se os resultados obtidos 
por meio da pesquisa tendo em vista melhorias para o processo de ensino e aprendizagem 
das modalidades presencial e a distância.

TÍTULO: “Drogas: liberdade é saber escolher!”: cartilha para ações de prevenção ao 
uso de drogas na assistência estudantil
Instituição: DAE / Reitoria / IFPE
Apresentador: Rossana Carla Rameh-de-Albuquerque
Autores: Rossana Carla Rameh-de-Albuquerque, Vanessa Conceição dos Santos, Silvia 
Patricia de Oliveira Silva Bacalhau, Ana Paula Torres Queiroz.
Resumo: INTRODUÇÃO: O uso de drogas cada vez mais presente na contemporaneidade 
vem provocando grandes problemas para a saúde pública e o uso exagerado traz consigo, 
graves consequências para o indivíduo em seu desenvolvimento cognitivo e social (SEIBEL, 
2010). Assim, essa questão torna-se primordial no âmbito educacional. Para prevenção 
ao uso de drogas, o caminho mais coerente para a pesquisa e o desenvolvimento de 
estratégias, é o que trabalha com o olhar voltado para os fatores de risco. Visa-se trabalhar 
com os aspectos que contribuem para a diminuição do consumo de drogas, chamados 
também de fatores de proteção (TIBA,2007). A escola, bem como seus atores sociais, 
tem sido apontada como um dos principais locais para trabalhar no fortalecimento das 
escolhas positivas para a saúde e sua prevenção, bem como na promoção das mudanças 
dos comportamentos e estilos de vida não saudáveis ou de risco (PACCHIONE, 2012). 
em se tratando de políticas de prevenção, a escola é um ambiente estratégico para ações, 



pelo fato de se concentrar, neste ambiente, os jovens em situação de risco para possíveis 
problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas (OLIVEIRA, NAPPO, 2008). 
Assim, este trabalho objetiva apresentar a cartilha intitulada “Drogas: liberdade é saber 
escolher” como material educativo, elucidativo e pertinente às ações de prevenção ao uso 
de drogas no IFPE.
METODOLOGIA:
Por ser um material produzido pela equipe da Diretoria de Assistência ao Estudante (DAE/
IFPE), no intuito de uma ação sistêmica para implantação de projetos de prevenção e pro-
moção da saúde nos Campi que demandaram sobre o tema Drogas; o texto da cartilha foi 
inicialmente produzido pela equipe e encontra-se em processo de validação pelos próprios 
alunos, configurando-se um projeto piloto. Sergipe (2008) refere que “para se validar um 
material didático, para saber se este está suficientemente esclarecedor, claro, diretivo dian-
te do seu objetivo, é necessário o desenvolvimento de várias fases”, deste modo, a meto-
dologia escolhida foi: 1- os alunos respondem ao questionário geral sobre o tema, como 
um pré-teste, a fim de se levantar conhecimentos prévios; 2- recebem a cartilha impressa e 
tem um tempo para ler o texto; 3- em subgrupos e dividindo a cartilha em partes, os alunos 
fazem o pós-teste que trata dos temas: O que é droga; classificação das drogas; drogas 
mais utilizadas em PE e suas consequências; fatores de risco e fatores de proteção; papel 
da assistência estudantil na prevenção ao uso de drogas e canais de apoio aos usuários de 
drogas. Após a aplicação do Pré- teste e do Pós-teste faz-se a revisão e/ou incorporação 
de sugestões trazidas pelos alunos ou melhoria de aspectos não compreendidos pelos 
mesmos para “dentro” do texto da cartilha.
RESULTADOS:
Até o momento foi realizado um processo de validação em um Campus (Campus Belo 
Jardim), como experiência piloto exitosa. Foi visto que este é o caminho propício para 
que os demais Campi possam aderir à ação sentindo-se partícipes do processo de criação 
do material e posterior incorporação da atividade na Assistência Estudantil. As propostas 
levantadas pelos alunos participantes do projeto piloto foram compiladas e estão aguar-
dando a realização de mais cinco “validações” já solicitadas por outros Campi do âmbito 
do IFPE. Logo que sejam finalizadas as “validações”, o texto da cartilha será remontado 
com as observações sugestões pertinentes passando pela avaliação final de profissional 
externo ao IFPE com expertise no tema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
As ações de prevenção podem se tornar efetivas quando integradas com outras propostas, 
e quando possuem uma continuidade e contemplam, nas abordagens educativas, a inter-
face entre a saúde e a educação. Estudos apontam que o desenvolvimento de parcerias 
entre a escola, a família dos alunos e a comunidade tem apresentado bons resultados. 
Uma proposta interessante é a educação para uma vida saudável, na qual a escola aborda 
o tema das drogas em um contexto mais amplo



TÍTULO: Difusão da agroecologia entre alunos e agricultores familiares no sertão 
pernambucano através do centro vocacional tecnológico em agroecologia
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural
Apresentador: Ruama Patrícia Barbosa de Sena
Autores: Ruama Patrícia Barbosa de Sena, Adriano Jose da Silva, Silver Jonas Alves Farfan, 
Paulo Nogueira de Barros, Italo Ramon Cavalcantes de Carvalho.
Resumo: A formação técnica e construção de novos saberes para a agricultura familiar 
sustentável é um dos objetivos do CVT Agroecologia, considerando a produção orgânica, 
incluindo ações ambientais de recuperação da caatinga. A socialização e o desenvolvimento 
coletivo de conhecimentos, práticas e troca de saberes agroecológicos entre alunos, 
professores, agricultores familiares ocorrem por meio de visitas técnicas às unidades 
demonstrativas de compostagem, minhocário, biofertilizantes, meliponário, horta orgânica, 
viveiro para produção de mudas, estação meteorológica, área de recaatingamento, 
laboratório de agroecologia assim como reuniões, dia de campo, minicursos, aulas e 
demonstrações práticas, vídeos, treinamento sobre boas práticas de produção e visitas às 
propriedades de agricultores orgânicos do Vale do São Francisco para troca de experiência 
e de saberes. Desde 2013 o CVT Agroecologia vem atuando na capacitação de alunos dos 
cursos técnicos, superiores e agricultores familiares, alcançando mais de 785 pessoas 
envolvidas nesta formação, favorecendo a disseminação e experimentação de tecnologias 
agroecológicas na teoria e na prática.

TÍTULO: Doce de goiaba incorporado de novos ingredientes visando à alimentação de 
forma saudável e o aproveitamento integral do alimento.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luíz Maracanã
Apresentador: Ruan Charlen Meneses
Autores: Ruan Charlen Meneses, Vânia da Silva Soares, Larissa Nascimento dos Santos, 
Paula Costa Pinheiro Silva.
Resumo: A indústria vem produzindo doces de diversos sabores e entre os diversos está 
inclusa a goiabada cremosa ou doce em pasta tradicional, que é vendida no comercio 
da região maranhense e na rede de comercio do país inteiro. Observa-se também que o 
doce pela sua tradição é confeccionado artesanalmente. O doce tradicional leva em sua 
composição açúcar cristal em alguns casos adicionado de açúcar liquido, o açúcar cristal 
e refinado é um produto resultado de um processamento químico que retira da garapa a 
sacarose branca e adiciona produtos químicos desconhecidos em sua maioria sendo que 
aditivos como clarificantes, antiumectantes, e conservantes pertencem a grupos químicos 
sintéticos que são cancerígenos e sempre danosos a saúde tais como efeitos estão a perda 
lenta e constante de magnésio, cálcio (cárie e osteoporose). em todo esse processo de 
produção quando se utiliza a goiaba só é aproveitada da fruta apenas a polpa e todo o 
resíduo é jogado no lixo onde estão inclusas, as cascas, sementes, e parte da polpa que 
é perdida juntamente na casca e nas sementes no decorrer do processo de produção.O 



objetivo principal deste projeto é mostrar ao consumidor a eficiência de produtos que são 
mais saudáveis e a inovação em alimentos tradicionalmente consumidos que é o caso da 
goiabada visando incorporar neste produto novos ingredientes criando alternativas que 
possam evitar o desperdício dos alimentos utilizando de novas técnicas para reaproveitar 
integralmente a fruta realizando a produção de farinha de casca e sementes da goiaba e 
adicionando-a como ingrediente ao doce visando ainda manter as propriedades nutricionais 
da própria goiaba neste doce, e ainda a substituição de açúcar refinado ou cristal pelo 
açúcar mascavo, obtendo um produto final que venha ainda fornecer benefícios a saúde 
humana e trazer mais qualidade de vida.

TÍTULO: Produção de mudas de essências florestais como prática educativa
Instituição: IFC - Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari
Apresentador: Ruben Schulz
Autores: Ruben Schulz, Elder Bianco, Überson Boaretto Rossa.
Resumo: O presente trabalho trata da construção de um projeto experimental escolar sobre 
práticas educativas de produção de mudas com ênfase na etapa produtiva de germinação 
de semente de árvores nativas frutífera, com foco na fruta BIRIBÁ (Rollinia mucosa (Jacq.) 
Baill) também conhecida como fruta do conde ou ata. O trabalho visa à contextualização 
das práticas educativas com os alunos da Escola Agrícola Municipal Carlos Heinz Funke, 
localizada no município de Joinville/SC, relacionadas com as atividades de produção de 
mudas de essências nativas frutíferas e todos os aspectos relacionados, como superação 
de dormência, armazenagem, qualidade de sementes, vigor, germinação, tratamentos pré-
germinativos e profundidade de semeadura em canteiros de produção de mudas.

TÍTULO: Teste de aceitabilidade de melão cantaloupe (cucumis melo l), desidratação 
por imersão-impregnação
Instituição: IFMA
Apresentador: Rubens Maciel Miranda Pinheiro
Autores: Rubens Maciel Miranda Pinheiro, Denise Silva do Amaral Miranda, André Gustavo 
Lima de Almeida Martins.
Resumo: O meloeiro (Cucumis melo L.) conhecido como cantaloupe é uma fruta 
processada desde a sua colheita até o seu uso final, posteriormente sendo incorporada 
na alimentação diária. Assim, o melão como um produto processado pode ser desidratado 
podendo ser de fácil obtenção, além de manter as características originais do produto e 
ter o seu custo de transporte baixo. A partir disso, este trabalho teve o intuito de analisar 
sensorialmente a desidratação osmótica do melão com a finalidade de se observar a sua 
aceitabilidade e intenção de compra diante do produto final gerado. Todos os testes foram 
realizados no Laboratório de Alimentos no Departamento de Tecnologia de Alimentos do 
Instituto Federal do Maranhão (Campus Açailândia) entre Janeiro e Março de 2014. Na sua 
metodologia foram utilizados melões adquiridos no Supermercado Mateus em Açailândia, 



cortados em cubos de 1cm, imersos em solução osmótica com concentrações de 25, 45 
e 65º Brix em temperatura de 30ºC, pré-tratados com desidratação osmótica em xarope de 
sacarose com 65ºBrix e secos em estufa a temperatura de 50, 60 e 70º C sendo o painel 
sensorial composto de 40 julgadores.

TÍTULO: O estudo da biodiversidade do(s) bioma(s) do parque nacional de sete cidades.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Rutiellen dos Santos Viana
Autores: Rutiellen dos Santos Viana, Jefferson Wesley de Oliveira Silva, José Rodolpho de 
Sousa Lopes, Lucas Cardoso de Farias, Francílio de Amorim dos Santos.
Resumo: O presente artigo tem como finalidade o estudo e análise dos biomas predominantes 
no Parque Nacional de Sete Cidades, localizado entre os municípios de Brasileira, Piracuruca 
e Piripiri, no estado do Piauí. Entende-se bioma como um ecossistema terrestre com 
vegetação, fauna e fisionomia típicos no qual predomina certo tipo de clima. Dentro da 
riqueza dos biomas existentes no Parque Nacional de Sete Cidades – cerrado e caatinga 
– este artigo focará os aspectos relativos aos biomas que compõem o Parque Nacional. 
Para a fundamentação teórica, utilizamos de pesquisa bibliográfica, visitas in loco, orientação 
docente, registro fotográficos e dados estatísticos. O resultado alcançado por este estudo 
evidencia a necessidade urgente em manter os biomas protegidos da ação humana.

TÍTULO: Extração e rendimento de óleo do fruto da palmácea buriti (Mauritia Flexuosa 
L) proveniente do município de Codó-MA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Sabrina Káren de Castro de Sousa
Autores: Sabrina Káren de Castro de Sousa, Eva Michelly Carvalho Santana Nobre, Maria 
Betânia Andrade Almeida, André da Silva Freires.
Resumo: O buriti é um fruto proveniente da palmácea de buritizal, possui aspecto 
aredondado, de coloração castanho-avermelhado, com sabor e odor característico. Por 
ser nativo, encontra-se difundido em diversas regiões, inclusive no estado do Maranhão. 
Geralmente esse fruto floresce durante todo o ano, sofrendo variações dependendo da 
região. A polpa de buriti é bastante apreciada devido a uma serie de fatores, as quais 
incluem a produção de sucos, geléias, doces, farinhas, bolos, biscoitos além do seu óleo, 
que segundo pesquisas, têm efeitos terapêuticos e estéticos. A extração do óleo de buriti 
é bastante empregada atualmente, principalmente quando se evidencia o bom rendimento 
apresentado pelo fruto, destaca-se também que esse procedimento pode ser realizado 
artesanalmente. O objetivo desta pesquisa foi realizar a extração artesanal de óleo do 
mencionado fruto, para verificação de rendimento. Foram adquiridas polpas do fruto de 
buriti comercializadas na cidade de Codó-MA, a extração foi realizada mediante fervura 
da polpa. O rendimento apresentado neste experimento pode ser considerado baixo em 
virtude da comparação realizada nesta extração com outras pesquisas realizadas, que 



evidenciam rendimento de 31% de óleo. O método artesanal neste contexto mostra-se uma 
variável a ser relevada, uma vez que seus valores de rendimento podem ser satisfatórios, 
dependendo da parte e do fruto utilizados.

TÍTULO: Características do Couro do Cateto (Tayassu Tajacu)
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Salomão Cambuí de Figueiredo
Autores: Salomão Cambuí de Figueiredo, Graciele Campos Almeida, Francisco Fredson de 
Sousa, Vivianne Cambuí Figueiredo Rocha.
Resumo: No Brasil, assim como em muitos países da América do Sul, a fauna silvestre 
é uma importante fonte de proteína animal. Nesse contexto, o cateto (Tayassu tajacu) 
se apresenta como uma espécie com grande potencial zootécnico para a produção de 
carnes e, sobretudo, de peles com características biológicas singulares. O objetivo desta 
pesquisa foi avaliar as propriedades de resistência do couro beneficiado destes animais 
de modo a contribuir com informações técnicas o seguimento coureiro. Um total de doze 
animais foram animais foram cedidos pelo Centro de Multiplicação de Animais Silvestres 
(CEMAS), Mossoró, Rio Grande do Norte. Os resultados demonstraram que o couro de 
cateto apresenta leveza e flexibilidade, com suavidade semelhante a camurça, o que o 
torna de eleição no uso em vestuário e outras aplicações que requerem materiais delgados, 
como luvas e bolsas.

TÍTULO: Análise da radiação solar com um concentrador solar de baixo custo na cidade 
de Santa Cruz
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Aretusa Campêlo da Silva
Autores: Salomão Sávio Batista, Aretusa Campêlo da Silva, Kátia Beatriz da Silva Ferreira, 
Nicole de Andrade Lins, Renêr Ribeiro Tavera de Souza.
Resumo: A energia proveniente do Sol constitui a principal fonte de energia da terra, cerca 
de 99% da radiação térmica utilizada pelos ecossistemas provém desse enorme “gerador”. 
Assim, essa fonte é uma grande promessa para novas gerações, por ser uma fonte não-
poluente e renovável, seu uso é bastante difundido, indo do aquecimento de ambientes, 
processos industriais, dentre outras. Outro fato bastante decisivo para seu uso é que 
em algumas regiões como o nordeste Brasileiro, a sua incidência é bastante acentuada, 
apresentam os melhores níveis de radiação como o período de insolação em torno de 
8 horas na região semiárida dos estados do RN, PE, PB e CE. Diante dessa realidade e 
associado a necessidade do IFRN em prospectar aos alunos práticas e pesquisa sobre 
temas científicos, envolvendo a geração de energia, o presente trabalho visa analisar e 
comparar o nível de radiação UV e sua potência energética (W/M2) no Campus IFRN/
Santa Cruz, aplicado ao aquecimento e preparação de alimentos através do concentrador 
solar parabólico com diâmetro em cerca de 1,2 m, sendo medida a temperatura com um 
termômetro digital e termopares tipo K/CROMEL.



TÍTULO: A reunião pedagógica inicial como espaço de formação continuada: Relato de 
experiência do IFES Campus São Mateus
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Samanta Lopes Maciel
Autores: Samanta Lopes Maciel, Leila Brígida Ponathi Lucindo, Mara Cristina Ramos 
Quartezani, Maria Izabel Costa da Silva.
Resumo: Este trabalho visa compartilhar a experiência do Campus São Mateus do 
Instituto Federal do Espírito Santo, na trajetória da oferta de formação continuada. O 
Campus iniciou suas atividades no dia 14 de agosto de 2006, ofertando cursos de Ensino 
Médio, Concomitante e Graduação. Atualmente conta com um corpo docente formado por 
profissionais das mais diversas áreas, a maioria com graduação apenas em bacharelado 
e sem nenhuma formação pedagógica. O Instituto, através de seu Regulamento da 
Organização Didática, assegura a realização de três momentos de reuniões ao longo 
do ano, tendo entre os objetivos a discussão de aspectos pedagógicos, elaboração de 
planejamentos e discussão de metodologias de ensino. A equipe pedagógica do Campus, 
responsável por coordenar essas reuniões, identificou ao longo de sua atuação, junto 
aos docentes, a necessidade de aproveitar os espaços garantidos em calendário, para 
também ofertar formação continuada. Assim, no ano de 2014, foi instituída oficialmente, 
no Campus, a Comissão Permanente de Formação Pedagógica com a finalidade de propor, 
planejar e executar atividades relacionadas à formação continuada.

TÍTULO: Tecnologia e formação docente: o uso de tecnologias informacionais pelos 
professores e alunos da Universidade do Estado do Pará
Instituição: Universidade do Estado do Pará
Apresentador: Samantha Evelyn Alves da Costa
Autores: Samantha Evelyn Alves da Costa, Sinaida Maria Vasconcelos de Castro.
Resumo: O uso de tecnologias aliadas ao ensino é cada vez mais difundido, e a busca por 
um cenário de cibereducação integradora, onde a escola sofre hibridismo, possibilitando 
uma relação harmônica entre homem e tecnologia, na qual ambos não se anulam mais se 
complementam, vem sendo estimulado e agregado de valor por educadores de diversas 
áreas. No entanto, é relevante questionar como os professores de licenciatura têm lidado 
com as ferramentas tecnológicas, e, por conseguinte como tem sido as vivências referentes 
ao assunto pelos futuros docentes. Para tanto, durante a realização do minicurso “Noções 
de Braille para futuros docentes”, que se deu entre 20 e 22 de Maio, no decorrer da XIX 
semana acadêmica do Centro de Ciências Sociais Educação (CCSE-UEPA), foi aplicado 
um questionário de cunho qualitativo, a fim de avaliar as vivências relacionadas ao uso 
de tecnologias em sala de aula. Participaram da pesquisa 10 universitários matriculados 
na instituição, dos cursos de Pedagogia, Letras, Química e Matemática, com idade 
entre 17 e 25 anos, entre o primeiro e o sétimo semestre, os quais mencionaram que a 
maioria de seus professores faz uso de recursos tecnológicos, mas 70% evidenciou que a 



utilização de tecnologias da comunicação é limitada ao uso de Data Show e Computador 
para a apresentação de slides, embora 10% considerou haver assuntos em que o recurso 
tecnológico pouco ou nada contribui para um melhor entendimento, sendo relevante 
destacar ainda que apenas um dos participantes mencionou fazer uso de softwares ou 
tecnologias com fins educacionais, embora 90% dos pesquisados afirmaram ser a favor 
do uso de tecnologias na educação. Diante do exposto, conjeCTURa-se que mesmo em 
meio ao destaque que o emprego de tecnologias na educação tem ganhado, ainda há muito 
a se fazer, e esse fazer deve começar prioritariamente na formação dos novos profissionais 
da educação e na formação continuada de professores, com o intuito de que as práticas 
educativas estejam cada vez mais integradas e empossadas das potencialidades que a 
tecnologia tem a oferecer.

TÍTULO: Influência da desidratação osmótica na secagem solar de cenouras.
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Maria da Luz de Lima Silva
Autores: Samara Coura de Sousa, Monica Sterfany Guedes, Maria da Luz de Lima Silva, 
Bruno Alexandre de Araújo Sousa.
Resumo: O processo de secagem é responsável por boa parte do gasto com energia da 
etapa de pós-colheita de frutas e hortaliças, sendo que as fontes de energia mais utilizadas 
para o processo de secagem são a lenha e a energia elétrica. Recentemente, o aumento 
mundial da demanda de energia, ampliou a dependência dos combustíveis fósseis, 
ocasionando urgente busca por uma solução sustentável. Nesse contexto, a energia 
solar aliada a desidratação osmótica tem sido alternativas eficientes. Considerada como 
um pré-tratamento, a desidratação osmótica consiste na remoção parcial de água pela 
pressão osmótica, quando se coloca o alimento em contato com uma solução hipertônica 
de solutos, diminuindo, assim, a atividade de água e aumentando a sua estabilidade. A 
aplicação de pré-tratamento osmótico seguido da secagem solar da cenoura visa oferecer 
um produto diferenciado, com os atributos de sabor, aroma e textura característicos. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do pré-tratamento osmótico na secagem solar da 
cenoura. Foram utilizados dois tratamentos: C0, para amostras secas sem o pré-tratamento 
osmótico, e C1, para amostras desidratadas osmoticamente em solução combinada de 
35% de sacarose e 5% de cloreto de sódio, por 240 minutos, em temperatura ambiente, 
seguida de secagem solar. Foram analisadas no processo osmótico os percentuais de 
Perda de Peso (PP), Perda de Umidade (PU) e Incorporação de Solutos (IS), além disso, 
as análises de umidade foram realizadas a cada 8 horas na secagem solar. O parâmetro 
usado para o fim da secagem nos dois tratamentos foi a obtenção da umidade abaixo 
de 25%, por ser o valor máximo estabelecido pela legislação para obtenção de vegetais 
desidratados. As amostras do tratamento C1 após a desidratação osmótica apresentaram 
os valores de 12,72% para PP, 21,03% de PU e 8,31% de IS. Para todo o processo 
osmótico-solar o tratamento C1 obteve umidade de 17,02% após 30 horas de secagem, 



ao passo que, as amostras do C0, só depois de 33 horas continham 20,49% de umidade. 
Conforme os resultados demonstrados pode-se afirmar que a desidratação osmótica 
como pré-tratamento antes da secagem solar da cenoura é um eficiente mecanismo para 
aumentar a taxa de secagem nas cenouras, reduzindo com isso o seu tempo de exposição 
a alta temperatura, o que minimiza os impactos negativos como, como perda de aroma, 
escurecimento enzimático e perda da cor natural dos alimentos.

TÍTULO: Horta didática: novas perspectivas de melhorias no ensino
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Samara Leal
Autores: Samara Leal, Anne Karoline Vieira de Abreu, Rayane Amorim Carvalho, Andreia 
Teixeira Hermógenes, Myrlla Jeane de Souza Ferreira.
Resumo: Este trabalho foi realizado na Escola Família Agrícola Irmã Rita Lore Wickein 
da rede pública, da zona rural do povoado Monte Cristo, Codó- MA. Teve como 
aspiração a realização de um projeto de intervenção, que consistiu na implantação de 
uma horta. Objetivou-se nesse trabalho introduzir a horta escolar como um instrumento 
de aprendizagem que visa integrar as diversas áreas do conhecimento possibilitando 
a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de ações pedagógicas que contribuam 
para a educação do aluno. Nesse sentido, a horta escolar torna-se uma ferramenta 
capaz de desenvolver temas sobre diversas áreas, envolvendo educação ambiental e 
alimentar, tanto teórico como pratico, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem, 
constituindo- se como uma estratégia capaz de ajudar no desenvolvimento dos conteúdos 
de forma interdisciplinar. A horta foi desenvolvida pelos alunos da 5ª a 8ª série do 
ensino fundamental, com a contribuição dos professores, coordenadores e bolsistas do 
PIBID. Quanto aos procedimentos técnicos escolhidos, inicialmente realizou- se uma 
pesquisa bibliográfica feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, 
e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 
de web site. Escolha e avaliação da área: através de auxilio técnico foi feito escolha da 
área que seguia estes critérios; luminosidade, terreno plano, livre de cascalhos, próximo 
à escola e fonte de água. Escolha do modelo do canteiro: para conseguir-se o modelo 
adequado realizou- se um levantamento bibliográfico e uma análise para obter o melhor 
sistema a ser implantado, para escolha destes canteiros foi considerado o tipo de cultura 
a ser cultivada. Seleção dos materiais necessários para construção os canteiros: nesta 
etapa com planejamento traçado, foi averiguado e escolhido um material alternativo 
de menor custo, reaproveitando materiais que possivelmente seriam descartados. em 
seguida, iniciou- se a limpeza do terreno, o nivelamento da área e assim construído os 
canteiros. Escolha de cultura: quanto à influência na escolha das hortaliças deu- se após 
o levantamento bibliográfico, considerando o solo propício, sugestões de alunos, período 
de plantio, pretendendo- se trabalhar com diversos tipos de hortaliças. Plantio: com as 
hortaliças escolhidas foi estudado o comportamento de cada uma e através de análise das 
mesmas decidiu- se a melhor forma para o cultivo.



TÍTULO: Criação de animações e jogos virtuais: atraindo jovens meninas para 
computação
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Ana Paula Negri de Macedo
Autores: Samara Salamene, Ana Paula Negri de Macedo, Nelson Alves Pinto.
Resumo: O estudo de linguagens de programação orientada a objetos é considerado um 
componente curricular de grande importância nos cursos superiores da área de tecnologia 
da informação. Contudo, o seu ensino é uma tarefa complexa pois exige do aluno alto 
grau de abstração, levando à desmotivação. Atualmente, existem softwares disponíveis 
gratuitamente na internet capazes de facilitar o entendimento da lógica de programação e 
iniciar o estudante nessa linguagem, como o Alice e o Scratch. Nesses ambientes virtuais, 
os alunos encaram de maneira lúdica a criação de animações e jogos simples. Assim, 
o aluno deixa de ser um consumidor passivo, começando a construir seus próprios 
softwares. No curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Caraguatatuba, o número de estudantes 
do sexo feminino é bastante reduzido, representado por cerca de 15% do total de alunos 
matriculados no curso, o que evidencia a necessidade de motivação de jovens meninas a 
fim de atraí-las para ingressar nessa profissão. Assim, esse trabalho tem como objetivo 
desenvolver animações e jogos virtuais num ambiente lúdico e atrativo, a fim de incentivar 
alunas de uma escola pública de ensino médio para a área de computação. Os vídeos e os 
jogos foram elaborados por quatro estudantes do primeiro ano de ensino médio, do sexo 
feminino, da Escola Estadual Ângelo Barros de Araújo, município de Caraguatatuba, SP. 
Para elaboração da animação, as cenas e o roteiro da história foram primeiramente escritos 
num papel e para depois serem elaboradas e visualizadas no computador, adaptando-se a 
história e os personagens de acordo com a biblioteca e recursos disponíveis no software 
Alice. Os jogos virtuais foram criados no software Scratch. As tarefas foram realizadas 
no Laboratório de Informática do IFSP – Caraguatatuba. Foram produzidos três vídeos 
animados e sete jogos virtuais simples. As estudantes tiveram um pouco de dificuldade 
para a realização das atividades com os softwares no início do projeto, principalmente 
com o Alice, que é mais complexo que o Scratch. Algumas estudantes demonstraram mais 
habilidade do que outras na execução das tarefas, o que esperado, pois muitas meninas 
tem dificuldade em compreender a linguagem de programação. Os produtos criados 
foram apresentados à comunidade em eventos acadêmicos e culturais. Nesse projeto, o 
processo de desenvolvimento do trabalho foi mais importante do que o produto gerado – 
jogos e animações. Foi uma oportunidade de estudantes que nunca tiveram contato com 
linguagem de programação serem inseridas nesse universo e verem novas possibilidades 
para a escolha da carreira profissional. Durante o desenvolvimento do trabalho, das quatro 
estudantes que participaram, três manIFEStaram interesse em seguir carreira na área de 
computação, e duas delas se matricularam no Curso Técnico em Informática para Internet 
oferecido pelo IFSP-Caraguatatuba. As alunas foram multiplicadoras e ensinaram outros 
estudantes a programar os vídeos e os jogos.



TÍTULO: Armazenagem certa, distribuição correta, lucro garantido: O CETEP e as 
ferramentas logísticas na organização de produtos regionais.
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo
Apresentador: Meire Lande Silva dos Santos
Autores: Samuel Andrade dos Santos, Meire Lande Silva dos Santos, Vanusa Mª Ribeiro 
dos Santos, Adriana Feitas de Moura, Dinalva Santos Andrade
Resumo: Este estudo estimulará os futuros técnicos em Logística à iniciação cientifica 
e a aplicabilidade das ferramentas logísticas para a distribuição e armazenagem correta 
dos produtos regionais, considerando-se que a feira livre representa atrativo comercial da 
cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, e que está apresenta certa ausência organizacional 
para melhor atender seus comerciantes e consumidores. Isso implica que na era de novos 
rumos organizacionais, torna-se inevitável a estruturação e acompanhamento das pessoas 
e dos produtos que movimentam parte da economia local dessa feira. Nessa perspectiva, 
propõem-se sugestões que possam suprir essas necessidades organizacionais através da 
criação de um aplicativo ou blogger. Por isso, esses estudantes ressaltam a importância 
de consultoria para melhor articular armazenamento e distribuição dos produtos regionais 
para atender às necessidades do consumidor e garantir que os produtos cheguem ao seu 
destino sem perder a sua qualidade e que satisfaçam o cliente.

TÍTULO: Júri simulado: “faço, assim logo existo”- uma perspectiva de metodologia de 
ação.
Instituição: Instituto Federal do Ceara, Campus Cedro
Apresentador: Samuel Ferreira da Silva
Autores: Samuel Ferreira da Silva, Ana Cristina de Oliveira Nogueira, Francisco Givaldo 
Pereira, Valdonnys Santos de Lima, Paulo Henrique Belamirno Lima.
Resumo: Desenvolver habilidades argumentativas, raciocínio lógico, oralidade são 
alguns dos desafios do ensino na educação Brasileira. Nosso trabalho consiste no 
amadurecimento dessas competências em alunos que usem desta metodologia de estudo 
para uma visão ampla dos conteúdos, baseada na ideia de Selbach, 2010, a atividade (Júri 
simulado) permite aos alunos uma compreensão mais significativa do tema que estão 
estudando e principalmente uma postura crítica, a ligação de fatos históricos à sua vida 
e seu entorno, estimulando os estudantes a ter um senso crítico a partir da defesa de 
uma tese, faz com que o mesmo amplie suas competências e habilidades no âmbito da 
argumentação, oralidade, persuasão, organização de ideias e respeito à opinião do outro. A 
atividade consistiu em um debate entre duas salas do IFCE Campus Cedro, sendo elas S.6 
em Eletrotécnica e o S.1 de Matemática, ensino médio e superior respectivamente. Com 
o pressuposto da ideia de René Descartes ao falar “Penso logo existo”, nos adequamos a 
perspectiva Freiriana do “faço, assim logo existo”, partindo da temática, envolvemos todos 
num processo de interação e integração, de forma respeitosa e significante.



TÍTULO: O uso da língua inglesa como recurso educacional no ensino médio no IFTO 
Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Ayla Maria Alves
Autores: Samuel Mendes Façanha, Tirza Dominik de Abreu, Ayla Maria Alves.
Resumo: O presente artigo refere-se ao uso da língua inglesa como recurso educacional 
no Ensino Médio Integrado ao Agronegócio do IFTO/Campus Gurupi. Este, procura saber 
como é utilizada a Língua Inglesa e como esse uso contribui para o melhor aprendizado 
do aluno no ensino.
Foram aplicados questionários aos alunos do Ensino Médio do Instituto Federal do To-
cantins, Campus Gurupi. Constatou-se que grande parte deles usa a L.I. para diversas 
atividades. A pesquisa mostrou que, a maioria dos alunos que responderam ao questio-
nário utiliza a Língua Inglesa para escutar músicas, o que consequentemente pode gerar 
aprendizado, porém, o estudo em si da mesma, não está sendo priorizado.

TÍTULO: Currículos e identidades: um olhar analítico sobre o proeja no Campus Centro 
Histórico- IFMA.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Sandra Antonielle Garcês Moreno
Autores: Sandra Antonielle Garcês Moreno, Wagner de Sousa e Silva.
Resumo: A pesquisa tem como tema PROEJA: entre Currículos e Identidades. Analisa se, 
na efetivação do currículo do PROEJA no Campus Centro Histórico do IFMA, as múltiplas 
identidades do público desta modalidade são consideradas. Trata-se de uma pesquisa 
de campo. Envolveu estudo bibliográfico; em relação à EJA contribuíram os estudos de 
Paulo Freire (1996, 2005), Leôncio Soares (2007), Moacir Gadotti e José Romão (2008), 
Dante Moura (2010), além de diversas Legislações, com destaque para os Documentos 
Base do PROEJA (Brasil, 2006 e 2007); sobre Currículos os estudos de Antonio Moreira 
(1997, 2003), Gimeno Sacristán (2000) e Tomaz Silva (2009) foram significativos; já 
sobre Identidades colaboraram Zygmunt Bauman (2005), Stuart Hall (2006), Homi Bhabha 
(2007) e Nestor Canclini (2008). Utilizou-se, a aplicação de questionários e a realização de 
entrevistas no Campus, para o levantamento de dados acerca da concepção e efetivação do 
seu currículo. Entende-se que à medida que o PROEJA consiga se estabelecer como política 
de Estado para a EJA, fundamentada em um currículo cujas bases estejam nas identidades 
dos estudantes e com as condições de funcionamento atendidas, poderá contribuir para 
sanar essa grande dívida social que o país possui com milhões de jovens e adultos.

TÍTULO: Analisando o que os jovens, professores e servidores administrativos do IFPE 
Campus Pesqueira pensam sobre: Sexualidade, gênero e gravidez na adolescência.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco



Apresentador: Maria Emília Marques Emídio
Autores: Sandra Helena Beserra Silva de Souza, Maria Emília Marques Emídio, Bárbhara 
Elyzabeth Souza Nascimento.
Resumo: Introdução:A questão do gênero, sexualidade e gravidez na adolescência, tem 
sido tratada de forma superficial ou simplesmente ignorada na esfera escolar em virtude 
dos tabus e o preconceito ao discutir um tema que é social e amplamente propagado sem 
reflexão alguma pela mídia, mesmo os jovens e adolescentes demonstrando interesse em 
discutir.Vale salientar que especificamente a escola, enquanto instituição responsável pela 
educação formal, necessita compreender a perspectiva dos alunos com relação à discussão 
de valores atribuídos ao sexo, às posições estabelecidas para homens e mulheres no 
cenário social, às suas concepções de corpo, para que as ações educativas assegurem 
uma preparação mais ampla dos indivíduos para a entrada na vida sexual e na adoção 
de métodos preventivos nas práticas sexuais (CICCO; VARGAS, 2013). Partindo de um 
princípio da proposta de reflexão sobre as temáticas que englobam a educação sexual do 
jovem e adolescente, nosso objetivo foi analisar de forma reflexiva as representações dos 
adolescentes, docentes e servidores administrativos sobre gênero, sexualidade, gravidez 
precoce e DSTS. Resultados: Os servidores administrativos,
relataram que os jovens apresentam um conceito banalizado sobre a sexualidade, indican-
do como principal responsável pela vulgarização os amigos, a internet e a mídia; descreve-
ram não haver nenhum problema em falar ou esclarecer as dúvidas sobre a temática com 
os adolescentes. dos servidores professores,
a maioria tem vontade de trabalhar a temática com os estudantes, porem alguns relataram 
que às vezes não se sentiam a vontade em falar sobre o assunto; demonstraram estarem 
a favor de ser trabalhado temas relacionados à saúde e educação sexual. dos estudan-
tes,16,67% das meninas e 83,33% dos meninos responderam que já tiveram experiência 
sexual; No que diz respeito a idade da primeira relação sexual, 8% dos meninos relataram 
que foi aos 12 anos, 20% aos 13 anos, 40% aos 14 anos, 20% aos 15 e 12% com 16 
anos. em relação as meninas 40% tiveram a experiência com 15 anos e 60% com 16 anos; 
80% das meninas informaram que usaram preservativo e 76% dos meninos; em relação 
aos temas que lhe causam curiosidade e gostariam de mais esclarecimentos: 27,22% 
(gravidez na adolescência); 42,41% (prevenção de doenças sexualmente transmissíveis); 
28,80% (gênero e sexualidade); quando se tem alguma dúvida em relação aos temas gê-
nero, sexualidade e gravidez, 28,27% (recorrem aos pais); 37,55% (aos amigos); 3,80% 
(aos professores) e 30.38% (internet); 66,49% manIFEStaram intenção de participar de 
oficinas para discutir e aprender mais sobre os temas da pesquisa. Metodologia: pesquisa 
qualitativa de natureza colaborativa, em que o pesquisador e sujeito exerceram interação e 
procuraram interferir durante todo o estudo (IBIAPINA, 2008, BARBIER, 2007). Os dados 
desta pesquisa foram coletados através da aplicação de questionários semiestruturados 
elaborados pelos pesquisadores, com perguntas objetivas e subjetivas. Participaram do 
questionário 191 estudantes do médio integrado, 12 servidores docentes e 10 servidores 



administrativos do IFPE Campus Pesqueira. A análise ocorreu em dois momentos: (a) Lei-
tura geral dos questionários, que seria no caso uma leitura flutuante, como sugere Bardin 
(2002); b) organização das respostas em categorias para posterior análise e discussão 
dos resultados. Conclusão: No local de pesquisa não há um trabalho que aborde os temas 
educação e saúde sexual dos jovens como também, discussões que envolvem sexualida-
de, gênero, sexo, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e gravidez na 
adolescência de forma sistemática; os estudantes apresentavam dúvidas e curiosidades 
sobre o tema, mas poucos procuravam a escola para esclarecê-las; existem barreiras para 
falar sobre o tema, mesmo os professores e servidores afirmando que não têm problemas 
em discutir com os jovens; a instituição necessita de ações educativas que esclareçam e 
informem de maneira reflexiva/sistemát

TÍTULO: Caracterização físico-química do leite deslactosado e sua influência na 
promoção e manutenção da saúde de intolerantes à lactose
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos
Apresentador: Sandra Karina Rodrigues de Araújo
Autores: Sandra Karina Rodrigues de Araújo, Éville Beatriz Cândido Gonçalves, Aquileine 
Mainomy Benício de Carvalho.
Resumo: Aproximadamente 70% da população Brasileira adulta é intolerante à lactose, a 
intolerância é diagnosticada pela falta ou deficiência da produção de uma enzima chamada 
lactase, que serve para digerir a lactose, ou seja, o açúcar do leite. Igualmente como em 
outras doenças alimentares, os intolerantes à lactose têm que restringir o alimento causador 
da doença, não podendo ingerir leite de vaca ou seus derivados, sendo necessária uma dieta 
isenta de lactose, tendo em vista o crescente aumento no número de pessoas intolerantes 
a lactose observou-se a necessidade da realização de diversas análises físico-químicas do 
leite UHT, disponível para este tipo de publico, a fim de determinar se essas amostras estão 
realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. de acordo 
com os resultados obtidos, verificou-se que as análises físico-químicas do leite UHT sem 
lactose estão em desacordo com as legislações vigentes.

TÍTULO: Labmat como possibilidade de melhoria do processo ensino aprendizagem
Instituição: IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Sandra Margarete Bastianello Scremin
Autores: Sandra Margarete Bastianello Scremin, Marleide Coan Cardoso, Maria Julia 
Andreazza Brunel, Henrique de Souza Fujita.
Resumo: As disciplinas técnicas dos cursos ofertados pelo IFSC/Campus Criciúma 
demandam conhecimentos prévios em Matemática, ao mesmo tempo constata-se que 
os discentes apresentam dificuldades no aprendizado das disciplinas que requerem 
esses conhecimentos. Diante dessa constatação propôs-se um projeto com o objetivo de 
potencializar a utilização da estrutura existente no laboratório de matemática na busca da 



melhoria da qualidade do processo ensino aprendizagem. O projeto foi dividido em duas 
etapas, a primeira desenvolvida em 2014/2 com atividades de reestruturação do laboratório 
e oferta de monitoria na disciplina de Matemática para os alunos do primeiro ano dos 
cursos técnicos integrados. em 2015/1, segunda etapa, a proposta é desenvolver ações 
de capacitação e ampliação nos trabalhos de monitoria para atender aos alunos de escolas 
do entorno do Campus. de acordo com o relato dos discentes e do setor pedagógico os 
resultados parciais do projeto apontam para o alcance do objetivo proposto.

TÍTULO: Avaliação do impacto social do PPGB – renorbio no estado de Pernambuco
Instituição: UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Sandra Maria Morgado Ferreira
Autores: Sandra Maria Morgado Ferreira, Nadia Maria Pereira de Souza.
Resumo: O projeto “Avaliação do Impacto Social do PPGB – RENORBIO no Estado de 
Pernambuco”. Tem como objetivo demonstrar o impacto social da atuação dos egressos 
do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia 
no Estado de Pernambuco. Para tanto está sendo desenvolvido um estudo sobre o perfil 
dos alunos egressos do RENORBIO e a contribuição da atuação dos mesmos para o 
desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Nesse pôster será abordado especificamente 
o resultado parcial das pesquisas realizadas com os egressos do PPGB – RENORBIO, 
apresentando dados sobre as “Característica dos Egressos ao ingressarem no PPGB – 
RENORBIO” e sobre “Características dos Egressos quanto ao Perfil Profissional Atual”.

TÍTULO: A utilizaçao do método dos mínimos quadrados no ensino médio
Instituição: Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto
Apresentador: Sandro Amorim de Souza
Autores: Sandro Amorim de Souza
Resumo: Sempre foi um desafio para os professores de matemática fazer com que 
os alunos se sentissem motivados e nos dias de hoje, com o acesso tão fácil a novas 
tecnologias, isso se torna um desafio ainda maior. Tendo isso em vista, este trabalho teve o 
objetivo de propor atividades diferenciadas e práticas para abordar o método dos Mínimos 
Quadrados aplicado especificamente ao estudo do conteúdo de matrizes no Ensino Médio.
Após a familiarização dos alunos do 3º ano do Ensino Médio com o Método de Mínimos 
Quadrados, estes escolheram “colheita de soja” como tema gerador, para que pudessem 
utilizar o método para prever as próximas colheitas em cidades produtoras do RS. Após 
a pesquisa de dados sobre as colheitas passadas nos órgãos competentes, iniciaram a 
aplicação do método, utilizando recursos computacionais e o software GeoGebra.
Após vencer todas as dificuldades encontradas, os grupos conseguiram encontrar ajustes 
satisfatórios e deixaram claro em suas conclusões que consideraram o trabalho relevante.



TÍTULO: Uma análise da evasão escolar nos cursos técnicos integrados e subsequentes 
do IFMG – Campus Congonhas
Instituição: IFMG - Instituto Federal Minas Gerais
Apresentador: Sandro Coelho Costa
Autores: Sandro Coelho Costa, Lucélia Aparecida Radin, Robert Cruzoaldo Maria, Thaís 
Campos Maria.
Resumo: A partir da constatação e análise das metas estabelecidas pelo Plano Nacional 
de Educação – PNE (2014-2024) de que o Brasil precisaria triplicar as matrículas da 
educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% de vagas gratuitas na expansão. E, ainda indica, entre outras metas, a oferta 
do ensino em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. Nesse sentido a 
pesquisa em andamento buscou traçar um perfil da evasão escolar registradas nos cursos 
técnicos oferecidos na instituição em tempo integral no turno diurno e nos cursos técnicos 
subseqüentes no noturno. O levantamento foi realizado nos anos de 2012, 2013 e 2014 
nos cursos técnicos de Mineração, Mecânica e Edificações ofertados no IFMG Campus 
Congonhas. Assim o desafio de aumentar as matrículas e reduzir a evasão no ensino médio 
são considerados hoje maiores desafios para a educação no país. Uma das evidências 
apontadas na pesquisa consiste na maior concentração da evasão entre os estudantes do 
noturno, que, geralmente são alunos trabalhadores.

TÍTULO: Educação ambiental como prática sustentável: Estudo de caso da cidade de 
Martins, Rio Grande do Norte, Brasil
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Sandy de Souza Paiva Holanda
Autores: Sandy de Souza Paiva Holanda, Camila Caroline Marcolino Soares, Marisa Ribeiro 
Moura de Abreu.
Resumo: Atualmente o desenvolvimento de práticas sustentáveis está se tornando um 
assunto multidisciplinar que tem como objetivo essencial promover a conscientização 
ecológica nas diversas áreas para que as gerações de hoje e futuras consigam obter o 
equilíbrio ecológico mediante tais atitudes sustentáveis.
A educação ambiental representa um instrumento fundamental para uma possível altera-
ção do modelo de degradação ambiental vigente (SEGURA (2001) apud REIS et al (2012). 
As práticas educativas relacionadas à questão podem assumir função transformadora, o 
que faz os indivíduos, depois de conscientizados, se tornarem em objetos essenciais para 
a promoção do desenvolvimento sustentável.
O trabalho com o tema um dia de EA (Educação Ambiental), tinha como objetivo a cria-
ção de um vídeo, abordando na prática as atividades teóricas de sala de aula sobre uma 
consciência crítica a respeito da educação ambiental voltada para práticas sustentáveis em 
conjunto com a sociedade.



A finalidade desta pesquisa foi analisar a percepção dos alunos sobre a educação ambien-
tal. Para isso, a pesquisa foi dividida em três etapas: análise bibliográfica, prática de campo 
e apresentação dos resultados em sala.
Foram realizadas atividades sustentáveis como entrevistas com moradores locais e visitar 
pontos turísticos da cidade de Martins-RN, conhecida por ser uma cidade turística.
Na fase da análise bibliográfica se fez necessário um estudo multidisciplinar, para se iden-
tificar melhor as formas de uso e ocupação, assim como os problemas decorrentes das 
ações antrópicas no espaço geográfico. Para isso, foram utilizadas as facetas apontadas 
por Sauvé (2005) para que possamos compreender melhor todos os pontos a serem tra-
balhados na educação ambiental e todo o universo que permeia este conceito: natureza 
(os atuais problemas socioambientais tiveram origem na dificuldade que o homem tem de 
perceber que pertence à natureza, que é parte dela e que dela precisa); recurso (implica 
educação para o consumo consciente, a conservação e a solidariedade na divisão iguali-
tária dentro de cada sociedade, tanto as atuais quanto as futuras); lugar em que se vive 
(conhecer, explorar e redescobrir o lugar em que se vive, ou seja, tentar mudar atitudes 
cotidianas para uma vida mais sustentável e consciente).
Nos resultados das entrevistas, a opinião dos moradores nos surpreendeu, pois a maioria 
nos afirmou que na escola os professores tinham alguns cuidados para poder reutilizar 
materiais em casa, não jogar lixo nas ruas, mais tudo isso era de forma simples, pensando 
que não iria fazer diferença.
Não havia nenhum cuidado no dia a dia de forma direta, mas eles mesmos fabricavam seus 
brinquedos com materiais que suas mães guardavam, e nem sabiam que um dia isso tudo 
iria ajudar, pois já eram práticas sustentáveis realizadas na infância.
Os mesmos aprenderam a guardar alimentos não perecíveis como: arroz, feijão, milho 
em garrafas pets, para que com o longo tempo não estragassem, isso como sendo uma 
atitude passando de pai pra filho.
Além das entrevistas, foram realizadas visitas a pontos turísticos da cidade de Martins, 
com o intuito de apresentar a prática da EA no município, tanto pela prefeitura, quanto pela 
população, que possuem uma grande consciência ambiental, limpando e preservando a 
cidade e seu meio ambiente.
Constatou-se que a população e a prefeitura de Martins-RN fazem um trbalho de consci-
ência ecológica que pode ser analisado nas ruas, praças e casas, estando todas elas arbo-
rizadas e limpas, o que acarreta na diminuição de problemas ambientais através também 
da coleta seletiva.
Tanto o centro urbano quanto aos sítios do município possuem o cuidado com a natureza, 
onde realizam plantações e cuidados com o solo. Ao longo da realização desta pesquisa 
foram poucos os resíduos encontrados no chão, como plásticos e papéis, que foram reti-
rados pelos garis que fazem a limpeza da cidade em dois turnospor dia.
Enfim, percebemos que a educação ambiental é extremamente



TÍTULO: Levantamento quantitativo dos animais errantes na zona urbana do município 
de Sousa - PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba – IFPB
Apresentador: Salomão Cambuí de Figueiredo
Autores: Sarah Araújo Gorgônio, Graciele Campos Almeida, Francisco Fredson de Sousa, 
Salomão Cambuí de Figueiredo.
Resumo: Entende-se por animal vadio ou errante qualquer animal que seja encontrado na 
via pública ou outro lugar público fora do controle e guarda dos respectivos proprietários. 
Os animais errantes representam perigo à Saúde Pública por poderem transmitir doenças 
ao ser humano. Assim, o objetivo do presente estudo foi quantificar e analisar a distribuição 
espacial destes animais possibilitando ações futuras voltadas ao controle dos animais 
errantes. Para tal, as ruas foram percorridas por carro de modo a cobrir o máximo de espaços 
urbanos da cidade. Foram feitas duas observações durante o dia, duas vezes por semana, 
maximizando assim as chances de encontrar os animais. Os resultados demonstraram 
que o fator lixo mostrou-se presente na correlação pesquisada, sendo que quase metade 
dos animais foi encontrada próxima a pontos com lixos domésticos. Questões como estas 
podem e devem ser reanimadas, embasadas por resultados modestos como estes, a fim 
de conscientizar a população estudada.

TÍTULO: Trabalho e educação: Mapeamento das redes solidárias na inserção das 
juventudes da educação profissional no mundo do trabalho no território de identidade 
de Irecê-BA
Instituição: UNEB - Universidade do Estado da Bahia
Apresentador: Saulo Amorim Ramos
Autores: Saulo Amorim Ramos
Resumo: Objetiva-se refletir, a partir da perspectiva da gestão das redes solidárias, 
a inserção das juventudes da educação profissional no mundo produtivo vinculado ao 
entendimento da economia solidária e das tecnologias sociais no Território de Identidade 
de Irecê. Fundamentamos teoricamente a partir de autores como KUENZER, FRIGOTTO 
e outros. Pesquisa-se potenciais redes solidárias nos municípios de Irecê, São Gabriel, 
Canarana, Ibitita, Uibaí e Jussara. Observamos em curso à construção de análise panorâmica 
das potenciais redes solidárias mapeadas, possibilitando a identificação de pontos forte e 
fracos, ameaças e oportunidades que poderão ser trabalhados. Constata-se a participação 
ativa das referidas juventudes logo no inicio dos processos de articulação das redes e 
dificuldades de permanência contínua, necessitando de construção de estratégia para tal 
fim. Metodologia de abordagem qualitativa, de método indutivo. A pesquisa é financiada 
pela FAPESB/IC(edital nº 18/2014)/UNEB/GENTTES.



TÍTULO: “Síntese de nanomateriais esféricos de óxido de alumínio e ferro com potencial 
aplicação na conversão de celulose em bioetanol”
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati
Apresentador: Sávio da Silva Marques
Autores: Sávio da Silva Marques, Jefferson Felipe Brito da Silva, Vera Mônica de 
Vasconcelos, Adriano Freitas de Sousa.
Resumo: O constante crescimento no consumo e produção do petróleo vem preocupando 
cada vez mais a sociedade e impulsiona mudanças não só pelo esgotamento das reservas 
mundiais, mas também pelos efeitos negativos ao meio ambiente. Um dos maiores desafios 
para a humanidade atualmente é buscar energias limpas, renováveis e que não ameacem o 
mercado financeiro. Nesse contexto destaca-se o Bioetanol, que pode ser obtido por meio 
da reação de hidrólise. Este projeto tem como objetivo produzir catalisador metálico para 
ser empregado na hidrólise da celulose. Após um estudo aprofundado sobre a temática 
do projeto, encontrou-se a relação molar (5% v/v) do ácido acético com a quitosana para 
a precipitação do metal (Fe) em meio básico (NH4OH), iniciando, a Síntese da Esferas 
Híbridas. O material obtido se mostra promissor para a aplicação proposta de síntese 
de nanocatalisadores, mas continuará em andamento para melhor compreensão das 
características do material e início de testes catalíticos.

TÍTULO: A diversidade é sustentável
Instituição: FOCCA - Faculdade de Olinda
Apresentador: Sávio Silva de Almeida
Autores: Sávio Silva de Almeida
Resumo: INTRODUÇÃO: O presente trabalho busca demonstrar como o reconhecimento 
e o respeito à diferença são os fundamentos sociais da sustentabilidade. Ou seja, sem 
equidade étnico-racial, de gênero e classe tanto os direitos humanos são violados quanto 
o pilar social (que coexiste com os pilares ambiental e econômico) do desenvolvimento 
sustentável é desrespeitado.
Diversos autores (COMPARATO, 2006; 2010; 2013; GUERRA, 2012; 2014; PIOVESAN, 
2013; 2014a; 2014b; IKAWA, 2013a; MOREIRA, 2013b; MAGALHÃES, 2013c) corroboram 
que o direito à igualdade deve reconhecer o direito à diferença para que a igualdade possa 
ser perseguida.
A justiça social, um dos pilares do desenvolvimento sustentável, deve estar pautada, além 
da redistribuição de recursos, pelo reconhecimento das minorias e dos seus respectivos 
direitos.
Pensando nisso, as organizações podem promover ações afirmativas conforme Milkovich 
e Boudreau (2012), bem como atuar para enfrentar a discriminação conforme Dias (2012).
Resultados



•O respeito à igualdade de dignidade inerente a todos os seres humanos impõe o respeito 
à diferença.
• As diferenças, ao contrário das desigualdades, devem ser respeitadas e garantidas con-
forme os seguintes instrumentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos:
1.Declaração Universal dos Direitos Humanos;
2.Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial;
3.Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher;
4.Convenção sobre os Direitos da Criança;
5.Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Mi-
grantes e dos Membros de suas Famílias;
6.Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
•As organizações podem promover o direito à diferença através de ações afirmativas.
Metodologia: O presente trabalho foi realizado a partir de extensa revisão bibliográfica 
acerca do tema proposto.
Conclusão: Pensar a sustentabilidade requer pensar em economia, meio ambiente e socie-
dade. O pilar social da sustentabilidade requer que os direitos humanos sejam respeitados, 
sendo dada atenção especial, sobretudo, aos direitos pertencentes as minorias.
Não há sustentabilidade sem equidade étnico-racial, geracional, de gênero e de classes. A 
diversidade é sustentável.
As organizações devem reconhecer, respeitar e promover o direito à diferença, utilizando 
como metodologia as ações afirmativas.
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TÍTULO: Alimentador automático para cães
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Guilherme Afonso Pillon de Carvalho Alves
Autores: Sayonara Alice Cirilo Tavares, Guilherme Afonso Pillon de Carvalho Alves, Daniel 
Lima de Melo Batista, Gabriel Sousa França, João Paulo Silva de Medeiros Bezerra.
Resumo: O presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a vida de famílias 
com animais de estimação, alimentando seus cães de forma automática, de forma 
acessível e inovadora para o usuário, promovendo a integração multidisciplinar no curso 
profissionalizante de Mecatrônica, aliando os conhecimentos de mecânica, eletrônica, 
programação, instrumentação e microcontroladores. Foi escolhido por nós a confecção 
de um alimentador automático para cães de médio e pequeno porte. O reservatório desse 
alimentador foi feito reutilizando reduções de canos de PVC de 100mm a 50mm para ter 
uma capacidade de 5 litros, o fuso para dosagem da ração foi feito através de usinagem de 
Nylon em torno mecânico, para a interface homem-máquina foram usados uma tela LCD 
e botões “Push-and-Press” ligados a um Arduino Uno que faz o controle da dosagem por 
giro do fuso, e dos horários para alimentar o cão através de um módulo RTC, com base 
nas configurações do usuário.

TÍTULO: Relato de experiência da semana de acolhimento: Um novo olhar sobre o 
ingresso dos alunos no ensino médio integrado do Instituto Federal de Sergipe-Campus 
Itabaiana
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Scheilla Conceição Rocha
Autores: Scheilla Conceição Rocha, Rafaely Karolynne do Nascimento Campos.
Resumo: Muitas são as dificuldades que os estudantes enfrentam quando ingressam na 
educação profissional: a metodologia de ensino, as novas exigências, os novos objetivos do 
conhecimento a serem aprendidos, a preparação para o mercado de trabalho, dentre outros. 
Some-se a tudo isso o período conturbado que a adolescência representa, com mudanças 
físicas e emocionais que podem inferir no comportamento dos alunos. Diante desse contexto 



é preciso repensar o papel da escola na motivação dos alunos para os estudos.
Com o objetivo de adaptar os novos alunos à instituição através da integração, ambien-
tação, orientação de estudo, estímulo à participação estudantil e divulgação de informa-
ções fundamentais para a convivência no novo ambiente escolar, o Campus Itabaiana, 
preocupado com seu papel sócioeducacional, propõe a Semana de Acolhimento ao Aluno 
Estudante do IFS, uma ação de grande importância, tendo em vista a constante busca pela 
qualidade do ensino que ofertamos e a boa formação dos nossos estudantes.

TÍTULO: A inclusão digital como uma possibilidade de inclusão social dos alunos da 
escola municipal celso alves de araújo do município de Cedro-CE.
Instituição: IFCE - Instituição Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Sebastião Wesley Freitas da Silva
Autores: Sebastião Wesley Freitas da Silva, Ananias Félix da Silva, Evilasio Macedo Felix, 
Rivania Oliveira de Lima, Roberta da Silva.
Resumo: Este trabalho evidencia a importância da inclusão digital no cotidiano dos alunos, 
relatando a experiência das atividades desenvolvidas no Projeto Social, componente 
curricular da Licenciatura em Matemática do IFCE – Campus Cedro, com os alunos da turma 
do 8º ano da Escola Municipal Celso Alves de Araújo do Município de Cedro-Ce. O trabalho 
considera que os avanços tecnológicos que permeiam a nossa sociedade permitem a 
construção do conhecimento por meio do grande fluxo de informação, contribuindo assim 
com a formação cidadã. Desse modo, a necessidade de manusear um computador acaba 
sendo imprescindível para o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao uso do 
mesmo. A metodologia utilizada contou com a realização de uma oficina sobre o manuseio 
de computadores, com a turma do 8º ano do ensino fundamental. Ao final da atividade, 
foi possível observar que os alunos sentiram-se mais envolvidos com essa ferramenta 
tecnológica, a qual se faz de suma importância no ambiente escolar.

TÍTULO: Sustentabilidade e os 7 r’s.
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Selma Alves da Silva
Autores: Selma Alves da Silva, Juliana Barros Carvalho, Elienne Ribeiro Vieira, Marinara 
Cabral dos Santos, Ludymilla Mayelle Pereira Gomes.
Resumo: Para que os organismos interajam entre si e com o meio ambiente é preciso 
que algumas atitudes façam parte do nosso cotidiano, como produzir menos lixo, evitar 
o desperdício de água. O presente trabalho tem como objetivo mostrar as consequências 
das nossas ações com o meio ambiente. O projeto teve o enfoque central nos 7R’s, que 
são: repense, respeite, responsabilize-se, recuse, reduza, reaproveite e recicle. O trabalho 
foi desenvolvido na Escola Estadual Fazenda Dezesseis, no povoado Dezesseis, município 
de Augustinópolis, com as turmas do 6° ao 9°. Realizou – se uma palestra, onde foi 
exibido aos alunos um vídeo sobre desmatamento. Logo foi explanado sobre o conceito de 



sustentabilidade, mostrou-lhes medidas que garantem a sustentação ambiental. Realizou-
se uma dinâmica intitulada “Proteja seu mundo. Foram distribuídas mudas aos alunos e 
outras ficaram na instituição. Diante do projeto desenvolvido, percebeu-se que há uma 
deficiência no ensino, quando se trata de educação ambiental, pois os alunos mostravam 
pouco conhecimento em relação à sustentabilidade e aos 7 R’s.

TÍTULO: Seleção de amostras de cunninghamella elegans em meio sólido para 
produção de tanase
Instituição: Universidade Católica de Pernambuco
Apresentador: Sérgio Murilo Esteves de Barros Júnior
Autores: Sérgio Murilo Esteves de Barros Júnior, Cláudia Maria Rocha Moura, Thaís 
Cavalcante de Souza, Marcelly Figueiredo Alves, Carlos Alberto Alves da Silva
Resumo: A utilização de enzimas em diversos segmentos de processos industriais tem 
sido amplamente divulgada devido as suas excelentes habilidades e especificidades nos 
mais diversos processos biotecnológicos. A tanase é uma enzima extracelular, produzida 
na presença de ácido tânico por diversos micro-organismos, sendo realizados estudos 
para descoberta de novos produtores da enzima. Foram realizados ensaios em meio sólido 
em diferentes temperaturas (28, 37, 45 e 50 oC) para detecção de tanase em amostras 
de Cunninghamella echinulata SIS 37 e 40 isoladas da Caatinga de Pernambuco. Foi feito 
um furo no centro das placas, e inoculados 100mL da suspensão de esporos previamente 
preparada. As placas foram incubadas em diferentes temperaturas, durante 72 horas 
Os resultados revelaram que a amostra SIS 37 apresentou o maior halo de produção da 
enzima (7,0 cm) à 37 oC, 72 h. A seleção de novos micro-organismos produtores de 
enzimas microbianas aumenta a gama de informações sobre a biodiversidade microbiana 
com potencial biotecnológico.

TÍTULO: SENAI FABLAB
Instituição: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Apresentador: Sergio Poliano Villareal
Autores: Sergio Poliano Villareal, Antônio Cândido de Oliveira Filho, Geraldo Raimundo 
Martins Pinheiro, Renato Cortez de Freitas, Silvia Kelly Leão Silva de Freitas.
Resumo: O SENAI implantou, em novembro de 2014, o projeto SENAI FabLab. Na prática, 
trata-se de um ambiente pedagógico em que os alunos são estimulados a pensar e propor 
ideias inovadoras, a trabalhar em equipe, criar projetos técnicos e construir protótipos. 
Para isso, dispõem de softwares e equipamentos dos mais modernos, como a impressora 
3D, máquinas de corte a laser, entre outros, além de ter acesso a uma rede de laboratórios 
interligados ao redor do mundo: a rede FabLab.
No Brasil, o SENAI FabLab é o primeiro laboratório dessa rede focado em educação profissional 
e está localizado no Rio de Janeiro. em 2015, deve atender a 900 estudantes. A Rede FabLab foi 
criada no Center for Bits and Atoms, do Instituto de Tecnologia Massachusetts (MIT).



Em síntese, este é mais um desafio para a formação profissional que pode trazer resul-
tados promissores, permitindo que os alunos transformem ideias em soluções para o 
mercado. Apesar de recente, a iniciativa já tem demonstrado ser bem-sucedida.

TÍTULO: As tecnologias mediando a interação entre estudantes e professores
Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso
Apresentador: Sérgio Santos Silva Filho
Autores: Sérgio Santos Silva Filho, Natália Tripoloni Tangerino Silva, Franciano Antunes.
Resumo: O objetivo deste texto é relatar o desenvolvimento de um projeto no Estado de 
Mato Grosso, vinculado ao governo federal através do Programa de Iniciação a docência 
(PIBID). Este projeto foi desenvolvido para integrar os aluno do curso de Licenciatura 
em Computação com professores da educação básica. O projeto possibilitou auxiliar 
profissionais da educação básica a utilizar o sistema operacional Linux Educacional 
(LE), com cursos oferecidos por estudantes da licenciatura. Apesar de o governo já ter 
oferecido cursos de capacitação, verificamos que muitos profissionais da educação e 
alunos têm demonstrado dificuldades em utilizar este sistema e em alguns casos existe 
até certa rejeição em manuseá-lo. Ao incentivar o uso do computador como ferramenta 
pedagógica, auxiliando professores e alunos no processo ensino-aprendizagem de 
conteúdos curriculares, contribui para a aproximação da Universidade com as escolas da 
rede pública.

TÍTULO: Reutilização de resíduos da construção civil na confecção de mosaicos
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Carlos Gomes da Silva Júnior
Autores: Sheilla Costa dos Santos, Carlos Gomes da Silva Júnior, Michelle Santos Ferreira, 
Adriana Vírgínia Santana Melo.
Resumo: O mosaico consiste em peças, que podem ser pastilha de vidro e cerâmica, 
recortadas, que coladas próximas umas das outras, produzem um determinado efeito 
visual, como um desenho ou imagem. Os mosaicos foram confeccionados através da 
reutilização de peças cerâmicas descartadas de obras da construção civil e ou fábricas. Este 
trabalho foi desenvolvido no próprio IFS - Instituto Federal de Sergipe, onde encontramos 
pessoas que preenchiam as características desejadas, isto é, pessoas com baixa renda, 
que poderiam complementar sua renda e ainda desenvolver uma atividade artesanal 
(considerada terapia e arte). Assim sendo, todo o desenvolvimento do trabalho foi feito 
pelos alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos do IFS. Como resultado social teve 
a Prática Profissional do EJA - Educação de Jovens e Adultos, a difusão do conhecimento 
sobre a arte dos mosaicos, podendo ser aplicadas na prática como benefício próprio. No 
Aspecto Ambiental, reutilizamos os Resíduos da Construção Civil (RCC), como Cerâmicas, 
Madeiras, Granitos, etc., que puderam ser reciclados e transformados em Mosaicos.



TÍTULO: Utilização do óleo de cozinha para obtenção de produtos de limpeza.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Zona Sul
Apresentador: Shirneth Bucar Sobreira Malheiros Nunes
Autores: Shirneth Bucar Sobreira Malheiros Nunes, Juliany Sales Ramos Machado, Valéria 
Cristina Cunha Lima, Janielly Regina da Silva Alves, Maria dos Remédios Silva.
Resumo: A educação profissional é a transição entre a escola e o mundo do trabalho, 
capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o 
exercício de atividades produtivas (GARCIA, 2000). Objetivando a interação do conhecimento 
químico com o desenvolvimento tecnológico e científico. É importante que os alunos aprendam 
a reconhecer as transformações químicas que ocorrem na natureza e dos materiais quando 
estão sendo preparandos. assim eles poderão compreender a composição e as propriedades 
dos produtos de limpeza que serão produzidos, bem como as características e funções de 
cada substância utilizada. Também a conscientização do reaproveitamento de materiais para 
evitar impactos ambientais causados por eles. Com a aprendizagem da produção de sabão 
os alunos podem passar para seus familiares a importância da produção destes produtos, 
pois além de ajudar na preservação do meio ambiente e na redução de custos, ainda leva o 
aluno a ter uma visão mais critica quanto à importância de não desperdiçar estes produtos.
O Campus tem como objetivo gerar o desenvolvimento local, integrado e sustentável, tendo 
como uma das formas de desenvolvimento o eixo de hospitalidade e lazer/produção alimentí-
cia, com ênfase na capacitação dos técnicos em panificação, técnico em cozinha e tecnólogo 
em gastronomia. Os alunos desempenham de forma consciente o seu papel de cidadãos e, 
de maneira crítico-consciente buscam melhorias na sua vida e tomam decisões a fim de agir 
em diferentes processos que mudam o seu cotidiano. E, nesse processo, O Campus Teresina 
Zona Sul do Instituto Federal Ciências e Tecnologia do Piauí, orienta-os para a construção 
de um técnico especializado, capaz de atender bem aos interesses da sociedade e mostrar a 
qualificação que ora busca neste Campus. Portanto, pretende-se com este projeto ofertar a 
comunidade próxima ao Campus, cursos de qualificação de maneira a atender às inovações 
tecnológicas e de sustentabilidade e geração de renda no mundo do trabalho contribuindo 
para a utilização do óleo de cozinha utilizado tanto no Campus Teresina Zona Sul e demais 
localidades que utilizam o óleo de cozinha, para a obtenção de produtos de limpeza ecoló-
gicos, assim capacitar pessoas para uma melhor obtenção dos produtos e a produção dos 
produtos de limpeza, criando oportunidade de trabalho e uma forma de gerar renda. O óleo 
de cozinha é altamente poluente. Cada litro derramado na pia, além de danificar a instalação 
hidráulica, é suficiente para poluir até um milhão de litros de água. O prejuízo não pára por aí: 
jogado na natureza, o óleo utilizado em frituras pela dona de casa provoca a morte de peixes 
e desequilibra o ecossistema. Para descontaminar a água, o custo é alto - cerca de 20% do 
tratamento do esgoto. O descarte do óleo é apenas uma pequena parte do grande problema 
relacionado à geração de lixo no mundo. Tratar lixo é caro e, quando não tratado, há um forte 
impacto ambiental. Por isso, procuramos mostrar para o consumidor a oportunidade que ele 
tem de mudar seus hábitos, de construir para a sustentabilidade do planeta, gerando o míni-



mo de lixo possível e reaproveitando ao máximo os produtos antes de descartá-los. No caso 
do óleo de cozinha usado em frituras, a possibilidade mais concreta para evitar o despejo na 
natureza é reaproveitá-lo fazendo sabão líquido e sabão em barra para que o mesmo possa 
ser utilizado por todas as pessoas.
Os alunos poderão se reunir e abrir uma cooperativa ou uma pequena empresa especializada 
em produtos de limpeza, onde terão a oportunidade de vivenciar o mercado e aplicar os 
conhecimentos técnicos adquiridos durante o curso, aplicarão os conhecimentos gerenciais 
na comercialização e divulgação dos produtos e desenvolver suas características empreen-
dedoras através da vivência prática.
Seu principal objetivo oferecer à comunidade cursos de qualificação na “Utilização do óleo 
de cozinha para a obtenção de produtos de limpeza ecológicos” utilizados no Campus Teres.

TÍTULO: Educação profissional e inclusão social
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Sidirlene Silva Borghi
Autores: Sidirlene Silva Borghi, Claiton Haroldo Monte, Tatiana Del Piero Bitti, Sônia Maria 
da Costa Barreto.
Resumo: O presente estudo investigou as práticas educacionais em três cursos de 
educação profissional ofertados no município de Linhares/ES com intuito de analisar em 
que medida tem contribuído para inclusão social. Destaca as percepções e perspectivas 
do discente a partir do curso, se esse atende às necessidades de preparação para a 
vida e para o mundo do trabalho, contribuindo, assim, para o protagonismo do sujeito 
aprendiz, também compartilha das percepções do docente para a formação de sujeitos 
comprometidos tanto com o desenvolvimento econômico e social. Tratou-se de pesquisa 
exploratória com abordagem qualitativa dos dados coletados por meio da aplicação de 
questionário semiaberto a docentes e discentes. Revelou fragmentação nos currículos 
na educação profissional de forma divergente, conforme o local da pesquisa, e que os 
objetivos dos discentes variam de acordo com a especificidade do curso: integrado e 
subsequente. Evidenciou-se necessidade de implementação de práticas pedagógicas que 
favoreçam a interdisciplinaridade no currículo e que estimulem a participação do discente 
como sujeito ativo no processo de aprendizagem como forma de alcançar o mérito de a 
educação profissional vir a ser um melhor instrumento de inclusão social.

TÍTULO: Uma proposta para abordagem de imagens 3d incorporado ao estudo de óptica 
da visão
Instituição: Instituto Federal
Apresentador: Sidney Rocha Gomes
Autores: Sidney Rocha Gomes, Roney Roberto Melo Sousa, Flavio Urbano, Samuel 
Rodrigues Gomes Junior



Resumo: Este trabalho faz parte de minha dissertação do Mestrado Nacional Profissional 
em Ensino de Física e, baseado na teoria sobre aprendizagem significativa de Ausubel, 
propõe o estudo das imagens tridimensionais incorporado ao estudo da visão. Tendo 
como objeto educacional dois vídeos didáticos e um roteiro para conversão de imagens 
bidimensionais em tridimensionais, que serão aplicados em um turma de ensino técnico 
do curso de Mídias Audiovisuais. além de demostrar o resultado de uma longa pesquisa a 
cerca desta tecnologia.

TÍTULO: A narrativa de estudantes surdos: Por uma inclusão não modelada
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Silas Nascimento dos Santos
Autores: Silas Nascimento dos Santos
Resumo: Nos dias atuais, significante parte da população Brasileira tem melhor 
compreendido a inclusão da pessoa com deficiência. Não são mais os incapacitados, os 
defeituosos, deficientes ou excepcionais. São elas: as pessoas. e no que tange a deficiência, 
este estudo buscou compreender a inclusão da pessoa surda no seu convívio escolar por 
meio das narrativas. Segundo D’onófrio (2001, p. 53), “Entendemos por narrativa todo 
discurso que nos apresenta uma história imaginária como se fosse real, constituída por 
uma pluralidade de personagens, cujos episódios de vida se entrelaçam num tempo e num 
espaço determinados”. O objetivo foi de analisar quanto à narrativa dos estudantes surdos a 
respeito das dificuldades encontradas no processo de inclusão: nas relações sociais, quanto 
à inclusão na escola regular, o desenvolvimento dos estudantes em classes de ouvintes, o 
conhecimento quanto à cultura surda e o meio de comunicação por parte dos professores.

TÍTULO: Análise comparativa de ferramentas de rede para o aprendizado de redes de 
computadores
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará Campus Aracati
Apresentador: Silas Santiago Lopes Pereira
Autores: Silas Santiago Lopes Pereira
Resumo: A simulação é uma técnica que se destaca por ter maior êxito para o estudo e 
análise do funcionamento das redes,uma vez que possibilita o entendimento de conceitos 
heterogêneos,como comutação de circuitos,multiplexação,roteamento,entre outros. Este 
trabalho tem como objetivo a realização de uma análise comparativa de um conjunto de 
ferramentas de rede para fins educacionais. Utiliza-se a Metodologia AHP (Analytic Hierar-
chy Process) para a realização da escolha da ferramenta de rede mais indicada como re-
curso didático. Pode-se inferir que a ferramenta Cisco Packet Tracer é a que melhor atende 
a expectativas do usuário para o aprendizado dos conceitos de redes de computadores 
dentre o conjunto de ferramentas de rede comparadas.



TÍTULO: HIV/IST: Uma abordagem preventiva
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Victor Barbosa de Azevedo
Autores: Silvana Cavalcanti dos Santos, Ana Gabriela Velozo de Melo Cordeiro, Victor 
Barbosa de Azevedo, Jucivania Ferreira da Costa, Maria José Farias da Costa.
Resumo: No Brasil, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) atinge 734 mil 
pessoas, de acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da 
Saúde. O país chega a 2014 com 29% a mais de pessoas em tratamento com antirretrovirais 
pelo SUS, na comparação com 2013(ENSP,2014). Os dados chamaram a atenção porque 
vão na contramão da média global, em que os casos de infecção caíram 13% nos últimos 
três anos e o número de óbitos relacionados diminuiu 35% de 2005 a 2013, segundo 
o relatório UNAIDS(2014) e o mais preocupantes os casos estão aumentando entre os 
jovens e os homossexuais entre as causas alguns estudos apontam a desinformação entre 
jovens, a discriminação contra gays e problemas de foco nas campanhas do governo(São 
Paulo, 2014). Diante exposto, instigou-nos o interesse em contribuir com a prevenção 
da transmissão do HIV/ IST nosso Campus Pesqueira tendo em vista o número de 
adolescentes que estudam no mesmo e em um Escola de Referência de Ensino Médio José 
de Almeida Maciel do Município de Pesqueira. Assim sendo, se faz necessário desenvolver 
um projeto voltado para os adolescentes primeiramente realizar um diagnóstico situacional 
sobre o conhecimento sobre o HIV/IST, em seguida disponibilizar um espaço para procura 
dos alunos para esclarecimentos de dúvidas sobre a transmissão do HIV/IST e rodas de 
conversas para discussão sobre as temáticas.

TÍTULO: Mobilidade estudantil e a parametrização das ementas dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio no Instituto Federal de rondônia
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia
Apresentador: Michele Gomes Noé da Costa
Autores: Silvana Francescon Wandroski, Maranei Rohers Penha, Michele Gomes Noé da Costa.
Resumo: INTRODUÇÃO: Com a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica em 2008 (Lei nº 11.892, 29/12/2008), o Instituto Federal de 
Rondônia (IFRO) implantou 8 (oito) Campus ao longo do estado, com oferta de cursos de 
formação profissional em diferentes nível e modalidades de ensino.
Com priorização para os cursos técnicos integrados ao ensino médio estabelecida na Lei, 
esta população estudantil representa mais de 50% dos discentes em cursos presenciais. 
Para o melhor atendimento aos anseios destes estudantes e demandas do processo edu-
cativo, ações voltadas à implementação desses cursos foram deflagradas, entre elas, a 
parametrização das ementas da Base Nacional Comum (BNC) e Núcleo Diversificado (ND) 
dos cursos técnicos integrados, com a finalidade de ampliar as possibilidade de mobili-
dade estudantil entre Campus do IFRO. Esta ação se constituiu em assegurar a similari-



dade das ementas em 80% dos conteúdos previstos, reservando os demais 20% para 
atendimento às especificidades locais e do curso. A mobilidade estudantil neste caso é a 
entendida como fenômeno comum de migração dos estudantes de forma definitiva de um 
Campus para outro do IFRO (PDI, 2015, p.13).
METODOLOGIA: Fundamentado nos conceitos de Thiollent (2005), o procedimento me-
todológico adotado foi a da pesquisa-ação, que propõe um estudo prático diante de uma 
situação-problema, e apresenta sugestões de medidas para superação, aplicação e avalia-
ção do problema levantado. Neste trabalho a pesquisa-ação se materializou por meio da 
parametrização das ementas da Base Nacional Comum e Núcleo Diversificado nos Projetos 
Pedagógicos de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.
Os trabalhos foram desenvolvidos em cinco etapas, sendo elas: (a) levantamento junto 
aos Campus dos professores dos componentes curriculares da Base Nacional Comum 
e Núcleo Diversificado por componente curricular, junto aos Campus do IFRO, realizado 
com a utilização de ferramenta gratuita de armazenamento em nuvem (na internet); (b) 
Convite aos 182 (cento e oitenta e dois) professores identificados para participação na 
parametrização; (c) Cadastro dos docentes que manIFEStaram interesse em participar do 
processo no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFRO; (d) Organização do AVA 
por componente curricular da base nacional comum e núcleo diversificado (total de 13 
componentes curriculares) e orientação aos participantes; (e) Discussões e interações, por 
ano de ensino, entre os docentes, mediada por um professor da área.
RESULTADOS: ManIFEStaram interesse em participar do processo de parametrização das 
ementas 93 (noventa e três) docentes dos 182 convidados. Tiveram participação ativa 53 
docentes. A forma de organização oportunizou a todos os docentes dos componentes 
curriculares da BNC e ND a participação efetiva em um processo que objetiva um bem 
coletivo, que contribui para um ambiente educacional democrático em que decisões são 
discutidas e tomadas publicamente e, portanto, devem ser assumidas pela equipe de tra-
balho (LIBÂNEO, 2004).
A participação dos professores no processo de reorganização coletiva das ementas, de 
modo a ampliar as possibilidades de mobilidade do estudante na própria instituição, opor-
tuniza reflexão sobre ao currículo como processo coletivo institucional. Neste sentido, 
Sacristán e Gomez (2000, p.147) afirmam que o currículo é, “um veículo de comunicação 
de teorias e ideias para a realidade. Este enfoque evidencia um dado fundamental: que os 
professores/as, participando deste processo, são elementos ativos em sua concretização”.
Como resultado dos trabalhos, 80% das ementas de cada componente curricular, por ano, 
foi parametrizada. Considerando a proporcionalidade de componentes curriculares, a BNC 
e ND representam 13 unidades, e os componentes curriculares de Formação Profissional, 
na Instituição alvo da pesquisa, corresponde a uma média de 16 unidades.
Ao se considerar que a Resolução 6/2012 estabelece q



TÍTULO: Construção de um braço robótico RRP para estudos e incentivo à robótica
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Cedro
Apresentador: Silvana Moura Farias
Autores: Silvana Moura Farias, Cristina Jeane Moura Farias, Rustenys Lima Cavalcante, 
Proznynesk Carneiro Liberato, Renildo Silva.
Resumo: Automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, 
eletrônicos e de computação para efetuar controle de processos produtivos. Existem 
diversos tipos de robôs, que se adequam a diversas tarefas, dentre eles o robô esférico 
se destaca por sua robustez, tem uma área de trabalho maior que os cilíndricos, porém 
perdem em rigidez mecânica. Devido a essa desvantagem medidas devem ser tomadas 
como, por exemplo: utilizar uma estrutura oca para não comprometer o movimento. O 
objetivo deste trabalho foi desenvolver um protótipo de um braço robótico, que tivesse no 
mínimo três graus de liberdade para tal efeito foi escolhido o modelo que contivesse duas 
juntas e revolução e uma deslizante RRP, o robô em questão é chamado de robô esférico 
ou braço robótico esférico.

TÍTULO: Dificuldades de aprendizagem nos conteúdos de genética no ensino médio
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Jefferson da Silva Barbosa
Autores: Silvano da Cunha Dionízio, Jefferson da Silva Barbosa.
Resumo: Na disciplina de Biologia, os conteúdos de Genética vem se mostrando como um 
dos mais difíceis de serem assimilados pelos estudantes. Este trabalho é um estudo sobre 
as dificuldades que alunos do Ensino Médio encontram no aprendizado dos conteúdos 
de Genética. Portanto, esta pesquisa objetivou investigar as principais dificuldades 
encontradas pelos discentes no aprendizado dos conteúdos de Genética. A pesquisa 
foi desenvolvida com 58 alunos do 3º Ano do Ensino Médio de uma escola pública do 
Município de Alto do Rodrigues-RN. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado 
um questionário constituído de 6 questões, das quais 4 eram questões discursivas e duas 
questões objetivas. A maioria dos alunos mencionaram ter dificuldades na compreensão 
nos conteúdos de Genética, revelando não entender conceitos relacionados a probabilidade, 
transmissão da informação genética e a relação entre síntese proteica e fenótipo, aspectos 
estes que podem estar relacionados a abordagem fragmentada dos conteúdos bem como 
com as metodologias de ensino utilizada na sala de aula.

TÍTULO: MUlheres, conquistando espaço dentro do Instituto Federal do Ceará (IFCE), 
Campus Iguatu
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Márcia Leyla de Freitas Macêdo Felipe
Autores: Silvelena Alves de Araújo Oliveira, Márcia Leyla de Freitas Macêdo Felipe, José 



Willame Felipe Alves, Josefa Ataíde Gomes de Sousa.
Resumo: Neste estudo, o objetivo foi avaliar o programa Mulheres Mil enquanto Política 
Pública desenvolvida no Instituto Federal (IFCE), Campus Iguatu. O Programa Mulheres Mil 
traz enquanto proposta não somente a qualificação profissional, mas o reconhecimento da 
importância dessas mulheres em suas famílias e comunidades. Questionou-se, portanto, se 
esse objetivo foi de fato conquistado, especificamente no curso de Panificação, promovido 
pelo IFCE, Campus Iguatu. Quais mudanças significativas puderam ser percebidas na vida 
dessas mulheres após o término do curso? Quais alterações se deram como melhoria 
de renda ou inserção no mercado de trabalho? Houve uma busca de autonomia ou 
melhoria de autoestima e bem estar devido à profissionalização? A resposta a esses 
questionamentos surgiram dentro da percepção do Programa, a partir das mulheres do 
Curso de Panificação, ou seja, 50 moradoras do Bairro João Paulo II, cujo perfil pode ser 
delimitado como mulheres com baixa escolaridade, responsabilidade pela gestão do lar, 
inclusive, financeira, a maioria inseridas em programas sociais, como o Bolsa Família e 
que trazem, ainda, em meio a essa realidade, o desejo de aproveitar as oportunidades 
que surgem. Foi uma pesquisa de base qualitativa. Inicialmente realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica. Esse tipo de pesquisa fornece elementos para que haja uma contextualização 
da temática além de fornecer consistência à pesquisa. A coleta de dados se deu por meio de 
uma entrevista semiestruturada, a mesma versou sobre aspectos referentes às mudanças 
ocorridas desde o início ao término do curso, como uma possível entrada no mundo do 
trabalho ou elevação da escolaridade, além de contemplar assuntos como concepções 
sobre ser mulher e seu senso de bem estar diante da formação no curso. As entrevistas 
foram avaliadas por meio da análise de conteúdo temático. O método é empregado no 
intuito de decompor os discursos a fim de categorizá-los e perceber significados para 
posterior interpretação, ou seja, a finalidade é descrever de maneira objetiva e sistemática 
o conteúdo da comunicação. Para publicação e divulgação foram preestabelecidos nomes 
fictícios para garantir o anonimato da clientela estudada. Concluiu-se, portanto, em 
relação às mudanças que o programa trouxe para as suas vidas, todas consideraram que o 
impacto foi positivo, principalmente, despertando nelas o desejo de aprender mais e fazer 
novos cursos. em relação às egressas, já se teve resultados positivos referentes à inserção 
no mercado formal de trabalho, a maioria procurou se integrar a novos cursos, e uma 
delas empreendeu o seu próprio negócio. Mostraram-se satisfeitas com os resultados e 
reforçaram a importância do curso, sob vários aspectos, aprendizagem, reflexão sobre si 
mesma, a vida, a comunidade, enfim, pode-se sintetizar que os resultados do programa têm 
gerado o impacto esperado, não eliminando, no entanto, a possibilidade de aprimoramento 
que sempre existe.

TÍTULO: Campanha prato limpo: Evitando o desperdício de alimentos no refeitório do 
IFPE Campus Belo Jardim
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Silvia Patrícia de Oliveira Silva Bacalhau



Autores: Silvia Patrícia de Oliveira Silva Bacalhau, Maria do Socorro Santos da Silva, Joelma 
Fortunato Cordeiro Alves, Francisco das Chagas Lino Lopes, Anderson Acioli Gomes.
Resumo: em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação e considerando a quantidade 
de alimentos desperdiçada no refeitório do Campus Belo Jardim do Instituto Federal de 
Pernambuco (IFPE), foi lançada em 16 de outubro de 2012 a Campanha Prato Limpo. 
O objetivo da Campanha foi motivar os usuários a reduzir o desperdício de alimentos, 
contribuindo para o desafio atual da construção da sustentabilidade da vida no planeta. 
Este artigo trata-se de um estudo de caso sobre as atividades educativas sobre o tema 
realizadas durante quatro semanas no refeitório do Campus. As atividades foram compostas 
de: 1) entrega de folders informativos sobre desperdício de alimentos, alimentação 
saudável e regras da Campanha; 2) exposição em forma de gêneros alimentícios crus do 
quantitativo desperdiçado semanalmente: 246 Kg; 3) entrega de cartela a ser carimbada 
sempre que o usuário devolvesse sua bandeja sem restos, para participação de sorteios; 
4) concurso de frases e poesias sobre desperdício de alimentos; 5) exposição de frases 
educativas por todo o refeitório, em português e em inglês; 6) pesagem dos resíduos ao 
final do horário do almoço. O concurso de frases teve quatro estudantes vencedores e o 
concurso de poesia, um. A redução do desperdício chegou a 61%. O objetivo da campanha 
foi alcançado, porém, é necessária a prática contínua da conscientização dos comensais 
sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos, no sentido de se servirem 
somente do que vão ingerir. A diminuição na quantidade de resíduos sólidos traz economia 
para o serviço público e benefícios para o planeta.

TÍTULO: Desenvolvimento de uma ferramenta para o auxílio do ensino de programação no 
curso técnico em informática para internet a distância do Instituto Federal do Piauí - IFPI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Silvino Marques da Silva Junior
Autores: Silvino Marques da Silva Junior, Sônia Virginia Alves França, Gildon César de 
Oliveira, Marcelo Teixeira Carneiro, Cláudio Rodrigues da Silva.
Resumo: A Ciência da Computação é uma área do conhecimento em constante 
evolução. Uma das suas subáreas é a programação de computadores, a qual direciona o 
funcionamento de qualquer computador. O grande desafio do professor de programação 
é verificar se o aluno está realmente aprendendo a programar ou se apenas decorou as 
soluções apresentadas por ele. Com a rápida expansão da modalidade de Educação a 
Distância como possibilidade para auxiliar a ampliar as condições de ensino e aprendizado, 
é necessário refletir acerca da utilização de ferramentas tecnológicas, que propiciem a 
absorção dos conteúdos pelos alunos e consequentemente diminuam os índices de 
retenção e evasão escolar.

TÍTULO: Segmentação em imagens de satélites visando a ocorrência de desastres 
naturais no estado de Pernambuco.
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife



Apresentador: Sílvio de Araújo Braga Júnior
Autores: Sílvio de Araújo Braga Júnior, Hernande Pereira da Silva, Ewerton Henrique Vieira 
Vasconcelos.
Resumo: Desastres naturais podem ser definidos como o resultado do impacto de 
fenômenos naturais extremos ou intensos sobre um sistema social, causando sérios danos 
e prejuízos que excede a capacidade da comunidade ou da sociedade atingida em conviver 
com o impacto. A relação do homem com a natureza ao longo da história evoluiu de uma 
total submissão e aceitação fatalista dos fenômenos da natureza a uma visão equivocada 
de dominação pela tecnologia.. Obviamente os avanços tecnológicos permitem hoje que a 
humanidade enfrente melhor os perigos decorrentes destes fenômenos. Um dos avanços 
tecnológicos que permitem uma prévia dos acontecimentos é o sensoriamento remoto, 
que permite que se tenham dados e imagens de objetos, áreas e fenômenos, através da 
energia eletromagnética. Com base nesses aspectos o trabalho busca identificar e indicar 
áreas sob risco de ocorrência de desastres naturais, através de imagens e dados dos 
satélites LANDSAT, fazendo uma relação entre o meio e a sociedade.

TÍTULO: de óleo no futuro
Instituição: CEEP em Saúde Anísio Teixeira
Apresentador: Jamile Paixão
Autores: Silvio Nascimento Ribeiro, Uiliane Monteiro dos Santos, Estefhane de Souza 
Ramos, Jamile Paixão.
Resumo: ’De óleo no futuro’’ conscientiza sobre os impactos ambientais provocados pelo 
descarte inadequado do óleo de cozinha. O projeto surgiu do desejo dos alunos de gerar 
algo positivo ao meio ambiente. Contamos com o apoio de empresários e famílias do 
entorno do colégio que contribuem com doação de óleo, para a produção do sabão; que é 
realizado no CEEPSAT. A parte mais complexa do projeto é a laboratorial em que retiramos 
os extratos brutos das plantas cultivadas na escola. Retira-se, inicialmente, o extrato que 
contém os princípios ativos da planta e o óleo essencial, no qual se encontra a parte 
aromática. Essa etapa também é realizada no próprio CEEPSAT, nos laboratórios de Meio 
Ambiente e Análises Clínicas. O sabão produzido é distribuído no CEEPSAT e às pessoas 
que doaram óleo para a produção do sabão, ou seja, volta aos doadores como sabão 
ecologicamente correto.

TÍTULO: Aferimento interativo de pressão arterial.
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Isabela Pinheiro Bomfim
Autores: Silvio Santos Sandes, Jesimon Barreto Santos, Rafaela dos Santos Almeida, 
Isabela Pinheiro Bomfim.
Resumo: A tecnologia computacional é um recurso que permite a interatividade, assim 



como produção de conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. Ainda que tenha 
ocorrido uma grande evolução da tecnologia, essas ferramentas são utilizadas em baixa 
escala, quando se pensa em sala de aula. Este trabalho apresenta um software que objetiva 
ensinar o usuário a aferir a pressão arterial de modo interativo. Utilizou-se o Kinect como 
equipamento para detecção do movimento do usuário. Para realizar a programação foi 
utilizado um notebook com o sistema operacional Windows 7 Ultimate, o JDK versão 7 e 
o Netbeans 1.7. O software possui várias telas, formadas por imagens que aparecem na 
frente do usuário, de acordo com as etapas de aferição da pressão arterial. As imagens 
de cada tela aparecem quando o usuário faz o movimento esperado, já registrados no 
software. O programa demonstrou ser bastante interativo e permite atrair a atenção do 
público para um maior cuidado com sua própria saúde.

TÍTULO: “A casa familiar rural vale do jaguari”: Atrativos e desafios na perspectiva dos 
jovens
Instituição: Instituto Federal de Farroupilha, Campus São Vicente do Sul
Apresentador: Simone Bochi Dorneles
Autores: Simone Bochi Dorneles, Eliane de Campos Rodrigues, Leonardo Peres Severo, 
Vanessa Piccinin.
Resumo: A Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari – CFR/VJ têm se constituído como 
uma experiência de transformação da realidade dos jovens e famílias que participam 
de suas atividades. Pautada na pedagogia da alternância possui sede no município de 
Jaguari, na localidade de Fontana Freda, município Brasileiro do Estado do Rio Grande 
do Sul. O presente artigo se constitui para analisar os fatores, que na perspectiva dos 
jovens, os atraem para as atividades da CFR/VJ e que desafios emergem dessas relações. 
O artigo parte de um estudo de caso da CFR/VJ, desenvolvido a partir de uma abordagem 
qualitativa, por meio da observação participante dos autores ao longo do processo e por 
meio de entrevista com os quinze jovens que participam da casa. Os dados coletados por 
meio das entrevistas foram coletados em julho de 2014 durante uma das alternâncias e 
analisados. Como atrativo os jovens destacaram a participação da família no processo de 
construção do conhecimento, a diversificação das atividades realizadas e os momentos de 
lazer que fortalecem a cooperação entre eles. No entanto, a CFR/VJ ainda precisa superar 
as dificuldades de infraestrutura como acesso a internet e laboratórios mais equipados, 
biblioteca mais rica e sala de audiovisual, pois segundo os jovens são elementos que 
tornam a casa menos atrativa.

TÍTULO: Avaliação sensorial de doce de leite com lactulose
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Apresentador: Simone Carvalho Leite
Autores: Simone Carvalho Leite, Filipe de Araújo de Carvalho, Cristiane Ayala de Oliveira.
Resumo: O objetivo deste estudo foi desenvolver formulações de doce de leite com 



reduzido teor de sacarose e avaliado sensorialmente por meio de teste de aceitação, 
análise descritiva quantitativa da “checagem de tudo o que necessário” (CATA Check-All-
That-Apply) e análise de fatores paralelos (PARAFAC). Diferentes formulações de doce 
foram elaboradas variando-se a concentração de lactulose (0% (Controle); 10% e 20%) 
em substituição ao açúcar refinado. Para a análise sensorial foi utilizado para efeito de 
comparação um doce comercial, totalizando 04 amostras (C= Comercial, D1 = controle, D2 
= 10% de lactulose e D3 = 20% de lactulose). O doce elaborado com 20% de lactulose em 
substituição a sacarose (formulação D3) apresentou maior aceitação em relação ao doce 
comercial (C) bem como em relação ao doce controle (D1) e ao adicionado de 10% de 
lactulose (D2) surgindo, então, mais uma alternativa de utilização desse ingrediente, que 
apresenta vários benefícios à saúde humana.

TÍTULO: Estudo do potencial fitotóxico de Guizotia Abyssinica: Interferência na 
germinação e crescimento de plantas daninhas
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Simoni Anese
Autores: Simoni Anese, Luciane Belmonte Pereira.
Resumo: Plantas são capazes de produzir metabólitos secundários que afetam a 
germinação e crescimento de outras plantas. Este processo de interação biológica tem sido 
definido como alelopatia e pode constituir uma alternativa ao uso de herbicidas sintéticos 
no controle de plantas daninhas. A espécie Guizotia abyssinica (Asteraceae), conhecida 
popularmente como níger, apresenta sementes ricas em ácidos graxos e folhas ricas em 
compostos fenólicos. É descrita na literatura pelas suas propriedades medicinais, pelo 
potencial de uso como matéria-prima na produção de biodiesel, além de ser indicada como 
espécie para cobertura e produção de fitomassa em solos do cerrado. O objetivo desta 
proposta de pesquisa é estudar o potencial fitotóxico do extrato etanólico das folhas de 
G. abyssinica sobre a germinação de sementes e crescimento de plântulas de amendoim-
bravo (Euphorbia heterophylla) e capim-arroz (Echinochloa crus-galli), conhecidas 
como plantas daninhas agressivas em sistemas agrícolas. O extrato bruto etanólico será 
preparado na proporção de 100 g de material vegetal seco para 500 mL de etanol. A partir 
deste, os extratos serão solubilizados em solução tampão e dimetil sulfóxido (DMSO) nas 
concentrações 10,0, 7,5, 5,0 e 2,5 e 0 MG/mL. Bioensaios de germinação de sementes 
e crescimento de plântulas serão realizados em condições controladas de laboratório. 
O conhecimento do potencial da espécie como possível doadora de fitotoxinas naturais 
abrirá perspectivas de indicação da mesma para composição de sistemas agroecológicos 
e como opção de plantio como cultura de cobertura, o que possibilitará uma aplicação 
prática dos resultados pela possibilidade de exercer controle na infestação de plantas 
daninhas. Além disso, o desenvolvimento do projeto possibilitará o treinamento em 
iniciação científica de discentes dos cursos técnicos e de graduação do IFMT e abrirá 
perspectivas para o denvolvimento de pesquisas complementares para compreensão dos 
mecanismos fisiológicos e bioquímicos pelos quais as fitotoxinas naturais exercem seus 
efeitos nas plantas daninhas.



TÍTULO: Serviço social na educação: desafios à prática interdisciplinar na formação 
técnica profissional do Instituto Federal do Tocantins/Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Gurupi
Apresentador: Sônia Caranhato Rodrigues
Autores: Sônia Caranhato Rodrigues
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o resultado parcial de um 
questionário aplicado com os estudantes do Ensino Médio Integrado ao Agronegócio 
do IFTO/Campus Gurupi em dezembro de 2014, na perspectiva de identificar fatores 
pertinentes ao contexto socioeducacional, considerando as variáveis que permeiam o 
processo de aprendizagem individual, as relações estabelecidas no ambiente de ensino 
e a interação familiar, no sentido de refletir sobre os processos objetivos e subjetivos da 
prática interdisciplinar na formação educacional destes discentes

TÍTULO: Política de acessibilidade e atendimento educacional especializado para 
alunos de cursos a distância do IFES
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Giovana Dewes Munari
Autores: Sônia Marta Bortolotti Ribeiro, Suzana Maria Gotardo Chambela, Elton Vinicius 
Silva, Giovana Dewes Munari, Danielli Sondermann.
Resumo: Apresenta os caminhos metodológicos para a elaboração da Política de 
Acessibilidade e Atendimento Educacional Especializado para os alunos dos cursos a 
distância do Instituto Federal do Espírito Santo. Este trabalho objetiva uma Política de ações 
específicas no âmbito da educação a distância (EaD) do Instituto, colocando ao alcance dos 
professores e demais profissionais da educação, propostas e estratégias inclusivas. Esta 
pesquisa baseou-se na legislação vigente sobre a Educação Inclusiva, a Educação Especial 
e nos referenciais teóricos de Sassaki e Mittler, entre outros. Foram realizadas pesquisa 
bibliográfica, visitas técnicas e pesquisa sobre acessibilidade com usuários. Os resultados 
da pesquisa apontam para a importância da sensibilização institucional em prol da educação 
inclusiva, para proporcionar além do ingresso, a permanência e o ensino com qualidade para 
os alunos na EaD: um caminho a ser trilhado na Educação Profissional e Tecnológica.

TÍTULO: ManIFEStações culturais afrodescendentes na educação infantil: Projeto de 
pesquisa / PIBIC/IFMA.
Instituição: IFMA
Apresentador: Sônia Pedroni
Autores: Sônia Pedroni
Resumo: Este trabalho apresenta o projeto de Pesquisa desenvolvido por dois alunos do 
Curso Técnico em Meio Ambiente, vinculado ao PIBIC/IFMA. Tem por objetivo conhecer 
as manIFEStações culturais afrodescendentes presentes no currículo da educação infantil 



e promover uma reflexão sobre a importância da valorização e promoção da cultura no 
ambiente escolar como estratégia pedagógica para a desconstrução dos preconceitos e 
construção de relações sociais pautadas no respeito mútuo e superação das desigualdades 
étnicas. Optou-se por estudo de caso, como abordagem metodológica, por se tratar de um 
tipo de pesquisa qualitativa que possibilita um olhar mais aprofundado de um objeto. Os 
instrumentos para coleta de dados serão: análise da proposta curricular, observação direta 
do cotidiano escolar, aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas. Discute-
se a temática a partir do referencial teórico dos estudos de Munanga (2006), Guibernau 
(1997), Hall (2006), Bourdieu (1998), entre outros.

TÍTULO: Gestão supervisora na EPT: Função, organização e ações integradas
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Centro Paula Souza
Apresentador: Sônia Regina Corrêa Fernandes
Autores: Sônia Regina Corrêa Fernandes, Daniel Garcia Flores.
Resumo: Este relato de experiência refere-se à Gestão Supervisora na EPT: função, 
organização e ações integradas, do Grupo de Supervisão Escolar (GSE) do Centro Paula 
Souza, SP. O GSE tem como filosofia de trabalho o atendimento ao aluno, por meio de 
orientação às escolas, a partir das premissas: melhoria contínua no ensino-aprendizagem; 
cumprimento de prazos na análise e expedição de expedientes; resolução eficaz e ágil das 
demandas; isenção, correção e transparência nas decisões da supervisão; e comunicação 
efetiva para a melhoria de processos e resultados nas unidades escolares. O presente 
trabalho relata experiência inovadora na Instituição. As atividades foram organizadas 
por áreas: Gestão Pedagógica, Gestão de Vida Escolar, Gestão de Pessoal e Gestão de 
Informação e Legislação, e objetivando priorizar a atividade fim, ou seja, o processo 
ensino-aprendizagem. Consideramos que os meios para alcançar a atividade fim sejam 
extremamente importantes, mas não podem sobrepor-se a esta.

TÍTULO: Religião católica e educação em Araguatins
Instituição: Instituto Federação do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Soraia Costa Reis
Autores: Soraia Costa Reis, Cleidiane Bispo Gomes, Quitéria Alcântara Oliveira, Selma 
Alves da Silva, Lucenir Barbosa Sousa.
Resumo: A história da educação no Brasil tem suas raízes na formação religiosa, com 
influência da igreja católica (SAVIANI, 2008). Conhecer a história do lugar em que vivemos 
é de fundamental importância para a construção e continuidade da cultura, pois uma 
sociedade inexiste sem história. Este trabalho teve como objetivo conhecer a história do 
município de Araguatins - TO, relacionando à história da religião católica e seu vínculo com 
a educação local, e como objeto de investigação a Escola Paroquial São Vicente Ferrer, de 
cunho confessional e conveniada ao Estado que atende o Ensino Fundamental, possui o 
ensino religioso semelhante às escolas laicas respeitando a legislação pertinente (Art. 33 da 



LDB) e ao regimento estadual subordinado ao Ministério da Educação e Cultura. Segundo 
os dados coletados na instituição, os métodos pedagógicos são de uma educação distinta, 
visando a formação de valores, princípios e concepções humanísticas em comunhão com 
Deus, sem influenciar religião.

TÍTULO: O papel do enfermeiro diante da prevenção do câncer de colo de útero
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Soraia de Oliveira Pequeno
Autores: Soraia de Oliveira Pequeno, Thamires Correia Sousa de Freitas, Maria Aparecida 
da Costa Agra, Maria Natália Vasconcelos de Almeida, Luciana Ferreira da Silva.
Resumo:  A alta incidência de câncer de útero tem aumentado no Brasil, representando as-
sim um sério problema de saúde pública. Como o seu controle depende de ações voltadas 
para promoção da saúde, prevenção à doença e qualidade de vida, o papel do enfermeiro 
da atenção básica é de suma importância para o controle desta doença devastadora. O 
enfermeiro é quem irá organizar a assistência na prevenção a esta neoplasia, criando me-
didas eficazes na abordagem à mulher, planos específicos que superem as dificuldades 
existentes. Objetivo Geral: Demonstrar os principais motivos pelos quais ainda hoje há um 
número alarmante de mulheres com câncer do colo do útero mostrando o desafio do pro-
fissional da enfermagem no combate a essa patologia. Método: Trata-se de um estudo com 
abordagem quantitativa, de caráter descritivo, do tipo revisão de literatura, desenvolvido a 
partir do confronto teórico de autores, catalogado na base de dados LILACS, SCIELO, ME-
DLINE, BVS, ABEn/CEPEn. Foram utilizados também manuais e protocolos do Ministério 
da Saúde e artigos com embasamento científico encontrados em outras fontes. Resultados 
e Discussões:. Os achados mostram que as mulheres ainda apresentam dificuldade em 
considerar a importância da detecção precoce e prevenção do câncer de colo uterino. O 
desafio para o alcance da integralidade está na necessidade de repensar saberes e práticas 
profissionais no cuidado às mulheres, independente do motivo que as levou ao serviço 
de saúde. Conclusão: Há portanto, uma grande batalha a ser vencida na luta em favor da 
redução do câncer do colo uterino mas para isso a enfermagem deve estar preparada para 
atender as pacientes de maneira integral, prestando assistência clínica respeitando suas 
peculiaridades e divulgando métodos preventivos com objetivo de reduzir a e danos cau-
sados por esta devastadora patologia.

TÍTULO: Entendimento dos adolescentes e jovens sobre sexualidade e práticas 
preventivas
Instituição: IBPEX
Apresentador: Cybelle Fernanda Martins
Autores: Sostenes Correia Cavalcanti Araújo, Greciele Joelen Ribeiro de Luna Cavalcante, 
Fabiana Cristina Martins Ramos, Cybelle Fernanda Martins.
Resumo: A orientação sexual está presente nos parâmetros curriculares nacional e 



constitui um tema abordado de forma transversal nas diversas disciplinas lecionadas na 
educação básica. Trabalhar está temática, possibilita construir conhecimento em relação à 
sexualidade com os alunos levando-os a discursão sobre casos de infecções sexualmente 
transmissíveis e quais seriam os meios de prevenção e tratamento. Desta forma, a pesquisa 
constitui um estudo quantitativo realizado com noventa e cinco adolescentes, entre a faixa 
etária de 12 a 15 anos, da escola municipal Cícero Franklin Cordeiro-PE que objetivou 
a compreensão à cerca das Infecções sexualmente transmissíveis, práticas preventivas, 
como também, orientação sexual na escola. Os dados obtidos demonstraram que 10% 
das meninas sabiam utilizar o preservativo, em contra partida, 38% desconheciam. As 
adolescentes que já tiveram relação sexual foram 2% e sabiam fazer uso de métodos 
preventivos. Com relação ao conhecimento sobre AIDS todas as adolescentes não 
conheciam as formas de transmissão e de prevenção e 27% das alunas disseram ser 
necessária a orientação sexual na escola. Este estudo possibilitou verificar que é 
essencial à divulgação e a orientação sexual em sala aula devendo eliminar a priorização 
de conhecimento, apenas dos profissionais de saúde, cabendo também aos educadores 
trabalharem com esta temática, uma vez que, convive diariamente com os discentes e, 
portanto, devem estar preparados para lidar com dúvidas pertinentes ao assunto. Assim, a 
participação de um profissional de saúde só seria utilizada, se necessário.

TÍTULO: Biodigestor como alternativa sustentável na agricultura
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Kilma Cristiane Silva Neves
Autores: Stefani Monteiro Penz, Ocinaldo Bruno Lima da Silva, Hudson Lima da Silva, 
Kilma Cristiane Silva Neves.
Resumo: O acúmulo e manejo inadequado de resíduos orgânicos resultantes da produção 
agrícola promove a degradação do meio ambiente. A utilização do biodigestor apresenta-
se como uma alternativa sustentável de aproveitamento desses resíduos, além de produzir 
biogás e biofertilizante. Este trabalho foi elaborado pelos alunos de Agroecologia, do 
IFAM-CMZL, no decorrer da disciplina Fundamentos de Microbiologia, com o objetivo 
de desenvolver conhecimento acerca da construção e funcionamento de um biodigestor. 
Foi elaborado um biodigestor de pequeno porte com materiais caseiros, recicláveis e de 
fácil acesso. Para tanto foram utilizados: galão de gasolina de 20L, torneira, mangueira de 
1m, cano de PVC areia fina, cola mil e tinta cinza. A produção de biogás representa um 
importante estímulo à agricultura, promovendo a devolução de produtos vegetais ao solo 
e aumentando o volume e a qualidade de adubo orgânico. Além disso, os excrementos 
fermentados aumentam o rendimento agrícola. Por fim, os alunos puderam por em prática 
o conteúdo ministrado em sala de aula.

TÍTULO: A utilização dos raios solares para aquecer e/ou cozinhar alimentos
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais 
Pio XII



Apresentador: Taise dos Santos Souza
Autores: Stefany Mendes dos Santos, Mirele dos Santos, Taise dos Santos Souza, 
Marivaldo Conceição Gonçalves.
Resumo: A busca incessante por novas fontes de energia limpas e renováveis é um dos 
principais desafios da humanidade sendo que, para produzir e evoluir, o homem precisa 
de energia, contudo na maioria das vezes essa energia não é considerada limpa, pois para 
obter a mesma ele causa diversos impactos ambientais que muitas vezes são irreversíveis. 
As principais vantagens do uso da energia solar é a disponibilidade de energia gratuita e 
abundante, ausência de chama, fumaça, perigo de explosão, também não necessita de 
nenhum combustível além de ter baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. 
A panela solar exige para o seu funcionamento a presença da radiação, isto é, céu claro 
e muita pouca nebulosidade, já que se trata de um sistema que operacional segundo a 
reflexão desta radiação. Ela não usa gás nem lenha, nem energia elétrica: o calor que 
cozinha o alimento vem diretamente do sol, cujos raios solares multiplicam-se ao encontrar 
as superfícies brilhantes da panela.

TÍTULO: A importância da educação ambiental para a formação cidadã e a conservação 
do meio ambiente.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Stênio Freitas Felix
Autores: Stênio Freitas Felix
Resumo: A questão ambiental é uma, entre tantas outras, que permeiam o processo de 
reflexão sobre os rumos da humanidade no início desse século. Atualmente existe uma 
preocupação muito grande com o desenvolvimento sustentável já que esse representa 
a garantia de mudanças responsáveis no meio em que vivemos. É vital a participação da 
comunidade escolar no trabalho com essa questão já essa é considerada como centro 
de formação intelectual. Para garantir que esse assunto seja levado a sério o Brasil criou 
uma legislação ambiental considerada muito avançada. As comunidades encontram nela 
importantes mecanismos de participação, em busca de proteção e melhoria da sua qualidade 
ambiental. O presente trabalho aborda essa temática e tem como objetivo demonstrar de 
que forma se dá a prática de educação ambiental em sala de aula. Teve como metodologia 
a aplicabilidade de um questionário que abordou questões como metodologia, currículo, 
entre outras o que permitiu concluir que o assunto nas escolas não está sendo tratado com 
a seriedade que merece.

TÍTULO: Degradação de sacolas plásticas a partir de micro-organismo do solo.
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira
Apresentador: Stephanie Lauren de Sousa Oliveira
Autores: Stephanie Lauren de Sousa Oliveira, Gabriel Santos Vasconcelos, Margarete 
Correia de Araújo, Ana Clara Correia Melgaço.



Resumo: A biorremediação trata-se do uso de micro-organismos na limpeza de ambientes 
contaminados por poluentes. Um exemplo é a utilização de bactérias Pseudomonas spp. na 
descontaminação de ambientes contaminados por petróleo. Entre os poluidores da Terra 
podemos citar a sacola plástica. O presente trabalho teve como objetivo a degradação de 
sacolas plásticas por meio de micro-organismos presentes em dois tipos de solo da região 
norte do município de Ilhéus, Bahia. Os principais materiais utilizados foram: 24 garrafas 
pet transparentes de 1,5L; terra preta; terra argilosa (barro); açúcar; fermento biológico 
fresco; sacolas plásticas verdes, brancas, amarelas e cinzas; caldo nutritivo Bushnell 
Haas; água. Foi possível observar, ao fim dos experimentos, uma significativa degradação 
dos plásticos utilizados. Com base nos resultados, pretende-se realizar experimentos 
mais precisos afim de identificar os micro-organismos possivelmente responsáveis pela 
decomposição das sacolas plásticas.

TÍTULO: Desenvolvimento de uma interface gráfica no software matlab para estudo da 
polar de arrasto em aeronaves leves monomotoras
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Sthefanny Helena Rodrigues de Brito
Autores: Sthefanny Helena Rodrigues de Brito, Maykon de Santana Almeida.
Resumo: Durante as fases de projeto de uma aeronave e análise do seu desempenho, o 
arrasto gerado é um dos estudos mais importante no aspecto aerodinâmico. Basicamente 
toda a relação existente entre a força de sustentação e a força de arrasto, bem como 
importantes detalhes sobre o desempenho de uma aeronave podem ser obtidos a partir 
da leitura direta da curva polar de arrasto. Dadas essas informações, uma interface gráfica 
foi feita no ambiente MATLAB, de forma a obter o gráfico da polar em aeronaves leves 
monomotoras, de acordo com dados simples fornecidos pelo usuário. Os conceitos 
abordados e os cálculos utilizados neste artigo para a determinação da polar de arrasto 
são utilizados na indústria aeronáutica e podem ser aplicados no desenvolvimento de 
aeronaves destinadas a participar da competição SAE-AeroDesign.

TÍTULO: Implantando/implementando o napne IFMT
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro
Autores: Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro, Isabela Silva Campos.
Resumo: NAPNE é a sigla para Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas, e é o setor nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil 
que propende tornar trivial a cultura da “educação para a convivência”, promover aceitação 
da diversidade e superar as barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. O presente 
trabalho objetiva apresentar o modo como o IFMT implementou/implantou os NAPNES 
nos 14 Campi do Instituto Federal do Mato Grosso – IFMT depois da Instrução Normativa 
que orienta quanto aos procedimentos para este feito, que foi aprovada pelo CONSUP – 



Conselho Superior em reunião ordinária em 17 de setembro de 2013, e expor o quanto 
este atendimento vem proporcionando atendimento adequado e igualitário aos estudantes 
com deficiência, uma vez que, até a normatização os atendimentos eram feitos de forma 
autônoma pelos campi. A sistematização do atendimento foi iniciada em agosto de 2013, 
e ao final do primeiro ano de experiência, por meio de narrativas e análise de dados destas 
fizemos o levantamento das vantagens/desvantagens desta sistematização, para efetivação 
dela no início de 2015.

TÍTULO: Educação científica no Instituto Federal do Maranhão-IFMA Campus Avançado 
Rosário-MA: Para além do modelo tradicional de ensino
Instituição: IFMA Campus Avançado Rosário
Apresentador: Sueli Borges Pereira dos Santos
Autores: Sueli Borges Pereira dos Santos, Madalena Martins de Sousa Neves.
Resumo: A proposição de construção deste artigo originou-se da necessidade de divulgar 
e discutir o tema Ciência e da Tecnologia a partir da realização da Semana de Ciência e 
Tecnologia ocorrido no período de 13 a 17 de Outubro de 2014 no município de Rosário-
MA. Essa atividade foi viabilizada pelo IFMA Campus Avançado Rosário-MA em parceria 
com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do referido município, com o apoio financeiro 
da Fundação de Amparo e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 
(FAPEMA).
A referida Semana teve por objetivo democratizar o acesso ao conhecimento científico e 
tecnológico e aproximar a população rosariense da Ciência e Tecnologia. O tema da Sema-
na girou em torno do tema “Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento social”.
A temática traz uma importante reflexão a respeito da Ciência e a Tecnologia como instru-
mentos de inclusão social e desenvolvimento humano.
As atividades da Semana foram constituídas de palestras, minicursos, atividades de educa-
ção física, visitas aos stands em São Luíz organizados pela Secretaria Estadual de Ciência 
e Tecnologia, além de oficinas de artes e atividades culturais.
O artigo buscou suscitar reflexões em torno da educação científica, tendo como ponto de 
partida a Semana de Ciência e Tecnologia executada pelo IFMA Campus Avançado Rosário. 
Tanto as as palestras como as oficinas focaram a importância da educação Científica e 
Artística para o desenvolvimento de habilidades, definição de conceitos e conhecimentos, 
estimulando as crianças e jovens a observar, questionar, investigar e entender de maneira 
lógica os seres vivos, o meio em que vivem e os eventos do cotidiano. Além disso, estimu-
la a curiosidade, a imaginação e o entendimento de construção do conhecimento.
Consideramos de extrema relevância a realização da Semana de Ciência e Tecnologia cujo 
propósito coaduna com a função social da escola na medida em que essa instituição foi 
criada com o fito de socializar/construir os conhecimentos científicos e tecnológicos.
Percebemos o impacto que da realização no município de acordo com algumas avaliações, 



sobretudo do ponto de vista da ampliação do universo cultural do público-alvo, como 
professores, alunos e da comunidade em geral. Com efeito, o evento contribuiu significati-
vamente para melhoria de vida das pessoas da região o que vai ao encontro do tema-chave 
da Semana “Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento social”.

TÍTULO: O uso do blog como ferramenta para consolidação do processo de ensino-
aprendizagem de genética de alunos do Colégio Cordeiro de Deus, Recife – PE.
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Suellen Claudia de Barros
Autores: Suellen Claudia de Barros, Suellen Tarcyla da Silva Lima.
Resumo: INTRODUÇÃO: A genética é o estudo da constituição dos genes, de como se 
processa a hereditariedade, ou ainda sobre os distúrbios genéticos e físicos de cada 
organismo, esse conteúdo é obrigatório segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais no 
ensino médio, e é dever da escola abordar esse conteúdo de forma integrada e sistêmica, a 
fim de se processar o ensino-aprendizagem para os educandos (LEITE, 2000).
 Para que se proceda o ensino-aprendizagem é preciso usar metodologias que despertem o 
interesse dos alunos, dessa forma o uso blog apresenta-se como um possível viabilizador 
e cooperador da construção do conhecimento (PADUAN, 2006).
 Dessa forma, faz-se necessário a utilização de metodologia de ensino que busquem uma 
melhor interdisciplinaridade dos conteúdos, conectando o conhecimento que os alunos já 
trazem, com os conhecimentos vivenciados em sala, o que proporcionará maior significa-
do. (TAVARES, 1998). Com isso o objetivo do trabalho foi usar o blog para a expansão, a 
incorporação de saberes sobre genética e o fortalecimento do processo de ensino-apren-
dizagem do tema supracitado, que por sua vez é bastante representativo pois está inserido 
no bojo de discussões sociais, politicas e econômicas

TÍTULO: Alternativa sustentável de embalagens pet na produção de hortalíças para 
pequenos espaços
Instituição: CTUR - Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Apresentador: Suenny Corrêa da Silva
Autores: Suenny Corrêa da Silva, Gabriella da Costa Pereira, Jeferson Manoel Teixeira, 
Brenda de Carvalho Souza, Suzete Maria Micas Jardim Albieri.
Resumo: A procura por uma alimentação mais saudável e um modo de vida mais natural 
tem sido cada vez maior. Alimentos orgânicos, cultivados sem agrotóxicos ou fertilizantes 
químicos, fazem bem e são muito mais saborosos. É possível cultivar uma mini-horta 
mesmo em espaços reduzidos, como varandas, áreas de serviço ou jardineiras de 
apartamentos (NATURAL LIFE, 2012).
Contudo, acúmulo de água nesses recipientes podem favorecer a denge.
Nesse sentindo, o presente trabalho propõem um recipiente para de produção sustentá-



vel de hortaliças (ervas e temperos) em ambiente urbano, utilizando materiais reciclados 
(garrafas pet) visando o aproveitamento e descarte no ambiente e evitarndo proliferação 
de larvas do Aedes aegypti.
Durante o ano de 2014, na casa de vegetação do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (CTUR), no município de Seropédica do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Foi utilizado para cada recepiente uma garrafa pet de dois litros, das quais foram cortadas 
ao meio, formando dois recipientes um para o substrato com a planta e outro que funciona 
como reservatório de água.
Em uma das metades da garrafa (na parte do gargalo) foi acrescentada uma esponja e 
logo após encaixou- se a que contém água, assim a planta só utiliza água conforme sua 
necessidade e não facilitamos para a criação de focos da dengue.
A produção de hortaliças orgânicas em vasos reciclados mostrou- se uma alternativa de 
baixo custo, visto que é conveniente que as pessoas tenham uma alimentação saudável e 
proveitoso que possam participar do processo de produção.
Com utilização desse recipiente é uma prática de sustentabilidade e educação ambiental, 
pois as alternativas utilizando materiais com potencial de reciclagem subsidia novos olha-
res para mudança de valores e construção de pensamento sustentável.

TÍTULO: Construção da educação ambiental através da horta escolar na escola 
pastorgerson/seropédica/RJ
Instituição: UFRRJ
Apresentador: Sulamita dos Santos Correia
Autores: Sulamita dos Santos Correia, Camilla Santos Reis de Andrade da Silvaa, Natasha 
dos Santos Rosa.
Resumo: O objetivo da implantação da horta na escola é promover métodos e práticas 
de ensino em ciências naturais, baseadas na agroecologia para alunos e funcionários 
através de atividades de educação ambiental. Percebeu-se fortalecimento da qualidade 
do trabalho em equipe, estimulo ao contato estudantil com a natureza e o despertar da 
conscientização ecológica. Desde a implantação (maio/2014), observou-se mudanças de 
comportamento nos hábitos e atitudes na comunidade escolar, referentes à maneira como 
percebiam a natureza e a formação de consciência à respeito da preservação ambiental. 
Todos envolvidos foram cruciais para o resultado positivo alcançado. Houve uma melhor 
aceitação por alimentos despercebidos na dieta. Ações de solidariedade e coletividade, 
que foi imprescindível para a construção de valores e senso de responsabilidade, 
conseguido através de interação e trocas de experiências no dia a dia, pois entende-se 
que para trabalhar educação ambiental permanente e dinâmica é preciso criar na escola 
um ambiente capaz de envolver não só os alunos, mas também professores de todas 
as disciplinas, funcionários e se possível a comunidade. As ações de trabalho braçal e 
criativo por parte da equipe PIBID-LICA (Licenciatura em Ciências Agrícolas) para limpeza 



da área a ser usada foi fundamental para o reconhecimento da comunidade escolar desde 
a transformação do entulho do local em criação artística na representação simbólica do 
morro do pão de açúcar e muro temático pintado. A compreensão das crianças através do 
autoquestionamento sobre o mundo onde estão inseridas permite criação de linguagens 
comuns ao universo pessoal, melhorando seu relacionamento e autoestima.

TÍTULO: A construção de conceitos matemáticos através de oficinas
Instituição: Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins
Apresentador: Susany Santos Miranda
Autores: Susany Santos Miranda, Francisco Lázaro Oliveira da Silva, Adriana B. Aguiar 
Marques.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo contribuir com a discussão sobre o 
ensino de matemática a partir da construção de conceitos. Historicamente, a matemática 
como disciplina escolar tem privilegiado o ensino de regras, símbolos e algoritmos. Esse 
conhecimento mecânico pouco (ou nada) contribui para a formação de sujeitos autônomos. 
Todo o conhecimento matemático escolar acaba por ter como objetivo ser demonstrado 
e utilizado apenas no interior da escola. Se o conhecimento não contribui para a ação 
consciente do sujeito no contexto no qual está inserido, a escola deixa de cumprir sua 
principal função. Conceber o ensino de matemática na perspectiva da construção de 
conceitos implica em extrapolar o tradicional caminho metodológico conceito – exemplo 
– exercícios, que subentende as etapas: generalização abstrata como ponto de partida, 
demonstração de como aplicar o conhecimento abstrato em situações específicas e, 
repetição, na maioria das vezes, mecânica, para “fixação de conteúdos”. Romper com esse 
ciclo é quebrar paradigmas históricos relacionados ao ensino de matemática e envolve 
vários aspectos, dentre eles, a formação docente. O termo “oficina” tem sido utilizado 
no ambiente educacional para atividades de caráter prático com utilização de materiais 
concretos de apoio. Na perspectiva da construção de conceitos matemáticos, a realização 
de oficinas pode contribuir significativamente para o ensino aprendizagem por propiciar 
diferentes opções metodológicas de abordagem dos conteúdos. em uma oficina podem 
ser planejados momentos de investigação matemática, resolução de problemas, utilização 
de tecnologias e/ou modelagem matemática. A diversidade de métodos e situações, a 
disponibilidade de materiais concretos para realização de testes de hipóteses ou criação 
de modelos e a mediação docente intencional geram um ambiente de construção coletiva 
capaz de atribuir significado em cada etapa de construção do conhecimento. O subprojeto 
do PIBID de Matemática do Campus Paraíso do Tocantins, do Instituto Federal do Tocantins, 
tem realizado oficinas abordando tópicos diferentes relacionados ao ensino de Matemática, 
com proposta pedagógica nessa perspectiva e este trabalho tem proporcionado, aos alunos 
da escola atendida pelo programa, mais do que o acesso a um conhecimento pronto e 
acabado. Os mesmos têm sido sujeitos de suas aprendizagens.



TÍTULO: Aplicação de técnicas quimiométricas em amostras de mel usando análise 
multielementar por ICP OES: Um caminho para certificação de origem.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Suzana Lino da Silva
Autores: Suzana Lino da Silva, Rayssa Cristina Viana Costa.
Resumo: O mel é um produto de origem animal amplamente consumido em todo planeta e 
faz parte pauta de negócios do Brasil e estado do Maranhão. A qualidade do mel bem como 
sua procedência são fatores indispensáveis para o sucesso dessa cadeia produtiva. Esse 
trabalho determinará a composição multielementar do mel como foco em dois objetivos: 
a) avaliação do grau de contaminação por metais e risco à saúde pública; b) aplicação 
de técnica estatística de análise multivariada para classificação das amostras de mel, 
permitindo associá-la a sua origem, possibilitando a elaboração de um protocolo analítico 
que dê sustentação aos certificados de origem do mel.

TÍTULO: Estratégias criativas em ead na educação profissional e tecnológica
Instituição: SENAI CETIQT
Apresentador: Suzana Silveira de Almeida
Autores: Suzana Silveira de Almeida, Bruna Luz de Mattos Lopes.
Resumo: As estratégias criativas dos múltiplos recursos didáticos utilizados pelos docentes 
são essenciais para motivação do processo ensino-aprendizagem. Com o intuito de 
especializar professores em “Docência da Educação Profissional e Tecnológica”, o SENAI 
CETIQT e o DN, criou o curso de pós-graduação para docentes do SENAI de todo o Brasil 
na modalidade de EaD (Educação a Distância). Objetiva-se analisar como as estratégias 
diversificadas utilizados no curso supracitado podem motivar e auxiliar no processo 
de ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e relatos de 
experiência. No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) os alunos desenvolveram na 
plataforma moodle: autonomia, autodidatismo, criatividade, cooperação, colaboração, 
solidariedade e o protagonismo com vídeos, fóruns, questionários, podcast, imagens, 
trabalhos de pesquisas, em grupos, valorizando as competências Organizativas, 
Metodológicas e Sociais. Formaram-se 480 alunos e 2 turmas estão cursando.

TÍTULO: Abrindo veredas: Uma história de travessiasna construção do trabalho 
pedagógico no Sertão Paraibano
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Leonardo do Monte da Silva
Autores: Sylvana Cláudia de Figueiredo Melo, Leonardo do Monte da Silva, Maria do 
Socorro Duarte.
Resumo: Esse relato apresenta a experiência de construção do trabalho pedagógico no 
Instituto Federal da Paraíba – o IFPB Campus Patos, no Sertão Paraibano. Na ocasião 



dessa experiência, setembro de 2010, a comunidade discente do IFPB Campus Patos 
constituia-se por estudantes, oriundos de diversas localidades adjacentes. O Campus 
Patos dispunha de 66 estudantes regularmente matriculados nos Cursos Integrados de 
Edificações e Informática, 220 alunos nos cursos Subsequentes, de 144 estudantes nos 
Cursos Superiores de Tecnologia em Segurança no Trabalho; 19 professores, sendo 04 
efetivos e 15 substitutos; 04 técnicos administrativos, 07 funcionários terceirizados; uma 
equipe gestora, composta por um diretor geral, uma diretora administrativa, um diretor de 
ensino e uma equipe pedagógica e de apoio ao estudante, constituída por 01 pedagogo, 01 
assistente social, 01 psicólogo e 01 assistente de aluno. A experiência propriamente dita, 
inicia-se com a chegada de novos técnicos ao Campus. O fio condutor de nossa atuação 
foi a ideia de que a construção de um trabalho pedagógico, no âmbito de uma instituição 
escolar, não pode perder de vista a educação, enquanto política pública, comprometida 
com uma escola que garanta não apenas o acesso, por intermédio de matricula regular de 
seus estudantes, mas, sobretudo, a permanência e o reconhecimento de suas diversidades.

TÍTULO: Desenvolvimento e aplicação de um jogo educativo: jogo informática em ação 
abordando conteúdos computacionais
Instituição: FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro
Apresentador: Guilherme Araújo de Freitas Pereira
Autores: Tabata Heloisa Fidelis Rosa, Carolina de Queiroz Guardiano Lemos, Guilherme 
Araújo de Freitas Pereira, Allef de Oliveira França Pereira, Maria Luciene de Oliveira Lucas.
Resumo: A pesquisa objetiva-se na construção e elaboração de um Jogo educativo adotado 
como “informática e ação”, no qual serão abordadas temáticas utilizadas nas disciplinas 
do Curso Técnico em Informática do Centro Educacional Tecnológico e Profissionalizante 
de Paracambi – CETEP, instituição vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica do 
Estado do Rio de Janeiro (FAETEC). O jogo constitui de um tabuleiro, tampas de garrafas 
de refrigerante, que servem como pinos, os dados para escolha das ações e catálogo com 
perguntas, podem ser jogado em grupos. Foram utilizados para criação do jogo materiais 
reciclados. A construção das perguntas foi elaborada pelos bolsistas em conjunto com 
os estudantes do primeiro período do curso Técnico em Informática de 2015 do CETEP 
Paracambi. Após os testes o jogo será transformado em um software e disponibilizado 
para todos os estudantes e docentes do curso.

TÍTULO: Análise de discurso de idosos sobre o protagonismo na educação em saúde 
através do rádio
Instituição: Universidade Federal de Penambuco
Apresentador: Tahisa Ferreira da Silva
Autores: Tahisa Ferreira da Silva, Luanda Raira de Carvalho, Karla Pires Moura Barbosa, 
Ricardo Alexandre de Amaral Muniz, Muniz²;Eliane Maria Ribeiro de Vasconcelos.
Resumo: INTRODUÇÃO: A implementação de políticas de saúde de atenção ao idoso deveria 



garantir maior tempo de vida aos idosos Brasileiros, mas a inserção de tais aspectos não 
certifica ainda a qualidade de vida que seria ideal para o indivíduo (Ministério da Saúde, 
2006). Este ainda não é reconhecido por completo como ser individual e social, obtendo 
poucos espaços para verbalização e estabelecendo dificuldades quanto à consciência de 
autonomia sobre suas próprias histórias.
A partir do momento que se compreende que a autonomia do cidadão com relação aos 
seus processos de saúde surge através da educação em saúde e que esta se baseia no 
diálogo e na troca de saberes, o rádio pode ser eleito como mídia de escolha para a atuação 
nesta educação em saúde.
Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar o discurso de idosos participantes 
do projeto de extensão sobre o protagonismo na Educação em Saúde através da produção 
de programas radiofônicos.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo de caráter qualitativo, realizado na Coordenadoria do 
Ensino de Ciência no Nordeste (CECINE – UFPE) por se tratar do local onde eram ministra-
das as aulas do curso de informática oferecido pela Universidade Aberta a terceira Idade 
da UFPE – UnATI. A população foi constituída por quatro idosas que se dispuseram em 
participar das oficinas preparativas para a confecção dos produtos radiofônicos.
Os dados foram construídos por um roteiro semiestruturado que possuía três partes, a 
primeira constituída pelos dados de identificação da amostra e pelas variáveis socioeco-
nômicas e demográficas, a segunda composta por questões relacionadas à construção do 
perfil do idoso e a terceira composta pela pergunta norteadora “Você acredita que contribui 
para a educação (educação em saúde) através da produção dos programas de rádio?”.
A análise do perfil socioeconômico utilixou-se a metodologia descritiva, utilizando-se a 
Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), desenvolvida por Léfèvre e Léfèvre.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco sob a CAAE 
33113314.0.0000.5208, em cumprimento com a resolução 466/12. Todos os participantes 
forneceram assinatura para o TCLE.
Resultados
Diante do questionamento da pergunta norteadora “Você acredita que contribui para a 
educação (educação em saúde) através da produção dos programas de rádio?”, surgiram 
três Ideias Centrais, que foram identificadas como IC1, IC2 e IC3. de cada IC emergiu um 
discurso. Abaixo seguem as ICs e seus respectivos discursos:
IC1: Protagonismo na educação através da divulgação de informações.
Acredito que sim (...) estou contribuindo (...) de uma maneira positiva. e eu me sentia 
à vontade e muito bem em estar contribuindo para a construção do programa (...) e di-
vulgando essas informações. Me informando mais, fazendo entrevistas, estou tentando 
repassar isso (...) a gente debatia, conversava, se informava sobre saúde e atualidade pra 



transmitir no programa.
IC2: Rádio como ferramenta para a divulgação de informações.
A divulgação é algo muito bom (...) eu acho que ajuda muito pra informação chegar até as 
pessoas (...) O rádio vai atingir mais o público que trabalha fora, o adulto, a dona-de-casa, 
os que tem rádio, o motorista que fica com o rádio ligado a hora toda. (...) Estando dentro 
do meio de comunicação tão vasto como a internet ele pode alcançar muitas pessoas do 
que simplesmente saindo assim, de boca a boca.
IC3: Linguagem do rádio como facilidade para a interpretação das informações.
É uma linguagem fácil e útil (...). O formato do programa em si ajuda porque é uma lin-
guagem que ela fica mais próxima do ouvinte (...). O uso da informação de forma direta, 
simples, prática, chama atenção e ajuda a população (...) as pessoas vão ficar mais inte-
ressadas.
Os idosos apresenta m consciência de seu papel de ator e modificador social, reafirmando 
sua importância e garantindo seus direitos como

TÍTULO: Quem sou eu? elementos químicos: Uma abordagem lúdica para o ensino de 
tabela periódica
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Taihana Parente Paula
Autores: Taihana Parente Paula, Andréa de Moraes Silva, Ismárcia Gonçalves Silva.
Resumo: Jogos que abordam conceitos de química têm sido desenvolvidos e divulgados 
principalmente nas duas últimas décadas. Considerando a riqueza de possibilidades na 
elaboração de um jogo didático, o objetivo desta pesquisa foi propor e avaliar um jogo que 
trabalhasse o tema Tabela Periódica, conciliando um caráter investigativo e desafiador, 
mantendo a ludicidade e trabalhando a concentração e a cooperação dos colegas. O jogo 
“Quem sou eu? Elementos químicos”, voltado para os estudantes do 1º ano do ensino 
médio, propõe a descoberta dos elementos químicos baseando-se nas suas características 
químicas e físicas. O jogo foi aplicado a alunos do ensino técnico e do ensino superior 
do IFRJ e todos os participantes da pesquisa consideraram que o jogo reforçou os 
conhecimentos do conteúdo relacionado à tabela periódica.

TÍTULO: Pastilha repelente natural utilizando papel reciclado
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional Alvaro Melo Vieira
Apresentador: Tainá Oliveira dos Santos
Autores: Tainá Oliveira dos Santos, Thalita de Souza Cavalcante, Margarete Correia de 
Araújo, Ana Clara Correia Melgaço.
Resumo: Devido ao aumento do número de mosquitos nas residências, muito deles vetores 
de doenças como Dengue, Malária e Leishmaniose, decidiu-se criar uma pastilha repelente 
natural a partir de papel reciclado, com a função de repelir esses insetos tão desagradáveis 



e prejudiciais á saúde. Assim, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma 
pastilha repelente natural para insetos utilizando papel reciclado. A pastilha a partir de 
substâncias naturais, não afeta o meio ambiente e não oferece riscos ao serem descartadas. 
O cheiro forte espanta os insetos e o odor dos óleos essenciais pode confundi-los, assim 
como o cravo, o capim cidreira, o hortelã, o coentro, o orégano e a casca da laranja, que 
são acessíveis e de baixo custo. O papel reciclado serve para dar estrutura à pastilha 
mantendo-a mais firme e resistente, além disso, este papel diminui o consumo de recursos 
naturais, como a madeira, ajuda a minimizar a poluição e a diminui a quantidade de lixo 
que vai para os aterros.

TÍTULO: Qualidade de vida no serviço público: Um estudo de caso em Alagoas
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Taís Ferreira Costa Santana da Silva
Autores: Taís Ferreira Costa Santana da Silva, Maria do Socorro Ferreira dos Santos, 
Taison Ferreira Costa.
Resumo: A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é uma importante temática na área da 
Administração Pública. Pode-se dizer que essa qualidade está relacionada a um grupo de 
componentes que promovem o bem estar e a satisfação do trabalhador. No que diz respeito 
à máquina estatal, observa-se que o número de inscritos em concursos públicos é cada vez 
maior, reflexo talvez, da “ideia” de que: “ser servidor é ter qualidade de vida”. As condições 
disponíveis pelo ambiente de trabalho, percebidas sob o aspecto dos agentes envolvidos, 
servidores e gestores, é elemento essencial para análise da QVT. O servidor público 
passa a maior parte de seu tempo no convívio laboral, desenvolvendo potencialidades, 
construindo sua carreira com expectativas profissionais e pessoais. O Objetivo do presente 
trabalho é analisar a qualidade de vida dos servidores públicos no ambiente de trabalho da 
Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT no Estado de Alagoas. Esse Departamento é uma autarquia federal executiva que, dentre 
outras atividades, gerência e executa as vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais. Por 
sua abrangência em todo território nacional, o foco estudado é a Superintendência Regional 
no Estado de Alagoas. Para tanto, foi escolhida uma metodologia quanti-qualitativa com 
a utilização de entrevistas e questionários. Estão participando dessa pesquisa gestores e 
servidores das diversas áreas, totalizando uma média de 50 profissionais. Nossa pesquisa 
está em andamento, porém já podemos destacar dois aspectos essenciais, o primeiro 
relacionado aos sentidos concebidos acerca do que seja a qualidade de vida no trabalho 
quando falamos de serviço público e o segundo relacionado às perspectivas de futuro no 
que se refere ao sentido dado por cada servidor do seu lugar na instituição pública.

TÍTULO: Realidade das aulas práticas em escolas públicas da zona urbana de 
Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins



Apresentador: Maukers Alem Lima Dias
Autores: Talibio de Arruda Leda, Maukers Alem Lima Dias, Iane Paula Rego Cunha Dias, 
Adoan Leda dos Santos, Paulo Henrique Lima de Jesus.
Resumo: O ensino de Ciências sofreu ao longo dos anos modificações importante, 
principalmente na forma de organização dos conteúdos e metodologias de ensino. A partir 
da promulgação da LDB mudou a concepção de ensino e a maneira de fazer Ciências. 
Consequentemente, as aulas práticas começaram a ganhar atenção, entretanto, sua 
realização tem sido difícil, o que serve como estímulo para se tentar mudar essa realidade. 
A pesquisa foi desenvolvida em cinco escolas públicas de Ensino Fundamental na zona 
urbana do município de Araguatins (TO). Para atingir os objetivos desse trabalho, foi 
desenvolvida uma pesquisa de campo, na qual as informações foram coletadas mediante 
a aplicação de questionários destinados há oito professores de Ciências e um total de 150 
alunos (do nono ano), escolhida aleatoriamente. Os resultados evidenciaram a importância 
da inserção de aulas práticas no ensino de ciências, pois a aula expositiva teórica é a 
modalidade didática mais utilizada.

TÍTULO: A influência da carga horária letiva do ensino médio integrado em agronegócio 
no processo de ensino e aprendizagem do IFTO-Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Talita Almeida Ferreira
Autores: Talita Almeida Ferreira, Karyne Gabriel Ribeiro Soares, Danilo Ilha Silva, Ayla 
Maria de Abreu Alves.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar a opinião dos alunos do Médio 
Integrado ao Agronegócio sobre a influência da carga horária letiva no processo de ensino 
e aprendizagem.
A realização deste projeto foi feita através de um questionário realizado com os alunos 
do EMI, em que 100 alunos responderam, obtendo como resposta que a maioria dos 
alunos está satisfeito com a carga horária estabelecida pelo Campus, e se a carga horária 
influencia no processo de ensino-aprendizagem do aluno, tendo como resultado que boa 
parte dos alunos alega que sim. Também abordamos o fato de que aqueles que estudam 
mais, sabendo que nos Institutos estudamos em média 8 horas por dia e em uma escola 
de somente um turno em média tem 5 horas de estudo, e os estudantes responderam que 
sim, aqueles que possuem mais tempo de estudo se destaca, tanto em exames nacionais 
quanto no mercado de trabalho.
Conclui-se que o Campus fornece uma carga horária aceitável e que isso ajuda nos estudos 
dos alunos do Campus.

TÍTULO: Bate papo federal: Um relato de experiência sobre a extensão universitária 
voltada a adolescentes
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo



Apresentador: Talita Barbosa Plantcoski Bulgraen
Autores: Talita Barbosa Plantcoski Bulgraen, Thalia Carla Campos, Leticia Pedroso Ramos, 
Isabel Cristina das Chagas Oliveira, Grazielle Nayara Felício Silva.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo trazer um relato de experiência sobre 
um projeto de extensão voltado à adolescentes regularmente matriculados no Instituto 
Federal de São Paulo, no Campus Capivari (IFSP-Capivari). Conforme dados do Ministério 
da Saúde, 2006, a população de jovens e adolescentes no Brasil, compreendida enquanto 
54 milhões de habitantes na faixa etária de 10 a 24 anos de idade, representa 30,3% da 
população nacional. Diante desse contexto esse projeto visa contribuir para a promoção da 
saúde integral do adolescente, através de encontros periódicos, favorecendo as relações 
interpessoais e buscando reduzir os comportamentos de risco nos diversos âmbitos da 
vida dos alunos. Durante encontros quinzenais, são trabalhados temas ligados à educação 
e à assistência em saúde integral, biopsicossocial, dessa parcela da população exposta 
a riscos e relações de vulnerabilidade consequentes de fatores biológicos, psicológicos, 
culturais, socioeconômicos e políticos. Visa-se possibilitar a estimulação da interiorização 
e levar os discentes participantes ao autoconhecimento.

TÍTULO: Pesquisar com a favela e os afetos no campo: Reflexões etnográficas
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Talita da Conceição Cairrão
Autores: Talita da Conceição Cairrão, Pâmella dos Santos Passos, Gabriel Henrique de 
Moura Ferreira.
Resumo: Como reagir quando você se vê afetado pelo campo? Aliás, existe a possibilidade 
de não ser afetado? de implementar a tão propagada imparcialidade científica? Nossa 
equipe de trabalho parte do princípio de que todos somos afetados no decorrer de 
uma pesquisa. Neste processo,pesquisadores, pesquisados e o próprio local no qual 
esta relação se sofrem alterações, que nem sempre são perceptíveis a primeira vista. 
No contexto de uma pesquisa sobre os impactos culturais das Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPP’s), propomos, neste trabalho, discutir alguns aspectos das relações de 
afeto entre o pesquisador e seu campo de investigação. Recorrendo, metodologicamente, 
a etnografia, procuramos compartilhar o cotidiano daqueles a quem queremos conhecer e 
assim, dentro do possível, olhar de dentro, mesmo estando fora, ouvir as demandas, ainda 
que em sua grande maioria não possamos atendê-las. Realizando observação participante 
em favelas cariocas ao longo de um ano, nos vimos em diversas situações de alegria, 
medo, solidariedade, festa...muitos saberes, sentimentos e sensações. Trazemos para a 
discussão, nossos diários de campo, que falam dos ditos e também dos não ditos, através 
de silenciamentos que gritam. Abrimos mão da famigerada imparcialidade científica, 
pois em nossa concepção sempre haverá interferência do pesquisador sendo impossível 
a neutralidade. Assim sendo, assumimos que a ética em pesquisa é exatamente dar 
visibilidade aos atravessamentos, afetos, subjetividades, colocando em análise as relações 



do e no processo de pesquisa. Como pesquisadores de uma instituição pública que tem 
como objeto de investigação a implementação de uma política pública, acreditamos ser 
fundamental cartografar todos os processos de convergência e divergência entre as partes 
do processo, pois apresentar somente dados, entrevistas e resultados não dão conta do 
complexo processo que é pesquisar com a favela e não apenas sobre ela.

TÍTULO: A arte como sensibilização: Uma proposta para educação ambiental
Instituição: Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena
Apresentador: Talita Simone de Paula Silva
Autores: Talita Simone de Paula Silva, Adriana Magalhães Veiga de Broutelles, Wanderley 
Jorge da Silveira Junior, Nágela Khalil Ruphael, Iasmim Faria Cobuci.
Resumo: Este trabalho tem como proposta apresentar a experiência do Projeto de 
Extensão do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena “A arte 
como sensibilização: Uma proposta para educação ambiental”, desenvolvido na Escola 
Municipal José Moreira dos Santos, localizada no município de Barbacena e em parceria 
com o Instituto Curupira, uma organização não governamental, que procura incentivar e 
desenvolver atividades artísticas que levem a reflexões acerca de questões ambientais. O 
objetivo principal do projeto foi promover um processo de educação ambiental pautado na 
arte como sensibilizadora e potencializadora de reflexões e discussões sobre sociedade, 
meio ambiente, ecologia, preservação e sustentabilidade. As crianças envolvidas possuíam 
idade entre oito e doze anos e frequentam o quarto e o quinto ano do Ensino Fundamental. 
Podemos dizer que o projeto contribuiu para a sensibilização socioambiental de todos os 
envolvidos, numa perspectiva individual e coletiva.

TÍTULO: Perfil nutricional e hábitos de vida dos alunos do ensino médio integrado do 
IFMA, Campus Timon: Uma análise do IMC (índice de massa corporal)
Instituição: IFMA
Apresentador: Talita Soares de Oliveira
Autores: Talita Soares de Oliveira
Resumo: A aquisição e manutenção de hábitos saudáveis de vida que incluem alimentação 
equilibrada e prática de atividades físicas são essenciais para a saúde do organismo. Desse 
modo, a Educação Física como disciplina obrigatória do currículo escolar evidencia sua 
importância como ciência através dos conteúdos trabalhados em sala de aula sobre a 
importância e os benefícios de um estilo de vida saudável. O Índice de Massa Corporal 
(IMC) é uma ferramenta indicadora usada com o objetivo de verificar o perfil nutricional 
de um indivíduo e se este se encontra dentro dos parâmetros normais de peso através de 
uma fórmula simples, eficaz e de fácil aplicação, sendo considerada uma alternativa para 
se alertar para os riscos de saúde que podem comprometer a saúde física e mental dos que 
a utilizam frequentemente. Este estudo teve como objetivo investigar o perfil nutricional 
dos discentes do Instituto Federal do Maranhão – IFMA – Campus Timon através do 



cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e os hábitos de vida dos investigados. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi descritiva com caráter 
quantitativo. A amostra da pesquisa foi composta por alunos do gênero masculino e 
feminino, devidamente matriculados no ensino médio integrado do IFMA – Campus 
Timon. Para obtenção dos dados utilizamos um questionário sobre os hábitos de vida dos 
pesquisados, que incluía questões a respeito da alimentação, prática de atividade física e 
consumo de bebidas alcóolicas e fumo. Para a coleta das variáveis antropométricas peso 
e estatura, utilizamos balança digital e estadiômetro adulto valendo-se de técnicas padrões 
validadas para as aferições. Após as coletas os dados foram registrados em fichas-padrão 
para análise e cálculo do IMC, que foi utilizado como indicativo do perfil nutricional dos 
discentes segundo a tabela da Organização Mundial de Saúde. Os dados coletados foram 
analisados por gênero. A classificação do estado nutricional, segundo o IMC, mostrou que 
no sexo masculino, 62,5% encontravam-se, com peso ideal, 30,0% com baixo peso, 5% 
com sobrepeso e 2,5% dos adolescentes com obesidade. em relação ao sexo feminino, 
69,7% encontravam-se, com peso ideal, 21,21% abaixo do peso, 3,03% com sobrepeso, 
nesse caso, obesidade grau II. As médias para peso corporal, estatura e IMC nos homens 
foram 58,85 (kg) peso corporal, a estatura de 1,71 (m) e 20,21 kg/m², respectivamente. 
Enquanto que nas mulheres, a médias foram: peso corporal de 52,61 (kg), estatura 1,63 
(m), resultando em um IMC médio de 20,8 kg/m², ambos considerados ideais pela OMS. 
em relação aos hábitos de vida, foi constatado através dos questionários que a quantidade 
de frutas e verduras consumidas diariamente pelos entrevistados ainda está abaixo do 
ideal, assim como o consumo de peixe, que possui baixo teor de gordura e é rico em 
ômega 3. O consumo de frituras e doces foi dentro do recomendado, assim como a 
ingestão diária de água. Os níveis de atividade física ficaram abaixo do recomendado pela 
OMS. 100% dos entrevistado não fumam e a maior parte também não faz uso de bebidas 
alcóolicas. Encontrado os resultados foram traçadas estratégias na tentativa de reverter os 
poucos quadros de sobrepeso e obesidade encontrados, além da tentativa da melhora de 
alguns hábitos dos discentes, através de palestras e conscientização dos riscos que estas 
situações podem acarretar à saúde.

TÍTULO: Educação profissional no Brasil: Uma análise do PRONATEC no IFMG Campus 
Congonhas
Instituição: IFMG Campus Congonhas
Apresentador: Marcus Fernando da Silva Praxedes
Autores: Talitha Araújo Santos, Gisele Aparecida Xavier Viana, Marcus Fernando da Silva 
Praxedes, Rosângela Milagres Patrono, Wyara Elisângela de Castro Prata.
Resumo: A Educação Profissional no Brasil, assim como a educação em geral, tem uma 
importância ímpar no desenvolvimento de um país, principalmente no que diz respeito 
à economia. Este artigo tem como objetivo analisar o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) 



Campus Congonhas e a sua relação com a Educação Profissional no Brasil. Realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de diversos autores, procurando 
demonstrar a estrutura e o funcionamento do PRONATEC no IFMG Campus Congonhas. 
Concluiu-se que a educação profissional no Brasil teve uma grande evolução e expansão 
desde o seu surgimento, apesar de ainda serem percebidas inúmeras falhas; além disso, 
o PRONATEC mostrou-se um programa com excelentes objetivos e finalidades, apesar de 
ainda apresentar algumas lacunas a serem preenchidas.

TÍTULO: LEPS - Lápis Orgânico
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais 
Pio XII
Apresentador: Beatriz Souza Santos
Autores: Talyta da Silva Brito, Laura Michele Arruda Souza, Beatriz Souza Santos, Sonia 
Maria Cardoso da Guarda.
Resumo: O LEPS é um produto totalmente inovador e pode trazer grandes benefícios ao 
meio ambiente, se fosse lançado ao mercado consumidor. Por meio do projeto podemos 
perceber que a laranja pode ser utilizada como um recurso sustentável e moderno. A 
utilização de sua casca é a matéria prima. Como isso queremos mostrar a sociedade que 
uma simples ideia pode transformar um recurso descartável em uma concepção de uso 
cotidiano dos estudantes e da sociedade em geral.

TÍTULO: Execução polae IFPI: A concepção dos servidores do Campus cocal sobre a 
assistência estudantil
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Talyta Maria Coelho de Deus Lima
Autores: Talyta Maria Coelho de Deus Lima, Elenice Monte Alvarenga, Kézia Stéfani de 
Oliveira Lopes.
Resumo: A assistência estudantil do IFPI, Campus cocal, no ano de 2014, priorizou a 
apropriação das demandas estudantis, bem como das potencialidades e dificuldades 
existentes na execução do trabalho. Nessa perspectiva, buscou-se conhecer a concepção 
dos servidores dessa instituição a respeito das ações desenvolvidas junto ao corpo discente. 
A compreensão mais evidente é de que a política de assistência estudantil - polae - favorece 
a permanência e o sucesso escolar, sendo o auxílio financeiro aos estudantes o critério 
mais conhecido. Apesar de compreenderem que essa política atende suficientemente as 
necessidades estudantis, os servidores consideraram seus critérios de seleção inseguros, 
por não garantirem a verificação da realidade sociofamiliar in locu. Nesse sentido, sugeriram 
maior articulação com a família e aumento da divulgação das demais ações da assistência, a 
fim de superar a ideia de simples concessão de auxílio financeiro.



TÍTULO: Estudo da acessibilidade e das barreiras arquitetônicas no Instituto Federal do 
Ceará, Campus Fortaleza, nos últimos cinco anos.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Talyta Vaz Lima
Autores: Talyta Vaz Lima, Paulo César Cunha Lima.
Resumo: Uma parcela significativa da população encontra-se impossibilitada de exercer 
plenamente sua cidadania, já que encontra sérias dificuldades de locomoção no ambiente 
construído. Essa pesquisa busca dar continuidade aos estudos realizados por Nascimento 
et. al. (2011) com o mesmo objeto de estudo. Com isso, pretende-se analisar com as 
práticas de acessibilidade e mobilidade vêm sendo desenvolvidas nos espaços físicos do 
Instituto Federal do Ceará-Campus Fortaleza, buscando identificar, também, quais foram 
as ações realizadas nos últimos 5 anos, e quais serão os desafios a serem enfrentados 
pela instituição para que, de fato, todos os usuários possam se sentir inseridos num 
ambiente com totais condições de acessibilidade. A metodologia utilizada para a pesquisa 
foi o estudo de caso, utilizando-se como referencial teórico leis, normas, livros, revistas, 
artigos e trabalhos sobre o tema. A pesquisa foi dividida nas seguintes fases: (i) revisão 
bibliográfica; (ii) vistoria técnica aos espaços físicos; (iii) registro fotográfico das principais 
barreiras arquitetônicas; (iv) análise das condições físicas das calçadas, corredores, 
rampas, escadas, elevadores, salas de aula, laboratórios e demais dependências; (v) análise 
da aplicabilidade das normas vigentes. Pretende-se com a conclusão dessa pesquisa, 
gerar conhecimento teórico relevante, com resultados que poderão, a curto e médio 
prazo, orientar as ações de acessibilidade e mobilidade nas dependências da instituição, 
considerando os aspectos legais e garantindo o exercício pleno da cidadania.

TÍTULO: O cultivo de plantas medicinais por agricultores familiares em Codó-MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó
Apresentador: Talytha Ravenna de Melo Souza
Autores: Talytha Ravenna de Melo Souza, Adeval Alexandre Cavalcante Neto, Bruno da 
Silva Costa, Valeria Melo Costa, Luciana Guimarães Sanches.
Resumo: A utilização de plantas medicinais é uma prática comum nas sociedades, tanto 
nas regiões mais pobres do país quanto nas grandes cidades Brasileiras, sendo que o 
conhecimento tradicional sobre o uso de diversas plantas é vasto e vem sendo transmitido 
desde as antigas civilizações. A presente pesquisa avaliou a forma de cultivo e do uso 
de plantas medicinais por agricultores familiares das comunidades rurais Bacabinha, 
Barra do Saco, Canoeiro e Santa Bárbara localizadas no município de Codó – MA. Para 
tal, foi realizado levantamento das plantas medicinais cultivadas e utilizadas por estas 
comunidades através de visita in lócu e aplicação de
questionários semiestruturados para 40 agricultores familiares. Os resultados mostraram 
que 95% dos entrevistados cultivam plantas medicinais e 90% fazem uso delas para cura 



de enfermidades, pelo fato da confiança nos fitoterápicos, da facilidade de obtenção devido 
ao cultivo próprio ou por vizinhos e a dificuldade de deslocamento até a sede da cida-
de. Com relação aos tratos culturais, aproximadamente 57,9% realizam apenas a capina, 
31.6% realizam a capina e disponibilizam água no período seco, 7,9% realizam a capina e 
utilizam adubo orgânico em seus plantios e apenas 2,6% capina, faz uso do adubo orgâni-
co e disponibilizam água no período seco.

TÍTULO: A língua espanhola no currículo da educação tecnológica e profissional: Um 
conjunto de valores e de relações interculturais
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba
Apresentador: Tamara Aparecida Lourenço
Autores: Tamara Aparecida Lourenço, Geraldo Gonçalves de Lima.
Resumo: Ao institucionalizar o ensino médio integrado à educação profissional propõe-se 
novos paradigmas para a educação básica. Com uma proposta de reestruturação curricular, 
a língua espanhola ganha destaque entre os estudiosos. Constitui, juntamente com a 
língua portuguesa, o idioma dos países membros do MERCOSUL e assim, vislumbram-se 
oportunidades de cunho econômico, cultural, acadêmico e pessoal. Mediante a análise do 
Projeto Pedagógico dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e das Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio, esta pesquisa documental de abordagem qualitativa, 
tem como objetivo verificar o lugar e a forma que a língua espanhola ocupa na série inicial 
desses cursos. Esse estudo de caráter de investigação preliminar, já entrevê que a língua 
espanhola deve ter um papel formador no currículo. Nesse sentido, o foco do ensino deve 
estar além da preparação para o mercado de trabalho. Espera-se preparar o aluno para 
as situações da vida cotidiana escolar, ajudá-lo a reconhecer os seus valores e crenças e 
o de diversos grupos. O ensino do Espanhol pode ser visto, nesta perspectiva, como um 
conjunto de valores e de relações interculturais.

TÍTULO: Perfil nutricional dos adultos das unidades de saúde do município de pesqueira 
– PE
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira
Apresentador: Tamires Batista da Silva
Autores: Tamires Batista da Silva, Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos, Luciana Ferreira da 
Silva, Maria do Socorro de Oliveira Costa, Erika Maria de Oliveira Maia.
Resumo: Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade está aumentando 
rapidamente em países em desenvolvimento, bem como em países industrializados. 
Regimes alimentares pouco saudáveis e sedentarismo são os principais contribuintes para 
o sobrepeso e a obesidade, que estão entre os principais fatores de risco para as principais 
doenças não transmissíveis. A gordura corporal total absoluta como a distribuição 
central de gordura corporal estão intimamente associadas com os riscos de diabetes, 
hiperlipidemia, hipertensão e Doença Cardiovascular (DCV). Mortalidade por doença 



cardiovascular é aproximadamente três vezes maior entre os homens e mulheres obesas, 
e de 21% a 28% da mortalidade por doenças cardiovasculares em homens e mulheres, 
respectivamente (GHARAKHANLOU ET AL.; 2012). Método: Trata-se de um estudo 
descritivo de corte transversal quantitativo. Realizado nas Unidades de Saúde de Estratégia 
Saúde da Família no Município de Pesqueira – PE. Participaram do estudo aqueles clientes 
adultos de ambos os sexos que aceitarem participar de forma voluntária com assinatura 
do Termo Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados estão sendo coletados por meio 
da técnica de entrevista individual face a face, e o registro das informações sendo efetuado 
utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e 
abertas, e através das medidas antropométricas: peso, altura, objetivando classificar o 
estado nutricional através do Índice de massa corporal – IMC.O projeto da pesquisa foi 
submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Otávio de Freitas/
SES, Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 31997814.3.0000.5200. Resultados: O estado 
nutricional de acordo com o IMC apresentado no (Gráfico - 01), foram satisfatório visto 
que 35% dos adultos entrevistados estavam dentro do grau de normalidade. Porém 32% 
com sobrepeso apresentam risco para obesidade. Quanto ao Risco de Complicações 
Metabólicas Associadas à Obesidade, apresentado na Tabela- 01, observa-se que 33,64% 
desta população apresenta risco elevado, 38,31%, apresenta risco muito elevado e apenas 
28,03% não apresentam riscos. Conclusão: A pesquisa nos mostra que apesar do IMC 
dos adulto esta classificado como eutrófico um percentual muito relevante apresentou-
se no estado de sobrepeso o que condiz com a literatura em estudo que há um aumento 
na população de sobrepeso e obesidade. Portanto estudar o perfil nutricional de uma 
comunidade é relevante, pois nos permite conhecer as condições de morbimortalidade 
relacionadas à sua nutrição e aos seus hábitos de vida e a partir daí, poder intervir de 
forma a preveni-las e/ou minimizá-las. Sabemos ainda que a nutrição do indivíduo está 
diretamente relacionada ao seu bom estado de saúde, assim como a prática de atividade 
física e outros hábitos saudáveis de vida.

TÍTULO: Gestão de resíduos sólidos e educação ambiental sob a percepção de 
graduandos e docentes do Instituto Federal do Piauí – Campus Corrente.
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí, Campus Corrente
Apresentador: Tancio Gutier Ailan Costa
Autores: Tancio Gutier Ailan Costa, Nayara Caroline Moreira Leopoldo, Larissa do 
Nascimento Serpa;, Gleide Ellen dos Santos Clementino, Karine dos Santos.
Resumo: O acúmulo de Resíduos sólidos é um fenômeno exclusivo das sociedades 
humanas. em um sistema natural não há lixo: o que não serve mais para um ser vivo 
é absorvido por outros, de maneira contínua. Assim, nosso modo de vida produz, 
diariamente, uma quantidade e variedade de lixo muito grande, ocasionando a poluição 
do solo, das águas e do ar com resíduos tóxicos, além de propiciar a proliferação de 
vetores de doenças. Este estudo tem como objetivo apresentar os resultados de ações 



de um Programa de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. O PGIRS, por sua vez, deve 
ser constituído das ações referentes à separação na origem, recolhimento, transporte, 
acondicionamento, destinação final, sensibilização dos estudantes e monitoramento das 
ações no Campus. Tendo como metodologia a aplicação de questionários para a obtenção 
da percepção dos estudantes sobre a gestão de resíduos sólidos do Campus, buscando 
opções de gerenciamento, com também o auxilio da percepção de uma parcela dos 
docentes e demais servidores da instituição.

TÍTULO: Interdisciplinaridade no contexto da educação em saúde: Uma experiência do 
pet saúde redes de atenção na região norte do país
Instituição: Universidade Federal de Roraima
Apresentador: Tarcia Millene de Almeida Costa Barreto
Autores: Tarcia Millene de Almeida Costa Barreto, Fabrício Barreto.
Resumo: O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) foi criado em 
2008 tendo como pressuposto a educação pelo trabalho. A justificativa deste relato está 
no imenso conhecimento adquirido pelos integrantes do grupo quanto ao funcionamento 
das redes e da vivência na realidade do SUS. O objetivo deste estudo é relatar a 
experiência docente adquirida com a participação de estudantes dos cursos de medicina e 
enfermagem no PET – Redes de Atenção, na medida em que este proporcionou formação 
acadêmica mais ativa e conhecedora da realidade dos usuários da rede. Atualmente o PET 
– Redes de Atenção é formado por alunos dos cursos de medicina e enfermagem. Estes 
proporcionaram grande vivência através da troca de experiência e conhecimentos entre 
acadêmicos, docentes, profissionais da rede de saúde e sobre o funcionamento dos locais 
em atuação. Acredita-se que projetos como este estimulem a formação diferenciada de 
novos profissionais da área.

TÍTULO: Educação ambiental e saneamento ecológico (ECOSAN).
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Manuela Renata de França
Autores: Tarcio Moreno Veloso de Andrade Guimarães, Ana Paula de Araújo Mattoso, 
André Luiz Nunes Ferreira, Roseana Florentino da Costa Pereira, Manuela Renata de França.
Resumo: Entende-se por saneamento, serviços desenvolvidos e prestados a humani dade 
com objetivo de compatibilizar a vida social e limites de capacidade de suporte do ambiente, 
evitando problemas de saúde e segurança pública, relacionados com planejamento 
urbano, gestão dos recursos hídricos, ocupação e usodos solos. O Saneamento Ecológico 
(ECOSAN) é uma ciência que busca incluir os conceitos da ecologia dentro da prática de 
saneamento. Estes conceitos visam criar uma conexão com o aproveitamento dos recursos 
presentes nos esgotos (água e nutrientes) utilizando-os na agricultura familiar através das 
tecnologias de saneamento empregadas de forma descentralizada.



TÍTULO: Acessibilidade e arte: Teatro de cegos
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas
Apresentador: Tássia Patricia Silva do Nascimento
Autores: Tássia Patricia Silva do Nascimento, Dalmir Pacheco de Souza, Ioná Pereira 
Magalhães, Cristiane da Rocha Corrêa.
Resumo: Estudo desenvolvido tendo como foco o Teatro de Cegos, com a denominação 
Iapinari, que através do Núcleo de Acessibilidade e Educação Inclusiva do Instituto Federal 
do Amazonas/IFAM, cujo nome é Projeto Curupira desenvolve a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, desde o ano 2007. Com a proposta cada vez mais 
amadurecida, o Curupira tornou-se referência em educação especial no Amazonas.
Pensando em promover a arte ás pessoas com deficiência de forma que possam interagir 
e fazer demonstrações das atividades, foi criado o Grupo de Teatro para pessoas com 
deficiência visual.
O Teatro de Cegos dinamizou e tornou a atividade mais inclusiva, tornando para o deficien-
te visual a experiência mais prazerosa e lhes deu a oportunidade de contribuir ativamente 
dessa modalidade cultural, contribuindo diretamente no seu desenvolvimento pessoal e 
intelectual. O objetivo da pesquisa é mostrar técnico e teoricamente como esta sendo 
oferecido esse trabalho.

TÍTULO: O ensino técnico integrado ao ensino médio e as transformações no mundo do 
trabalho a partir de 1970: um estudo no Campus Anápolis do IFG
Instituição: Universidade Estadual de Goiás
Apresentador: Tatiana Cristina Ribeiro
Autores: Tatiana Cristina Ribeiro, João Roberto Resende Ferreira.
Resumo: O estudo, em andamento, se propõe a analisar, no contexto da reestruturação 
produtiva, os reflexos das transformações na educação profissional no Brasil a partir da 
década de 1970, no âmbito do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Goiás – IFG.
A metodologia adotada envolve Pesquisa Bibliográfica, Análise Documental, Coleta de da-
dos empíricos juntos aos sujeitos envolvidos na realidade pesquisada, bem como análise 
por meio da triangulação de dados.
As conclusões preliminares indicam que a Educação Profissional de Nível Médio no Brasil 
passou por uma série de transformações ao longo de sua história, sendo marcada pela 
dualidade estrutural entre ensino propedêutico e educação profissional.

TÍTULO: A libras na formação inicial de professores: Concepções dos licenciandos do 
IFNMG – Campus Salinas
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Salinas
Apresentador: Giuliana de Sá Ferreira Barros



Autores: Tawana Telles Batista Santos, Gabriela Mendes Silva, Giuliana de Sá Ferreira Barros.
Resumo: As recentes transformações políticas e sociais têm resultado um novo olhar para 
a diversidade educacional, com objetivo de implementar uma proposta educativa com vistas 
a diversidade e respeito às diferenças, nesta perspectiva a educação inclusiva tem sido alvo 
de discussões no âmbito educacional, diante de uma necessidade emergencial de incluir 
decentemente os portadores de Necessidades Educacionais Especiais (NEE) no espaço 
escolar. O Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 define a Libras como componente 
curricular obrigatório, nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 
a fim de garantir efetiva preparação dos professores para incluir alunos com NEE. Assim, o 
objetivo principal, analisar, discutir e compreender, as reflexões e concepções dos futuros 
docentes acerca da Libras como disciplina na formação inicial dos licenciandos em Ciências 
Biológicas, Física, Matemática e Química do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – 
Campus Salinas. Como procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa, 
foi imprescindível a colaboração de 46 acadêmicos que cursaram a disciplina Libras, ofertada 
no último período dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Matemática e 
Química. Este estudo tem como abordagem uma fase quantitativa e outra quantitativa. Dessa 
maneira, foi aplicado um questionário misto, os dados levantados a partir das respostas dos 
questionários foram analisados e categorizados, dos quais alguns destes serão apresentados 
neste trabalho. Sobre o perfil dos acadêmicos, percebe-se que 87% tiveram o primeiro 
contato com a Libras na graduação, enquanto os outros 13% somam na prática do dia-a-dia 
com amigos, parentes e conhecidos surdos, além de frequência em cursos nesta área. Tendo 
em vista que os sinais são formados a partir da combinação da forma, do movimento das 
mãos, do ponto no corpo e expressão facial. A respeito da carga horária da disciplina para 
aprender os conteúdos previstos, os sujeitos investigados afirmaram que as aulas foram 
suficientes para aprenderem, entretanto se houvessem mais aulas seria formidável. Para 
os futuros docentes, o grande desafio consiste em ensinar e “fazer o sinal” na sala de aula, 
sendo necessário nas escolas uma equipe multidisciplinar para promover de fato a inclusão 
do aluno surdo na sala de aula. Para os acadêmicos, entender a importância da Libras é 
necessário de reflexão permanente e articulação com outras disciplinas do currículo dos 
cursos de Licenciatura. Assim, os acadêmicos que cursaram a disciplina de Libras afirmam 
ter aprendido se comunicarem na língua de sinais, ainda que existiram algumas dificuldades, 
cabe salientar a necessidade a ampliação deste estudo, bem como as Instituições de Ensino 
Superior ofertar cursos de aperfeiçoamento para aprimoramento e uso da língua.

TÍTULO: A ciência ao alcance das mãos: Uma análise sobre o papel das atividades 
práticas no ensino da química
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Taynara Ewerlyn Barbosa Ramalho
Autores: Taynara Ewerlyn Barbosa Ramalho, João Marcos da Cunha Silva, Cleonilson 
Mafra Barbosa.



Resumo: O ensino da química vem enfrentando algumas resistências por parte dos alunos 
que possuem aversão a esta ciência, parte desta aversão é reflexo do método tradicional 
de ensino presente na maioria das escolas. Uma forma de apresentar a disciplina de 
maneira mais lúdica e de despertar o interesse dos alunos seria a utilização de atividades 
experimentais. O presente trabalho avaliou a importância da prática experimental na 
construção e consolidação do conhecimento acerca desta ciência. Para tanto foi realizada 
uma pesquisa quantitativa por meio da aplicação de um questionário com os alunos após 
estes terem assistido a uma aula teórica e a um seminário experimental de eletroquímica. 
Após a análise dos resultados pode-se constatar que o desenvolvimento dessas atividades 
é responsável por auxiliar o aluno na construção e consolidação do conhecimento, sendo 
uma peça chave para despertar o interesse de tais alunos, desempenhando um papel 
lúdico e motivador, minimizando a aversão à química.

TÍTULO: Incidência de giardia lamblia emcriança pré escolares municipais nos bairros 
da lagoa verde e nova imperatriz, município de Imperatriz, Maranhão, Brasil
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Leyza de Souza Rodrigues
Autores: Taysa Aparecida de Souza Rodrigues, Leyza de Souza Rodrigues, Erica Ribeiro de 
Sousa Simonetti, Wislayne Ares Moreira.
Resumo: A incidência de parasitoses intestinais Giárdia lamblia avaliada em creches da 
zona urbana Lápis na Mão, localizada no bairro Nova Imperatriz e Caminho Feliz situada 
na zona rural bairro Lagoa Verde, do município de Imperatriz, Maranhão. As 40 amostras 
analisadas foram obtidas a partir de fezes de crianças de ambas as creches. Foram utilizados 
coletores universais devidamente identificados com nome e idade dos alunos, o sedimento 
foi transferido para tubo cônico de 15 ml e diluído com água. Todavia em preparadas três 
lâminas coradas por lugol por amostra individual, sendo realizada a leitura em microscópio 
óptico aumentos de 10 e 40 vezes. Essas amostras foram coletadas em frascos plásticos 
limpos e não estéreis nas crianças, processado no mesmo dia, no laboratório de Biologia 
Dr. Warwick Estevam Kerr na Universidade Estadual do Maranhão UEMA-CESI. Sendo 
utilizado exame após a diluição, o material foi transferido para tubos de ensaio, onde o 
mesmo ficou em processo de sedimentação no período de duas a vinte e quatro horas, 
pelo Método de Lutz (HOFFMANN, PONS e JANER, 1979). das 40 amostras presentes de 
acordo as analises, 75 % da creche Caminho Feliz na zona rural, apresentaram a presença 
de Giardia lamblia positivos, 15 % negativo e 10% de outros endoparasitas, contudo das 
coletas de fezes realizada na creche Lápis na Mão na zona urbana 50% apresentaram 
a presença de Giardia lamblia, 45% negativos e apenas 5% casos de poliparasitismo. 
A presente pesquisa revelou a frequência de G. lamblia nos dois bairros de Imperatriz. 
Apresentou a presença do parasita em maior abundância na zona rural e analisando as 
condições de moradia, saneamento básico e renda familiar das mesmas. Apesar da G. 
lamblia ter uma série de hospedeiro, seu ciclo de vida é simples com uma forma cística 



resistente ao meio ambiente favorecendo a transmissão direta de um indivíduo infectado 
por outro ou indiretamente por meio da contaminação do ambiente ou de alimentos 
(THOMPSON, 2004).

TÍTULO: Motivação de alunos sob a ótica da teoria dos dois fatores de herzberg
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês
Apresentador: Tchallyson Matias da Costa
Autores: Tchallyson Matias da Costa, Jef Ezequiel Veras Rocha, Gustavo Henrique 
Salvador da Silva.
Resumo: Este estudo busca analisar a motivação de graduando de Bacharelado em 
Administração do IFMA Campus Santa Inês sob a ótica da teoria dos dois fatores de 
Herzberg, almejando validar a teoria que, mesmo criada para empresas, também pode ser 
aplicada no universo educacional. Para coletar os dados, aplicou-se questionários abertos 
e fechados com. Os graduandos e fez-se entrevistas com os gestores da instituição. O 
estudo tem como foco se tornar uma fonte de informação para apoiar as decisões voltadas 
para a motivação de alunos no IFMA Campus Santa Inês.

TÍTULO: Explorando o confronto de ideias: Juri popular
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Telma Alves
Autores: Telma Alves, Erica Sousa de Almeida.
Resumo: O pôster mostra a pesquisa desenvolvida pela turma do primeiro período, de 
2014-1, do curso técnico integrado de Manutenção e Suporte em Informática – PROEJA 
– Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ao final 
do semestre, a turma deve aprofundar um tema desenvolvido de forma interdisciplinar, com 
o objetivo de promover o trabalho em equipe, destacar lideranças, estimular a capacidade de 
ouvir e incentivar a pró-atividade. A turma apresentou a característica de, ao surgirem temas 
da atualidade, debater opiniões e promover confrontos de ideias, por isso foi apresentada à 
turma a técnica do júri simulado. Como o próprio nome sugere, a técnica é a simulação de 
um tribunal que, após a defesa, por cada grupo que se posiciona de forma oposta sobre uma 
causa ou assunto, delibera, por votação secreta, contra ou favor da causa.

TÍTULO: Germinação de sementes de alface (Lactuca Sativa) sob campo magnético
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista
Apresentador: Tércia Oliveira Castro
Autores: Tércia Oliveira Castro, Rebecca Camilly Galvao dos Santos, Selma Rozane Vieira.
Resumo: O magnetismo é um dos campos de estudo mais antigos. Nos últimos séculos o 
magnetismo adquiriu características de um importante campo da ciência e da tecnologia, 



além de terem papel fundamental no desenvolvimento da sociedade moderna. Existem na 
literatura diversos trabalhos que relatam a influência de campos magnéticos na germinação 
de vegetais. Alguns constatam o fato de que sementes embebidas com água tratada 
magneticamente acelera o processo de germinação. O tratamento magnético da água é 
um recurso relativamente simples no qual a água passa através de um campo magnético e 
altera algumas de suas propriedades físico-químicas. A germinação da alface se caracteriza 
pelo processo do movimento de saída da radícula através do pericarpo, superfície externa 
da semente. Como água é um dos fatores básicos para a germinação, responsável pela 
ativação enzimática, alterações em sua quantidade, pode causar o atraso da germinação 
devido à falta de oxigênio, além de possibilitar o crescimento de microrganismos 
patogênicos. Devido a essas questões, novas técnicas podem ser utilizadas neste estágio, 
uma delas, seria a influência do campo magnético sobre a germinação ou sobre a água em 
que as sementes são regadas, constituindo a água magnetizada. O objetivo do estudo foi 
de preparar, observar e comparar a partir de registros fotográficos as diversas amostras 
de sementes de alface, Alface Cat S2 – Lote: 124032.6 - HORTEC Tecnologia de Sementes 
– Bragança Paulista/SP, plantadas em substrato de algodão ou terra em placas de Petri. 
As amostras foram divididas entre as amostras que não receberam a influência direta do 
campo magnético, amostras regadas pela água magnetizada e as amostras que receberam 
a influência direta do campo magnético gerado por imãs de Neodímio-Ferro-Boro de 
diferentes diâmetros. No período da realização dos experimentos a m temperatura média 
era de aproximadamente 210C e umidade relativa média de 71%. Constataram que o 
campo magnético influenciou no processo de germinação das sementes de alface que 
apresentaram maior crescimento, quando comparado com as sementes que não receberam 
o tratamento magnético, resultados contratíveis com outros trabalhos da literatura.

TÍTULO: Relato de experiência: Oficina de construção e utilização do microscópio 
artesanal para professores e alunos no município de Itatira – CE
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Tercimara Kalçovik
Autores: Tercimara Kalçovik, Aline Pickler Guarez, Miguel J. Z. Junior, Pedro Ribeiro 
Rocha, Luciano Rodrigo Lanssanova.
Resumo: Este trabalho relata a experiência de acadêmicas do curso de Licenciatura 
Plena em Ciências Biológicas do Instituto Federal Campus Juína – IFMT, na realização da 
oficina de construção e utilização do microscópio artesanal para o ensino de Ciências e 
Biologia por professores e alunos da rede pública, durante o Projeto Rondon na operação 
Mandacaru no município de Itatira – CE no período de 17 a 31 de janeiro de 2015 
coordenado pelo Ministério da Defesa envolve a participação voluntária de estudantes 
universitários na busca de soluções que contribuem para comunidades. O objetivo foi 
apresentar uma proposta pedagógica em sala de aula para a viabilização da aplicação de 
aulas práticas visando facilitar o aprendizado dos alunos através do microscópico feito 



de sucata tornando-se um elemento norteador da produção do conhecimento. A oficina 
levou até o professor e aluno a oportunidade de fortalecer os conhecimentos adquiridos 
em sala e utilizar o aparelho como uma nova técnica de aula pratica simples e eficazes 
com o uso de recursos disponíveis dentro e fora do ambiente escolar e que contribuem 
para o processo de ensino e aprendizagem.

TÍTULO: Precarização do trabalho docente na expansão dos Institutos Federais: A 
exploração através de novos e velhos afazeres
Instituição: Instituto Federal do Ceará, Campus Crato
Apresentador: Teresinha De Sousa Feitosa
Autores: Teresinha De Sousa Feitosa, Ivania Maria De Sousa Carvalho Rafael, Francisete 
Pereira Fernandes, Joseilde Amaro Dos Santos.
Resumo: Neste estudo tratamos do processo de expansão dos Institutos Federais-IFS, 
enquanto reforma educacional, que de modo aparentemente desordenado nos parece 
induzir os docente a um trabalho intensificado e precário. O objetivo principal da pesquisa 
será analisar as condições de trabalho dos docentes considerando os processos de 
reestruturação do capital e a política de expansão dos IFS. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza básica com abordagem qualitativa e de caráter descritivo. Os instrumentos de 
coleta de dados foram: análise de documental e observação indireta. A amostra constou de 
30% dos professores do IFCE – Campus Crato que atuam nos diversos níveis de ensino, ou 
seja, no PROEJA, cursos Técnicos e Graduação. O referencial teórico será composto, entre 
outros, por autores como: Antunes, Mészaros, Neves. Nossa hipótese é de que as políticas 
de expansão dos IFS parecem estar explicitando e/ou introduzindo ações de flexibilização 
e precarização do trabalho docente.

TÍTULO: Reflexões acerca dos equipamentos públicos e privados de lazer na cidade de 
Fortaleza-CE
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Márcia de Azevedo Lopes
Autores: Tereza Nair de Paula Pachêco, Pedro Fernando de Melo Nery Parente Cavalcante, 
Márcia de Azevedo Lopes, Emanuelle Bezerra Soares Evangelista.
Resumo: O aumento expressivo da população jovem resulta no interesse de diversos 
segmentos sociais, empresas de lazer, mídia, indústria cultural, que buscam neste 
segmento o público para as suas ofertas de lazer. O objetivo do trabalho é analisar 
as formas como as juventudes se apropriam dos equipamentos de lazer da cidade de 
Fortaleza. Os locais frequentados são: praias, praças, centro cultural, estádios de futebol 
e polo de lazer. Foi relatada a precariedade das praças e de outros equipamentos públicos 
na cidade de Fortaleza, e ainda, da inexistência de espaços públicos para os jovens. A 
pesquisa é bibliográfica, de campo e tem natureza qualitativa. No tocante à pesquisa 
de campo, participaram 20 jovens que frequentaram o Centro Dragão do Mar de Arte e 



Cultura. Aplicou-se um questionário misto de 36 questões. Para fins de análise, aqui se 
selecionou somente algumas. Nota-se a quase ausência dos jovens nos equipamentos 
públicos de lazer e uma forte participação do segmento juvenil em equipamentos privados 
de lazer. Conclui-se que é necessário ampliar as políticas públicas de lazer destinadas às 
juventudes, pela oferta deficitária quantitativa e qualitativamente vistas.

TÍTULO: A paisagem e seus significados no ensino de geografia da educação de jovens 
e adultos na Escola Rodoval Silva Borges
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Alexsandra Cristina Chaves
Autores: Terezinha de Jesus P. Lima, Alexsandra Cristina Chaves, Rafaelle Dayanne Dias 
Barros, Oséias Soares Ferreira.
Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a necessidade de análise de 
conceitos estruturantes ou fundamentais pelos quais se desenvolvem condições favoráveis 
à compreensão de temas relacionados à ciência geográfica. Nessa proposta, tratamos da 
categoria paisagem a partir de sua funcionalidade como elemento facilitador no processo 
de ensino aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. A respeito da paisagem 
apresentamos um breve quadro cronológico abordando a sistematização do pensamento 
geográfico e a definição de seu conceito desde o século XIX. Sobre a Educação de jovens e 
Adultos EJA, modalidade de ensino que possui como fundamento oportunizar e reintegrar 
ao processo educacional indivíduos de classes menos favorecidas, jovens e adultos que 
tiveram seus direitos negados à educação na infância e/ou adolescência, cabe uma analise 
apurada e reflexiva sobre o fortalecimento do conhecimento pautado em referenciais do 
espaço que traduzem a historia de vida dos educandos da EJA, tendo como ponto de partida 
o que eles podem tocar enxergar e perceber com os meios que dispõem. Nesse sentido, 
discute-se o conceito de paisagem dos alunos da EJA da Escola Estadual Prof. Rodoval 
Borges Silva, levando-se em consideração as experiências, vivências e especificidades 
que envolvem essa modalidade de ensino. Como resultado, verificou-se que o conceito 
de paisagem natural é dominante entre os alunos, entretanto estes trazem diferentes 
percepções sobre a paisagem e que devem ser sistematizadas pelos professores através 
de uma proposta pedagógica interdisciplinar que contemple estas várias faces.

TÍTULO: Formação profissional e perfil docente na educação profissional e tecnológica: 
Um estudo no IFTM, Campus Paracatu
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Apresentador: Terezinha Rosa de Aguiar Souza
Autores: Terezinha Rosa de Aguiar Souza, Fabiene Brito Mendes Teles, João Felipe Souza, 
Stefânia Xavier da Silva.
Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a formação docente dos profissionais que 
atuam na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Para isso, escolheu-se por campo de 



estudo o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) – Campus Paracatu. A metodologia 
utilizada pautou-se em entrevistas com 33 docentes, feitas por meio de questionários 
contendo questões abertas e fechadas. Constatou-se que a maioria dos entrevistados 
possuem tanto experiência docente quanto outras experiências profissionais. Além disso, 
percebeu-se que existe no professor o anseio por uma qualificação pedagógica. em geral, 
os docentes associam a formação pedagógica como um elemento que pode melhorar a 
sua prática docente. Há também uma discordância quanto à diversidade de modalidades 
existentes nos Institutos Federais. Espera-se que este trabalho contribua para a avaliação 
das práticas de formação docente existentes e para a formulação de políticas que auxiliem 
o docente em seu processo de qualificação.

TÍTULO: Socorristas juvenis: CETEP e saúde em escolas de educação básica
Instituição: Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo
Apresentador: Vanusa Mª Ribeiro dos Santos
Autores: Thaiane Priscila Almeida dos Santos, Keiciane Almeida Santana, Vanusa Mª 
Ribeiro dos Santos, Nádia Santana Sales Rios, Carine Silva Aguiar.
Resumo: Neste projeto de intervenção social, os estudantes do Curso Técnico em 
Enfermagem, realizarão orientação e treinamento de primeiros socorros para estudantes 
das séries finais da Educação Básica, os quais, através dos conhecimentos adquiridos 
poderão atuar de maneira benéfica no atendimento primário à população ou familiar, 
caso sejam as primeiras pessoas a presenciarem situações emergenciais. Dessa maneira, 
poderão evitar possíveis complicações pela falta de conhecimento técnico ou manobras 
inadequadas, no sentido de para garantir a vida do acidentado até a chegada do atendimento 
especializado pré-hospitalar.

TÍTULO: Diagnóstico e uso do nim (Azadirachta Indica) como alternativa de inseticida 
natural
Instituição: Colégio Estadual Lauro Farani Pedreira de Freitas
Apresentador: Thaiany Teles Fonseca
Autores: Thaiany Teles Fonseca, Anynne Bomfim Neri, Marcos Vinícius Santos de Oliveira, 
Phablo Felipe da Hora Pereira, Neomara Brito de Lisboa Santos.
Resumo: A utilização indiscriminada de agrotóxicos podem trazer consequências tanto 
para a saúde humana como para o meio ambiente. em função disto, torna-se crescente a 
utilização de inseticidas naturais como o Nim (Azadirachta indica). Neste trabalho objetivou-
se informar aos produtores rurais sobre o risco no uso de agrotóxicos mostrando-lhes 
métodos alternativos de controle. Foram entrevistados 36 produtores do município de Iaçu 
Bahia. O estudo foi dividido em duas etapas, a primeira houve aplicação de questionários, 
seminários com o intuito de levar informações sobre os agrotóxicos e na segunda etapa 
aplicação do extrato da folha do Nim como inseticida na agricultura. Os dados foram 
avaliados por análises unidimensionais. Houve colaboração dos produtores rurais, sendo 



possível a identificação da falta de informação dos mesmos. Os primeiros resultados com 
o uso do Nim mostrou-se eficientes na redução da quantidade de insetos além dos custos 
da produção. Os produtores rurais utilizam agrotóxicos sem conhecimento, entretanto, 
estão receptivos as novas formas de controle.

TÍTULO: Saber ambiental nas práticas educativas do IFRS, Campus Rio Grande: Um 
olhar sobre os planos de ensino.
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande
Apresentador: Márcia Madeira Malta
Autores: Thaigor D’armas Neves, Márcia Madeira Malta, Vinícius de Lima Lousada, Cleiva 
Aguiar de Lima.
Resumo: O presente trabalho fruto da segunda edição da pesquisa Saber Ambiental, 
nas práticas Educativas do IFRS, realizada no Campus Rio Grande desde 2013. O foco 
aqui apresentado é dado especificamente à análise dos Planos de Ensino de todos os 
níveis e modalidades dos cursos ofertados no Campus Rio Grande em 2014. A razão 
que motivou a realização deste estudo foi a ausência deste debate no Campus e a pouca 
participação de professores e servidores técnicos em atividades ligadas ao tema. Nesse 
sentido, surgiu a seguinte indagação: Os Planos de Ensino do IFRS Campus Rio Grande 
contemplam a Educação Ambiental? Nesse aspecto, foi proposta uma pesquisa no 
intuito de identificar e refletir sobre o saber ambiental que emerge dos Planos de Ensino 
e problematizar os diferentes conceitos de Educação Ambiental; identificar a concepção 
de Educação Ambiental explicitada pelos Planos de Ensino; ressaltar as correntes da 
Educação Ambiental, destacando a perspectiva socioambiental e a busca pela qualidade 
de vida; fomentar o diálogo inter-transdisciplinar possível entre Educação Ambiental e 
diferentes áreas do conhecimento, propondo assim, educação continuada dos servidores 
da instituição e acadêmicos da licenciatura, com curso de extensão a ser oferecido 
posteriormente em rodas de conversas. Além de uma exigência legal pela Política Nacional 
de Educação Ambiental, a Educação Ambiental é uma possibilidade de transformação. Esta 
pesquisa é do tipo documental realizada por meio da análise e categorização dos planos 
de ensino. A pesquisa referente a essa etapa nos permitiu identificar que de quatrocentos 
e dezesseis planos de ensino analisados de diversas áreas, aproximadamente cento e 
vinte manIFEStaram algum princípio da Educação Ambiental distribuído nas diferentes 
categorias, como por exemplo: conservacionista, naturalista, humanista, resolutiva, 
sistêmica, científica e humanista. Após o término do levantamento dos dados, foi realizado 
um comparativo entre a pesquisa do ano de 2013 e a de 2014 com a finalidade de identificar 
se houve alteração nos paradigmas referentes ao Ambiental presente nos planejamentos. 
Até o momento não foi observada nenhuma concepção na vertente socioambiental e a 
humanista foi percebida em sua grande maioria.

TÍTULO: Políticas públicas de apoio a pesquisa e extensão no IFMG Campus Congonhas
Instituição: IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
Apresentador: Thaís Campos Maria



Autores: Thaís Campos Maria, Lucélia Aparecida Radin, Robert Cruzoaldo Maria, Sandro 
Coelho Costa.
Resumo: A pesquisa objetivou demonstrar a existência de políticas públicas de apoio aos 
projetos de pesquisa e extensão do IFMG, Campus Congonhas. Realizou-se uma breve 
análise dos projetos submetidos e desenvolvidos ao longo do ano de 2014, a partir de 
dados documentais disponíveis pela Diretoria de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-
Graduação do Campus em estudo. Pelo levantamento foi possível obter a quantidade de 
projetos realizados, as modalidades (PIBIC, PIBIC JR, PIBEX, PIBEX JR e PIBITEC) de cada 
um, os pontos que precisam ser melhorados e os benefícios que estes projetos trazem 
para os alunos envolvidos na sua realização e para o próprio Campus em si.

TÍTULO: Escolha profissional dos estudantes do curso técnico integrado de meio 
ambiente do IFRN, Campus ipanguaçu-RN
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Thais Miranda Rodrigues
Autores: Thais Miranda Rodrigues, Marcelo Aguiar Távora, Itala Iara Medeiros de Araujo, 
Sinval Bezerra da Nóbrega Neto.
Resumo: A escolha profissional é uma decisão de grande relevância na vida dos alunos 
concluintes do ensino médio. Os Institutos Federais de Educação surgiram com finalidade 
de formar e qualificar cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 
economia. Essa pesquisa surge do intuito de saber qual a escolha profissional de alunos 
que ingressam um curso técnico de meio ambiente do IFRN; qual o real interesse desses 
alunos em atuarem como técnicos e o que os levaram a escolher o curso. A metodologia 
consistiu na aplicação de questionários contendo três perguntas referentes a temática 
abordada, com as turmas do curso técnico integrado de meio ambiente. Os resultados 
encontrados apontaram que a maioria dos alunos escolheu o curso técnico pela qualidade 
de ensino no IFRN, mas não pretendem atuar como técnicos e a preferência profissional foi 
o curso de medicina, respectivamente. Abre-se, portanto, a discussão para a real finalidade 
da criação dos Institutos Federais de educação.

TÍTULO: Expansão da educação profissional e tecnológica no contexto neoliberal: 
Desafios e perspectivas
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Thais Pacievitch
Autores: Thais Pacievitch, Erica Dias de Paula Santana, Anne Caroline de Oliveira Laurindo, 
Mauricio Iark Oberdiek.
Resumo: No contexto do neoliberalismo, a valorização da educação está mais relacionada 
à busca por resultados quantificáveis do que pela melhoria da qualidade do processo 
educativo. Nesse contexto, o objetivo da reflexão é analisar os desafios e perspectivas 
resultantes da expansão da educação profissional, a partir da experiência vivenciada 



por uma equipe multiprofissional em uma instituição pública que oferta cursos técnicos 
integrados, subsequentes e superiores. Tal experiência evidencia que: a) a educação 
profissional, sobretudo para o integrado, se constitui como meio para o acesso ao ensino 
superior, destacando seu caráter propedêutico; b) dentre os estudantes do subsequente, 
evidencia-se a dificuldade da retomada dos estudos, condição agravada pela falta de 
formação didático-pedagógica dos docentes. Como perspectiva, destaca-se a própria 
expansão da educação profissional e a constituição de toda uma infraestrutura que permita, 
caso os desafios sejam superados, uma formação de qualidade.

TÍTULO: “Projeto acompanhamento de egressos – AE”,
Instituição: Insituto Federal de São Paulo, Campus Pressidente Epitácio
Apresentador: Thalita Alves dos Santos
Autores: Thalita Alves dos Santos, Ricardo Baldon Pereira, Rafaela Mendes Pereira
Resumo: A presente pesquisa teve como foco principal conhecer as principais 
características dos alunos egressos dos cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal 
de São Paulo Campus Presidente Epitácio. A pesquisa em tela voltou sua atenção para ex-
alunos do Campus Presidente Epitácio que concluíram os cursos técnicos de Automação 
Industrial, Edificações e Administração, entre 2012 e 2014, buscando por identificar 
como se deu a trajetória de sua inserção no mercado de trabalho, suas percepções 
quanto a aprendizagem e preparo profissional e, assim contribuir diretamente para a 
melhoria da qualidade e atualização dos cursos ofertados pela instituição. A pesquisa 
teve por objetivo geral obter elementos que identifiquem níveis de qualidade dos cursos, 
avaliando o desempenho da instituição, por meio do desenvolvimento profissional de seus 
ex-alunos. Destaca-se também que esta ação vem de encontro às exigências legais do 
Ministério da Educação no processo de Avaliação das Condições de Ofertas de Cursos 
de Graduação e na Avaliação Institucional, contidas no decreto nº 5.773 de 09 de maio 
de 2006. Sendo assim, a pesquisa desenvolvida visa se constituir em uma ferramenta e 
uma fonte de dados e informações para a auto avaliação continuada do Campus. Tendo 
como base epistemológica a fenomenologia, por se tratar de um estudo da realidade e das 
percepções que essa vivência deixa no cotidiano e utilizando a metodologia de pesquisa 
qualitativa descritiva e interpretativa. Trata-se de um estudo de caso com a utilização de 
um questionário aberto disponibilizado eletronicamente aos estudantes. Assim como 
Silveira (2006) também compreendemos que “o pressuposto da pesquisa é que a vivência 
acadêmica do aluno, no tempo da sua formação, e sua experiência na vida profissional 
torna-o a fonte de informação e de crítica mais categorizada e objetiva em relação à 
qualidade dos cursos e, portanto, da pertinência de sua formação cidadã e profissional” 
(SILVEIRA, 2006, p.11), por isso a necessidade de se dar vez e voz aos alunos egressos. 
O formulário foi enviado para 256 egressos, o contato telefônico visando a sensibilização 
dos egressos para o preenchimento do questionário também foi realizado, contudo, dentre 
estes, 76 responderam. Ao caracterizarmos o perfil dos egressos, destaca-se que 54% 



concluíram o curso técnico em Automação Industrial, 41% o de Edificações e 5% o de 
Administração. As informações obtidas pelo instrumento de coleta possibilitou reconhecer 
o nível de satisfação dos participantes com a oferta do ensino, pois 82% voltariam a 
estudar na instituição e 52% escolheram a instituição pela sua qualidade no ensino. É 
possível inferir o nível de satisfação dos alunos em relação à atuação docente, pois o 
conceito atribuído aos professores dos cursos por 65% dos participantes foi de ótimo, 
28% de bom e 7% regular. Dessa forma, entende-se que essa é uma das oportunidades 
que a instituição tem de realizar a avaliação dos cursos em face das mudanças sociais, 
tendo nos alunos egressos um aliado de fundamental importância.

TÍTULO: A educação profissional e tecnológica inclusiva: Um estudo bibliométrico da 
produção científica Brasileira recente
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, IFRN  -Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte
Apresentador: Thalita Cunha Motta
Autores: Thalita Cunha Motta
Resumo: Objetivamos mapear e analisar as pesquisas acadêmico-científicas sobre a 
Educação profissional e tecnológica na perspectiva Inclusiva. Para isso, efetuamos estudo 
bibliométrico e Análise de Conteúdo do material encontrado, conforme Bardin (1977) e 
Franco (2008). dos resultados alcançados, destacamos que, em termos quantitativos a 
temática referida é pouco contemplada, é restritiva em termos de objetos de estudos, tipos 
de deficiência investigados e metodologias. No entanto, consideramos que esse campo de 
pesquisa já demonstra significativas potencialidades.

TÍTULO: Estágio em sala de aula de eja: Observações e aprendizados
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Thalita Natália Cavalcanti
Autores: Thalita Natália Cavalcanti, Fernanda Guarany Mendonça Leite.
Resumo: Esse trabalho foi realizado na disciplina de Estágio Supervisionado III, do curso 
de Licenciatura do IFPE Campus Recife, que dá sequência a um ciclo de observações e 
práticas educacionais. O estágio é uma etapa essencial para a formação dos estudantes de 
licenciatura, pois, através desse processo é possível compreender as tessituras entre teoria e 
prática. Dessa forma, é necessário conhecer a realidade do campo de trabalho, assim como o 
funcionamento da escola e as abordagens didáticas utilizadas em sala de aula pelo professor 
regente. Outro importante fator são os métodos avaliativos e as relações estabelecidas 
na escola. Neste sentido, a proposta do Estágio Supervisionado III é compreender esses 
critérios e suas aplicações no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 
No componente curricular, realizamos estudos e reflexões sobre o ensino de geografia na 
modalidade da EJA. Percebe-se a necessidade de abordagens e práticas específicas que 
atendam a este público, para que os estudantes se sintam interessados em aprender.



TÍTULO: Comunica saúde: Uma prática integrativa entre a escola técnica e a comunidade
Instituição: Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras
Apresentador: Thalyta de Paula Pereira Lima
Autores: Thalyta de Paula Pereira Lima, Maria Soraya Pereira Franco Adriano, Raimundo 
Gonçalo Cariri, José Normando Cartaxo Lopes, Antunes Ferreira da Silva.
Resumo: O projeto Comunica Saúde surgiu do desejo de estreitar os laços entre a 
Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras e a comunidade onde a mesma está inserida. 
Durante nossas atividades promovemos debates informativos, priorizando os aspectos 
preventivos e a orientação de hábitos de vida saudáveis com propostas interativas. 
Atuamos na Rádio Comunitária FM Cidade, Cajazeiras-PB, por meio de programas 
semanais ao vivo, e, utilizamos mídias eletrônicas, como: facebook (Comunica Saúde), 
twitter (@comunicasaude) e blog (blogcomunicasaudeufcg.blogspot.com) para postagem 
de matérias de interesse público. Visitamos instituições de saúde e escolas públicas 
divulgando o projeto e captando demandas sobre temas a serem abordados em nossos 
programas de rádio e redes sociais. O projeto contribuiu com a formação e ampliação do 
conhecimento de seus participantes e colaboradores, bem como propiciou informação 
de qualidade a quem antes não era assistido por programas deste gabarito nos meios de 
comunicação locais. A interatividade entre a comunidade e a Escola Técnica foi bastante 
satisfatória, conforme atestou o alto nível de participação registrado em nossas atividades.

TÍTULO: Lazer e meio de hospedagem: Caso da hotelaria goianiense
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Goiania
Apresentador: Eliene Lacerda Pereira
Autores: Thamara Cardoso Jacob, Eliene Lacerda Pereira.
Resumo: Na hotelaria, o lazer tem o propósito de oferecer entretenimento, interação social 
e descontração aos hóspedes. Os hotéis da cidade de Goiânia são conhecidos por hospedar 
pessoas com o perfil de turismo de negócios. Neste sentido nossa problemática partiu da 
seguinte indagação: de que maneira os hotéis da cidade de Goiânia enquanto um equipamento 
de lazer atendem aos seus hóspedes no âmbito do lazer? Sendo assim, este trabalho originou 
a partir do trabalho de conclusão de curso e tem por objetivo verificar a presença do lazer em 
hotéis com classificação de três a cinco estrelas da cidade de Goiânia/GO.

TÍTULO: A evasão escolar na educação profissional: Um estudo sobre o abandono no 
curso técnico em secretaria escolar na modalidade proeja do IFMA, Campus Zé Doca
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Thâmara de Paula Reis Sousa Pires
Autores: Thâmara de Paula Reis Sousa Pires, Lucélia da Cunha Rodrigues, Luciano de 
Souza Rodrigues Junior, Vera Rejane Gomes, Antonio Marcos Jansen Teixeira.
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é instituída a partir de 1996, pela Lei 



de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), como uma modalidade educacional, 
integrante da Educação Básica. O presente estudo visa verificar os índices de evasão no 
Curso Técnico em Secretaria Escolar na Modalidade PROEJA do IFMA, Campus Zé Doca. A 
pesquisa contemplou especificamente as turmas que ingressaram no Curso no período de 
2011 a 2013. Para seleção dos participantes da pesquisa, solicitaram-se ao Departamento 
de Registro e Controle Acadêmico do Campus, dados para o cálculo dos índices de evasão. 
O cálculo da evasão foi então realizado considerando-se o número de ingressantes menos 
o número de formados, que é igual ao número de evadidos. O número de evadidos vezes 
100, dividido pelo número de ingressantes é igual à porcentagem de evasão. Os resultados 
encontrados evidenciam que, o maior índice de evasão (45%) aconteceu no último período 
do Curso. Observou-se ainda que nos anos 2011 e 2012 o índice de evasão permaneceu 
o mesmo (30%). Tais estudos são importantes para avaliar a atuação das Instituições de 
ensino, de maneira a reorientar seus planos de ação, quando necessário.

TÍTULO: Construindo objetos de aprendizagem: Uma produção lúdica utilizando a 
ferramenta livre gimp
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Apresentador: Thâmillys Marques de Oliveira
Autores: Thâmillys Marques de Oliveira, Willmara Marques Monteiro, Ricardo Bitencourt, 
Hommel Almeida de Barros Lima, Danielle Juliana Silva Martins.
Resumo: O Projeto de Prática IV teve como objetivo Ministrar na Escola Paul Harris, aulas 
práticas e teóricas para alunos do Programa Mais Educação na educação básica. Propondo 
uma melhoria nos rendimentos escolares e na participação no Programa. Como os alunos 
não conseguiam ter aulas de informática foi sugerido um curso da ferramenta livre GIMP 
encontrado no Sistema Operacional Linux. Que objetivava criar objetos de aprendizagem 
com os alunos e professores e fazer com que o aluno fosse agente ativo na produção de 
material para a sala de aula.

TÍTULO: A importância do uso de práticas de baixo custo no ensino de interações 
intermoleculares - ligação de hidrogênio- nas aulas de química do ensino médio
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Thamiris Pereira Cid
Autores: Thamiris Pereira Cid, Anne Caroline da Silva Rocha, Gabriela dos Santos David.
Resumo: O experimento foi realizado em uma turma de 1º ano do ensino médio no Colégio 
Estadual Santo Antônio que se localiza em Xerém – Duque de Caxias (RJ). A proposta 
era fazer com que os alunos entendessem como o estudo de interações intermoleculares 
está presente no dia a dia. Para realiza-lo usou-se um prato com água e jogou-se canela 
na superfície. e o objetivo era que os alunos encostassem o dedo na canela de forma que 
ela se espalhasse na água. Feitas várias tentativas, não obteve-se sucesso. Isso se deu 
por causa da tensão superficial, que é um efeito que ocorre na camada superficial de um 



líquido, que leva a sua superfície a se comportar como uma membrana elástica. Quando 
colocou-se detergente na ponta dos dedos houve um afastamento da canela. A partir disso 
os alunos comprovaram que o detergente (que tem uma parte apolar e outra polar) quebra 
a tensão superficial da água (quebra as ligações de hidrogênio), que se espalham e isso 
pode ser visualizado com o afastamento da canela.

TÍTULO: Elementos de identidade na licenciatura em quimica do IFPE, Campus Vitória 
de Santo Antão
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Thamyses Cristina Araújo Melo da Silva
Autores: Thamyses Cristina Araújo Melo da Silva, Anália Keila Rodrigues Ribeiro.
Resumo: O presente trabalho visou compreender a identidade do curso de Licenciatura 
em Química do IFPE, Campus Vitoria de Santo Antão, tendo como Objetivos Específicos: 
Abordar a intencionalidade educativa proposta na lei de criação dos Institutos Federais 
(lei de Nº 11.892 de Dezembro de 2008) referente aos cursos de licenciatura. Identificar 
comunalidades entre os cursos de licenciatura do IFPE. Identificar elementos de 
construção da identidade profissional presente nos cursos de Licenciatura em Química 
do IFPE, Campus Vitoria de Santo Antão. Com relação aos Institutos Federais, procurou-
se analisar a sua intitucionalidade, seus objetivos tais como: a preocupação da formação 
política do cidadão, além da sua qualificação profissional e a sua preocupação, recente, 
com a formação de profissionais para a área de educação para suprir o déficit ao qual o 
Brasil está inserido. Os referenciais teóricos utilizados baseiam-se nos teóricos Gertrud 
Nunner Winkler, Romilda Ramos de Araujo e Maria Iolanda Sachuk, Antonio Flavio 
Barbosa Moreira e Regina Celi Oliveira da Cunha, Selma Garrido Pimenta. Também foi 
feita a analise documental da Lei de Criação dos Institutos Federais e dos Projetos de 
Construção dos Cursos de Licenciatura em Musica, Campus Belo Jardim, Licenciatura 
em Química, Campus Vitoria de Santa Antão, Licenciatura em Geografia, Campus Recife, 
Licenciatura em Química, Campus Barreiros, Licenciatura em Química, Campus Ipojuca.

TÍTULO: Transformação do lixo eletrônico
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró
Apresentador: Thayná Yasmim de Souza Andrade
Autores: Thayná Yasmim de Souza Andrade, Mariana Oliveira Veloso.
Resumo: Com o avanço da tecnologia, vem o aumento no consumo de equipamentos 
eletrônicos e, consequentemente, o acréscimo do lixo produzido por meio desses materiais. 
Tais detritos são, muitas vezes, jogados de forma incorreta na natureza, causando a 
degradação do meio ambiente.
Pesquisas feitas pela ONU apontaram que os países produziram quase 49 milhões de to-
neladas de lixo eletrônico em 2012. Dentre esses países, o Brasil recebeu destaque como 
um dos maiores produtores da América Latina com 1,4 milhão de toneladas.



Para diminuir o índice de lixo eletrônico e promover a preservação do meio ambiente, 
o projeto “Transformação do Lixo Eletrônico” consiste na reciclagem dessa espécie de 
resíduo por meio da produção de artesanato – chaveiros e colares, por exemplo – utilizan-
do peças de equipamentos eletrônicos estragados, evitando assim a proliferação de lixo 
tecnológico tóxico em locais inapropriados. A proposta também estimula a geração de 
empregos por meio das vendas do material confeccionado.

TÍTULO: Sustentarte: Um ambiente sustentável integrando tecnologia,cultura e arte.
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense, Campus Itaperuna
Apresentador: Thaynara Barbosa Freitas
Autores: Thaynara Barbosa Freitas, Luciane Caroline de Souza Ferreira, Lucas Arcanjo de 
Oliveira Silva, Larissa Coutinho de Paula, Ricardo de Oliveira Zacarias.
Resumo: Uma das cidades com maior incidência solar da região Sudeste é Itaperuna, que 
dispõe de um grande potencial energético e chuvas más distribuídas durante o ano. Com a 
crise energética proveniente das hidrelétricas, o uso do sol para produção de energia está 
cada vez mais presente nas discussões ambientais. Tornando-se necessária uma fonte 
de energia alternativa, como a solar, fonte renovável que traz benefício a longo prazo. O 
projeto SustentARTE surgiu para aproveitar esse potencial, além de contribuir com o meio 
ambiente. A ideia consiste em dispor placas solares no IFF-Itaperuna para aproveitamento 
da energia gerada, criando um ambiente para exposição à comunidade, unindo arte, 
cultura e sustentabilidade. Esse espaço de exposição de arte moderna consiste no uso de 
equipamentos eletrônicos, sendo reutilizados, todos alimentados por placas solares. Com 
isso, pretende-se incentivar o conhecimento técnico-científico e cultural da população, 
contribuindo para o progresso regional.

TÍTULO: Implementação da plataforma bim: estudo de caso nas empresas de AEC
Instituição: Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Apresentador: Thaynon Brendon Pinto Noronha
Autores: Thaynon Brendon Pinto Noronha, Daniela da Costa Leite Coelho.
Resumo: Os resíduos da construção civil (RCC) são materiais descartados ou restos 
provenientes de obras da engenharia civil. Eles são gerados, principalmente, devido 
às deficiências no planejamento e, quando depositados de forma incorreta, ocasionam 
transtornos nos transportes, favorecimento de enchentes e proliferação de doenças. O 
conceito BIM (Building Information Modeling) é uma alternativa interessante para ajudar 
a minimizar a produção dos RCC, uma vez que gerencia a informação da construção no 
ciclo de vida do projeto, representando uma nova geração das ferramentas CAD (Computer 
Aided Design) inteligentes orientadas ao objeto. Assim, este trabalho buscou identificar 
as peculiaridades de implantação do BIM nas empresas de arquitetura, engenharia e 
construção (AEC) locais. Com o referido trabalho, foi possível obter um diagnóstico de 
pretensão de utilização do BIM no mercado da AEC de Mossoró-RN, o qual foi constatado 
ser ainda muito defasado quando comparado em nível de Brasil e mundo.



TÍTULO: A avaliação de desempenho na interface da análise do discurso com os 
processos gerenciais
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Heloisa Wellichan
Autores: Thereza Maria Zavarese Soares, Heloisa Wellichan.
Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar uma análise do processo de avaliação 
de desempenho profissional e da produção de documentos que lhe dá materialidade a 
partir de uma perspectiva transdisciplinar que estabelece um diálogo entre as áreas de 
Processos Gerenciais e Linguística, mais precisamente entre as disciplinas de Gestão de 
Pessoas e Análise do Discurso, a fim de descrever a constituição de um gênero do discurso 
organizacional e os mecanismos de construção do etos enunciativo relativo a esse gênero, 
dos quais resultam imagens discursivas dos participantes da situação de comunicação, 
que refletem tanto as expectativas de desempenho da organização e de seus colaboradores 
quanto o propósito da própria avaliação.

TÍTULO: Análise da implantação da política pública do PRONATEC no município de Picuí/
PB
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba - IFPB
Apresentador: Thiago da Silva Laurentino
Autores: Thiago da Silva Laurentino, Rafaela da Silva Bezerra.
Resumo: O presente artigo trata de uma proposta de avaliação da implantação da política 
pública que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no 
município de Picuí/PB, executado através do Campus Picuí do Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB). Verificou-se as contribuições recebidas pelos egressos dos cursos, principalmente 
no que se refere à inserção e permanência no mercado de trabalho. Utilizou-se como 
fonte de dados o arcabouço legal do PRONATEC, os documentos referentes à execução 
dos cursos no Campus e os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Educação 
Profissional e Tecnológica (SISTEC). Também foram aplicados questionários com egressos 
de seis cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do PRONATEC, ofertados na cidade 
de Picuí. Dentre os resultados obtidos, observa-se que a avaliação dos egressos quanto a 
execução dos cursos é positiva, o índice de empregabilidade e/ou de atividade de geração 
de renda é significativo (33,33%). Notou-se também a necessidade de alinhamento dos 
cursos ofertados com as atividades econômicas da região e o aprimoramento de alguns 
aspectos do programa.

TÍTULO: Diagnóstico e acompanhamento escolar como estratégia para diminuição da 
evasão/retenção escolar num Campus em implantação
Instituição: IFG  - Instituto Federal de Goiás
Apresentador: Thiago Eduardo Pereira Alves



Autores: Thiago Eduardo Pereira Alves, Marcos Antônio de Carvalho.
Resumo: A construção de um projeto de apoio escolar que vise contemplar a formação 
discente ofertando serviços relacionados ao acompanhamento pedagógico, psicológico e 
sócio assistencial, apresenta-se como desafio aos Institutos Federais. Desafio colocado 
principalmente pelo alto índice de evasão/retenção e também pela busca de uma formação 
verdadeiramente integral. Essa pesquisa/ação se propôs a apresentar a natureza do trabalho 
desenvolvido pela equipe multidisciplinar de apoio ao discente ligada ao departamento 
de ensino, configurado em estratégias de acolhimento, acompanhamento e recuperação 
continuada. Pode-se destacar como estratégias consolidadas, a avaliação diagnóstica 
durante a acolhida dos alunos, o acompanhamento psicológico, acadêmico individual e em 
grupos específicos, bem como, o retorno aos docentes como projeto de ensino integrado, 
que terminaram por garantir o aumento da permanência dos alunos e a diminuição da 
evasão, análise da implantação entre 2011 e 2015.

TÍTULO: Análise da consciência dos estudantes do IFTO (Campus Gurupi) acerca do 
combate ao desperdício de recursos hídricos
Instituição: IFTO  - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Thiago Klug Zellmer Souza
Autores: Thiago Klug Zellmer Souza, Samuel Mendes Façanha, Michelle de Lima Mota.
Resumo: Tendo em vista os contextos da grave crise hídrica nos sistemas de abastecimento 
de águas em algumas regiões do país, é fundamental que se tenha conscientização sobre 
a situação dos recursos hídricos e sua melhor utilização. Desta forma o estudo tem 
como objetivo avaliar a conscientização de alguns estudantes do 2° ano do Ensino Médio 
Integrado ao Agronegócio, no Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Campus Gurupi a 
respeito do uso sustentável deste bem. Este estudo foi fundamentado em uma pesquisa 
com os discentes através de um questionário estruturado, contendo campos de coleta 
dos dados de identificação pessoal, e em seguida questões de autoánalise em relação à 
proporção do consumo diário de cada participante, em relação a quantidade recomenda 
pela Organização das Nações Unidas(ONU), e a principal influência para conscientização 
contra o desperdício dos recursos hídricos. Assim o resultado deste estudo apresentou 
uma certa limitação de conhecimento dos entrevistados, mostrando ainda que muitos 
dos mesmos estão desatentos ao desperdício e suas conseqüências. Desta maneira as 
informações deste estudo subsidiarão a confecção de uma cartilha informativa, mais 
detalhada e ampla em níveis de informação, para obter uma melhor efetividade no combate 
contra o desperdício de água e faz a reflexão sobre a seguinte questão: O que você tem 
feito para evitar o desperdício de água?

TÍTULO: Captação, análise e tratamento químico e microbiológico de águas pluviais.
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Jorge Luiz de Oliveira Júnior



Autores: Thiago Lobo Fonseca, Wiliam Adolcino Siqueira Ferreira, Jorge Luiz de Oliveira 
Júnior, Pedro Vitor Carvalho de Azevedo.
Resumo: O presente projeto se enquadra no atual contexto, em que a reciclagem, 
reutilização e uso de energias renováveis se mostram fundamentais para a construção de 
um planeta mais limpo e consciente. Com auxílio de captadores, filtros e reservatórios, 
realizar-se-á uma coleta e análise das características da água da chuva, antes e depois 
de passar por etapas de tratamento químico e microbiológico, no qual serão analisados 
os principais elementos nocivos da amostra bem como a comparação destes com uma 
amostra de água potável, a fim de que medidas sejam tomadas de forma a tornar água 
pluvial balneável/ e ou boa para consumo. Toda água coletada pelo captador de águas 
pluviais, será analisada e tratada no laboratório do IFRJ-São Gonçalo, seguindo métodos e 
parâmetros necessários para a potabilidade da água, fazendo com que o captador funcione 
como uma mini-estação de tratamento.

TÍTULO: Fatores que influenciam a evasão na perspectiva do aluno do proeja do IFF-
Guarus
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense
Apresentador: Thiago Lopes Ferreira
Autores: Thiago Lopes Ferreira, Munich Ribeiro de Oliveira Lopes.
Resumo: O Termo de Acordo de Metas e o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da 
União (TCU-2011), deixam claro que os baixos índices de conclusão nos cursos técnicos 
da rede federal de educação se devem à evasão e ao atraso na conclusão do curso. de 
acordo com o Documento Referência CONAE-2010, as fragilidades sociais, culturais e 
econômicas colaboram direta e indiretamente para a desistência do curso.
Neste contexto este trabalho desenvolveu um questionário que foi aplicado a alunos dos 
cursos do PROEJA no IF Fluminense Campus Guarus, destacando para a questão “Na sua 
opinião, porque a maior parte dos alunos que iniciaram o curso junto com você desistiram 
do curso?” Após análise das respostas, identificou-se que na visão dos alunos a evasão se 
deve principalmente a falta de motivação, dificuldade em compreender as aulas, e dificul-
dade em conciliar trabalho e estudo. A partir deste resultado é possível adotar ações que 
colaborem com a permanência dos alunos no PROEJA neste Campus.

TÍTULO: Estudo óptico de películas poliméricas e a sua relação com o conforto térmico 
em edificações
Instituição: Faculdade de Tecnologia do Tatuapé
Apresentador: Thiago Luiz de Souza Vieira
Autores: Thiago Luiz de Souza Vieira, Melina Kayoko Itokazu Hara.
Resumo: Atualmente, o uso da iluminação natural é muito empregado na concepção de 
projetos e em construções a fim reduzir de consumo de energia elétrica utilizada para iluminar 



internamente a edificação, melhorando assim a eficiência energética e consequentemente 
gerando menos impacto ambiental e reduzir a degradação do meio ambiente. Não é 
incomum as novas edificações possuírem fachadas, cúpulas ou claraboias de vidro, para o 
aproveitamento da luz, reduzindo o custo com iluminação nos ambientes internos. Porém, 
com a utilização desses artifícios, cria-se consequentemente um aumento de carga térmica 
no ambiente. em edifícios comerciais de médio e grande porte, por exemplo, cerca de 60% 
da energia consumida é destinada ao resfriamento do mesmo. Este trabalho tem como 
objetivo fazer o estudo óptico de películas poliméricas e a sua relação com o conforto 
térmico em edificações, buscando-se analisar a viabilidade técnico-econômica da aplicação 
dessas em superfícies de vidro (janelas, fachadas e projeções zenitais), visando à redução 
de carga térmica em ambientes fechados e consequentemente a redução de energia para 
a climatização do ambiente. Neste trabalho, utilizou-se a técnica da espectrofotometria 
para a obtenção das curvas de transmitância das películas estudadas, utilizando-se um 
espectrofotômetro 8453 (Hewlett Packard), para analisar o quanto essas películas são 
transparentes à luz. Utilizou-se como corpos de prova placas de vidro float transparentes 
na espessura de 4 mm, e películas comerciais transparentes, das marcas 3M, IQUE e 
LUMAR, para aplicação em vidro, cuja a finalidade descrita pelos fabricantes é a de redução 
de transmitância de radiação na região do ultra violeta e infravermelho. Essas películas 
são compostas por filmes de poliéster com tratamentos superficiais e dopagens diversas 
(não divulgadas por seus fabricantes). As três películas estudadas foram analisadas 
e mostraram-se transparentes na região do visível do espectro solar, de 400-750 nm, 
deixando passar em torno de 80 % de luz visível no ambiente, enquanto que na região 
do ultravioleta, na faixa de 190-400 nm, elas são opacas. Na região do infravermelho as 
amostras apresentam um comportamento diferente. A amostra da 3M apresentou uma 
queda na transmitância a partir 700 nm, mostrando-se praticamente opaca, enquanto que 
as demais películas apresentaram uma queda, porém, pouco significativa. Os resultados 
forneceram subsídios e indicativos para o emprego apropriado de películas transparentes, 
atuando como redutor de carga térmica em ambientes com grandes superfícies vidro. 
A diferença na qualidade dos produtos oferecidos influencia diretamente no resultado 
desejado e payback da instalação. Entre as películas analisadas, a da marca 3M seria a 
mais indicada para o controle térmico e iluminação, pois proveria o ambiente de luz e 
reduziria a radiação na região do infravermelho, responsável pelo aumento de temperatura 
no ambiente, aliando assim, o conforto térmico e a iluminação natural nos ambientes.

TÍTULO: Fechadura eletrônica acionada por bluetooth via smartphone
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe
Apresentador: Henrique Nunes Santana
Autores: Thiago Luiz Santos, Denílson Pereira Gonçalves, Janielly Fernandes de Sousa 
Rodrigues, Henrique Nunes Santana, Gilderlan Rodrigues Oliveira.
Resumo: Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de acesso a áreas pri-



vativas através de um smartphone usando a plataforma Android e o protocolo de comu-
nicação Bluetooth. O sistema consiste em uma fechadura eletrônica, acionada através do 
microcontrolador, que permite ao usuário acessar um determinado ambiente a partir de 
uma interface (aplicativo) desenvolvida na plataforma AppInventor. Dentre as vantagens 
do protótipo desenvolvido, destacam-se o baixo custo e a facilidade do controle de acesso, 
através do protocolo Bluetooth que está presente na maioria dos celulares da atualidade. 
Resultados mostraram que o sistema desenvolvido respondeu de maneira eficiente aos 
comandos do aplicativo desenvolvido, e que o protocolo Bluetooth não teve sua funcio-
nalidade afetada por obstáculos e nem por outros meios de comunicação. Desta forma 
podemos concluir que esse tipo de tecnologia é bastante promissora em aplicações de 
acionamento remoto a curta distância.

TÍTULO: Desenvolvimento de um robô explorador para ambientes desordenados de 
difícil acesso.
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro
Apresentador: Thiago Magalhães da Silva
Autores: Thiago Magalhães da Silva, Saulo de Lima Bezerra, Alan Vinícius de Araújo 
Batista, Francisco Rodrigues Neto, Antonio Rodrigues Xavier.
Resumo: Esse trabalho se trata da elaboração de um projeto sobre uma comunicação 
sem fio realizada através de uma plataforma Open Source, que se comunique com um 
robô Móvel através de uma comunicação Ethernet. Esse projeto abrange uma estrutura 
mecânica diferenciada para absorção de impactos causados por terrenos acidentados 
assim como meios de comunicação visual.

TÍTULO: Softwares matemáticos como ferramenta de aprendizagem e apoio escolar
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Thiago Marques Zanon Jacomino
Autores: Thiago Marques Zanon Jacomino, Vitor Gustavo de Amorim.
Resumo: O presente trabalho busca elucidar o uso da tecnologia da informação como 
uma ferramenta poderosa para o ensino-aprendizagem e apoio escolar de Matemática. 
Para tanto, incentivamos o uso de softwares matemáticos gratuitos, como o Geogebra. 
A informática pode apresentar-se como uma metodologia que aproximará a matemática 
de situações reais, tornando-a mais concreta, motivadora e fazendo com que passe a ser 
mais acessível aos alunos. Novas estratégias de ensino podem e devem ser investigadas, 
desenvolvidas e adotadas, como uma metodologia própria e diferenciada, que aproxime 
o aluno do conteúdo a ser aprendido. de forma a tornar o estudo de Estatística mais 
atrativo foi proposto, aos alunos um levantamento de dados, numa pesquisa de campo. 
Foi utilizado o laboratório de informática, com o intuito de realizar simulações e fazer as 
análises dos resultados. Foi possível observar que o empenho, participação e rendimento 
dos educandos foi diferenciado nesta atividade mais interativa e prática



TÍTULO: Utilizando metodologias ágeis e tics para desenvolvimento de pesquisa em EAD
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Thiago Medeiros Barros
Autores: Thiago Medeiros Barros, Gabriel Martins Marques, Rafael Garcia Dantas.
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de metodologia para desenvolvimento de 
Pesquisa em EAD utilizando METODOLOGIAS ÁGEIS (SCRUM) para sistematização e TICS 
como suporte no desenvolvimento de projetos de pesquisa

TÍTULO: Sistema de refrigeração por compensação
Instituição: CETEP - Bacia do Rio Corrente
Apresentador: Thiago Santos Souza
Autores: Thiago Santos Souza, Márcio Carvalho Silva, Dalmarly Silva Santos.
Resumo: É notório que vivemos em um período de situações climáticas instáveis, 
onde não se sabe ao certo qual será a previsão dos próximos dias. Apesar das diversas 
tecnologias utilizadas para a descoberta antecipada de futuras previsões, o que se tem 
visto é um descontrole incomum da temperatura em várias partes do mundo. Para que um 
computador tenha um bom funcionamento, é necessário a utilização de meios de produção 
que proporcionem a refrigeração do ambiente e da própria máquina. Porém, apesar deste 
conhecimento, um dos principais problemas na maioria dos sistemas de refrigeração é o 
seu aquecimento. Devido a essa vulnerabilidade, este trabalho apresenta como proposta 
de solução um sistema de refrigeração interno, que faz uso do aproveitamento de calor 
externo por meio de compensação, com base na teoria do motor de Stirling e na resistência 
da pastilha de Peltier, proporcionando ao ambiente uma temperatura interna estável e 
consequentemente evitando o problema de superaquecimento.

TÍTULO: Geração de renda e desenvolvimento econômico sustentável: Avaliação dos 
sistemas produtivos locais no polo turístico de Barreirinhas - MA, portão de entrada 
dos lençóis maranhenses.
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Thirza Augusta Azevedo Silva
Autores: Thirza Augusta Azevedo Silva, Claudio Urbano Bittencourt Pinheiro.
Resumo: O município de Barreirinhas - MA foi escolhido por ser referência no cenário 
turístico nacional, conhecido como portão de entrada dos Lençóis Maranhenses, com 
grande representatividade para o Estado do Maranhão. É importante analisar se o turismo, 
tão bem divulgado na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, de fato 
favorece a distribuição sustentável de renda para a população rural local (que corresponde 
a 59,8% da população total do município – Censo IBGE 2010). População rural essa, que 
não trabalha diretamente com atividade turística, mas indiretamente é afetado por ela. 
Uma vez que, com mais visitantes no município espera-se o aumento na demanda por 



itens alimentícios. No entanto, para que a economia local seja favorecida com os impactos 
positivos do turismo neste setor, é importante que os alimentos da lavoura, produção 
pecuária possam ser adquiridos na localidade
A investigação da produção local e sua relação com o turismo em Barreirinhas - MA se faz 
necessária dado o crescimento contínuo da demanda e atividade turística na região dos 
Lençóis Maranhenses. Principalmente entre os anos de 2004 a 2012, período considerado 
como do apogeu do turismo na região. Buscou-se, portanto, avaliar se houve inserção da 
produção local no processo de desenvolvimento alavancado pelo turismo

TÍTULO: Análise temporal da perda de biomassa viva do município de Picuí – PB, 
utilizando sistemas de informação geográficas (SIG)
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Thyago de Almeida Silveira
Autores: Thyago de Almeida Silveira, Frederico Campos Pereira, Saulo Roberto de Oliveira 
Vital, Eliamin Eldan Queiroz Rosendo, Erickson Melo de Albuquerque.
Resumo: A utilização de minerais no desenvolvimento de culturas diversas, como 
complemento de substratos, tem tido bastante ênfase, especialmente na produção 
vegetais. Nesse trabalho a vermiculita foi associada com a areia, e testada na verificação 
da germinação e crescimento de sementes de tomate (Lycopersicon esculentum). Foram 
utilizados cinco tratamentos experimentais: T1: 100% areia, T2: 100% vermiculita, T3: 50% 
areia 50% vermiculita, T4: 25% areia 75% vermiculita, T5: 75% areia 25% vermiculita. 
Os resultados evidenciaram que os tratamentos T3, T4 e T5 foram mais eficientes 
para promover uma germinação mais rápida em sementes de tomate. Entretanto, o T5 
proporcionou maior desenvolvimento da cultura. Por fim, pode-se concluir que a utilização 
do mineral vermiculita, combinada com outros substratos, pode servir como opção para 
promoção do desenvolvimento socioeconômico, proporcionando novas oportunidades 
para o beneficiamento deste mineral, bem como auxiliar no desenvolvimento de culturas 
de forma orgânica, e atuar na promoção de ações sustentáveis e regionais.

TÍTULO: Algumas aplicações da física em cena
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Victor Hugo Lorenzo
Autores: Tiago Nogueira Guimarães, Kissya Kropf da Silva, Victor Hugo Lorenzo.
Resumo: O uso de experimentos demonstrativos em sala de aula é uma poderosa 
ferramenta pedagógica, onde ilustram na prática o que realmente ocorre na teoria, ou seja, 
nos livros. Este trabalho aborda algumas aplicações que podem ser feitas através de diversos 
tipos de materiais como tablets e/ou smartphones. Apesar da quantidade de tecnologias 
desenvolvidas atualmente, é difícil juntar o útil ao agradável e por este motivo o projeto 
consiste no desenvolvimento de aparelhos, aplicativos e vídeos com o auxílio de celulares 
e tablets com o intuito de gerar um maior conhecimento através da prática na sala de aula.



O uso de tecnologia em sala de aula se mostrou como uma poderosa ferramenta pedagógi-
ca, com sua alta eficiência possibilitou a criação e desenvolvimento do projeto. O objetivo 
do projeto é permitir aulas práticas com baixo custo e alto benefício a pessoas de qualquer 
lugar do Brasil que tenham interesse em novas práticas nesta área.
O foco do projeto é mostrar como ocorrem os experimentos físicos, sendo aplicados e 
demonstrados também experimentos químicos para melhor visualização do aluno. Outra 
área em que o projeto se aplica também é a Biologia, uma vez que a mesma possui expe-
rimentos e demonstrações práticas de variadas funções
Para o projeto já foram desenvolvidos alguns aplicativos como o Balanceamento, que con-
siste em balancear reações químicas em que o aluno tenha dificuldade, basta por a reação 
desejada no espaço adequado e o mesmo verá a sua reação balanceada.
Já o outro aplicativo desenvolvido é o Vidrarias, que mostra ao aluno interessado as vidra-
rias das quais trabalham químicos, pesquisadores, cientistas entre outros que façam uso 
da química.
Resultado: Viu-se uma melhora no desempenho dos alunos, tendo como seu aliado o 
próprio smartphone, o que contribui para sua aprendizagem e para melhor entendimento 
de como ocorrem os fenômenos tanto físicos como químicos.

TÍTULO: Feira de ciências - um mundo de possibilidades
Instituição: Instituto Federal farroupilha, Campus alegrete
Apresentador: Tiago Santos da Rosa
Autores: Tiago Santos da Rosa, Elenice Carvalho Alves, Itagira Munhos Martins.
Resumo: A Feira de Ciências, um projeto realizado no final do período letivo 2014 de uma 
instituição de educação profissional e tecnológica – Instituto Federal Farroupilha Campus 
Alegrete – RS, desenvolvido com o objetivo de estimular a pesquisa e a experimentação 
associadas às práticas educativas. O projeto contou com palestras, apresentação e 
publicação de trabalhos, pôsteres e integração entre cursos e alunos de níveis diferentes. 
Uma proposta de atividade visando as possibilidades do aprendizado das ciências para a 
formação de estudantes de cursos técnicos profissionalizantes. Estudantes, professores e 
servidores do Campus envolvidos em um trabalho de culminância para o ano de estudos e 
dedicação. Todos os envolvidos são considerados ‘vencedores’, no entanto com o intuito 
de motivar ainda mais os educandos e professores, foram avaliados os trabalhos, sendo 
os três melhores apresentados premiados com uma viagem de estudos.

TÍTULO: Cardápio digital dos empreendimentos turísticos do distrito de serra grande 
em Uruçuca-BA
Instituição: Instituto Federal If Baiano Campus Uruçuca
Apresentador: Tiago Santos Ramos
Autores: Tiago Santos Ramos, Marcos dos Santos Catarino, Reigiane Souza Santos



Resumo: Este projeto tem por objetivo estimular a criação de um arranjo produtivo local 
formado pelos empreendedores turísticos do distrito de Serra Grande, em Uruçuca-BA, 
através da criação de uma página na rede social Facebook, onde serão contemplados 
todos os atrativos turísticos gerenciados pelos empreendedores da região. Com o projeto, 
espera-se disponibilizar instrumentos e ferramentas de informação e comunicação que ao 
mesmo tempo proporcione informação aos vários segmentos da sociedade turística

TÍTULO: Tipologia arquitetônica e urbana e a saúde:estudo de caso em Santa Inês - MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês
Apresentador: Tiago Silva Ferreira
Autores: Tiago Silva Ferreira, Naisa Miranda Martins, Rondinaldo Lopes da Silva.
Resumo: A intervenção humana, expressa no ato de construir, altera as condições climáticas 
e geográficas de uma região, estas alterações ocorrem em função do tipo e do adensamento 
ocupacional que se estabelece. A edificação desempenha um papel fundamental na 
construção da paisagem e na garantia de atividades produtiva humana saudável.
É inconcebível o desenvolvimento de um espaço urbano sem a presença de edificações 
aquedadas. Garantir construções adequadas é estimular o desenvolvimento da civilização 
como a conhecemos hoje, é também a materialização do desenvolvimento de uma região

TÍTULO: Exploração de uma ferramenta de inovação didático-pedagógica 
problematizadora para o ensino do esporte: Um relato de experiência
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Ticianne Bezerra Campos
Autores: Ticianne Bezerra Campos, Samara Taveira de Oliveira.
Resumo: O presente artigo tem a pretensão de relatar o processo de construção de um 
instrumento didático-problematizador, o jogo “Que esporte é esse?”, refletindo sobre 
sua utilização como estratégia de ensino reflexivo dos esportes. Parte de uma natureza 
qualitativa, com o uso do método descritivo, utilizando como técnica para coleta e análise 
de dados, a pesquisa documental e a observação participante. O jogo foi construído 
por acadêmicos do PIBID-Educação Física partindo de reflexões oriundas da prática 
e da necessidade de trabalhar o elemento teórico-crítico com as vivências na prática 
esportiva. Ainda não foi possível aplicá-lo dentro do contexto escolar, mas, o mesmo 
se apresentou como recurso de inovação pedagógica para problematizar situações que 
envolvam o esporte dentro do contexto sócio-educacional, colaborando com a apropriação 
de conceitos, conteúdos, a socialização, e ainda carrega forte potencial para instigar a 
criticidade dos alunos sobre o âmbito esportivo.

TÍTULO: “Longe demais das capitais: Signos e símbolos na música dos engenheiros do 
hawaii (1984-1993)”
Instituição: IFTM - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Ituiutaba



Apresentador: Ualisson Pereira Freitas
Autores: Ualisson Pereira Freitas, Gilmar Alexandre da Silva.
Resumo: A partir da segunda metade da década de 1980, a apresentação de cantores e de 
grupos musicais em programas de televisão passou a ditar as características a produção 
de música no Brasil. A música, especialmente daqueles grupos ligados ao rock Brasileiro, 
esteve ligada a um quadro cultural que tinha na imagem um de seus pilares de irradiação 
e difusão. Neste sentido, chama a atenção a trajetória histórica do grupo Engenheiros do 
Hawaii, especialmente no período que vai de 1984 a 1993, interregno temporal em que a 
banda irá se afirmar em definitivo no cenário da música Brasileira.

TÍTULO: O desafio na inclusão da diversidade dos discentes e docentes na ebtt do IFTO-
Campus Gurupi
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Ubiratan Lopes Júnior
Autores: Ubiratan Lopes Júnior, Adelma Ferreira de Souza.
Resumo: Partindo do ponto que somos diferentes, e que viemos de origens diferentes, 
pensamos e agimos de forma divergente analisando isso no IFTO – Campus Gururpi 
apresentou o desafio de nessa diversidade incluir o aluno da Educação Básica Técnica 
Tecnológica em processos de aprendizagem, articulando ciência, tecnologia e cultura. e o 
professor desempenha um papel importante na inclusão e articulação desse tripé.
Aplicamos um questionário com perguntas abertas e fechadas para levantar dados socio-
econômicos, educacionais, etária, origem geográfica, étnica, cultural, religiosa, acessibili-
dade para pessoas com deficiência tanto dos alunos como dos professores, como também 
analisar os limites e potencialidades dos mesmos.
Notamos que o IFTO – Campus Gurupi possui um gama de potencialidades que permitem 
os professores e alunos desenvolverem suas habilidades e que o Campus, é um espaço 
educacional de inclusão social e mesmo com as diversidades existentes consegue atingir 
o seu objetivo.

TÍTULO: Carregador de celular portátil: Sua utilização nos pontos turísticos de Jacobina
Instituição: CEEP Professora Felicidade de Jesus Magalhães
Apresentador: Vagner Santana de Lima Estudante
Autores: Vagner Santana de Lima Estudante, Fredney Lopes Valois Junior.
Resumo: O carregador de celular portátil é muito interessante por seu principal objetivo 
que é disponibilizar energia portátil aos seus aparelhos eletrônicos como smartphones etc. 
por meio de uma bateria de 9v ou 12v, sabendo-se que em Jacobina há diversos pontos 
turísticos que ainda não possui energia elétrica como (cachoeiras, cruzeiro etc.) e também 
é não só importante em Jacobina mais também em todos os pontos turísticos do Brasil 



que pode ajudar em diversas ocasiões do cotidiano, por enquanto esse projeto montado 
é apenas um protótipo que foi apresentado na III FECCEEP. Com o objetivo de torna-lo 
sustentável foi acrescentado duas placas solares para carregar uma bateria de 9v.

TÍTULO: Estratégias metodológicas do ensino e aprendizagem integradas á disciplina 
de “biologia” na escola Estadual Professora Antônina Milhomem no município de 
Araguatins-TO
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Valdene Barbosa Cardoso
Autores: Valdene Barbosa Cardoso, Graciete Sousa Barbosa Cardoso da Silva, Adailton 
Rodrigues Santos, Leandro Oliveira Campos, Janaína Costa e Silva.
Resumo: O objetivo deste estudo foi desenvolver e utilizar as metodologias diferenciadas 
no ambiente escolar, visando assim uma maior reflexão acerca da utilização dessas 
metodologias no ensino de Biologia, assim, como contribuir com um ensino que seja 
diferenciado e mais dinâmico, proporcionando para os estudantes ferramentas necessárias 
para refletir, investigar, buscar e discutir suas idéias. O trabalho foi desenvolvido com alunos 
do 1º, 2º e 3° ano do ensino médio da escola estadual professora Antonina Milhomem na 
cidade de Araguatins-To, durante o segundo semestre de 2014. A metodologia que foi 
adotada no projeto consistiu em métodos ou até mesmo procedimentos que facilitassem 
o educando a compreender o que foi trabalhado na sala de aula. No primeiro momento 
foram ministradas aulas expositivas, para que o aluno conhecesse a teoria para que assim 
posteriormente pudesse realizar práticas. Com o intuito de promover uma metodologia 
mais diferenciada e dinâmica realizamos juntamente com os educandos oficinas que 
visassem uma melhor fixação dos conteúdos aprendidos na teoria. Com a realização 
desse projeto os alunos passaram ter uma melhor compreensão do conteúdo por meio de 
aulas diferenciadas que os estimularam e despertaram o gosto e o interesse pela ciência, 
principalmente pela biologia. Foram realizadas aulas mais dinâmicas que puderam facilitar 
o processo de ensino aprendizagem, fazendo assim com que os educandos tivessem uma 
melhor assimilação dos conteúdos ministrados. Com o presente estudo os professores 
perceberam a importância de aulas diferenciadas e da utilização de métodos no ensino de 
biologia para uma melhor resposta no processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento 
não é algo que possa ser simplesmente transferido do professor para seus alunos, como se 
pensava anteriormente, e sim o produto da atividade intelectual do estudante, resultante do 
processamento das novas informações recebidas e de suas conexões aos conhecimentos 
já estabelecidos. O presente projeto propôs que as aulas de Biologia passassem a adotar 
aulas mais dinâmicas e diferencias, propiciando assim para os educando um melhor 
aprendizado acerca dos assuntos abordados na sala de aula.

TÍTULO: Bolsa família: Impacto na evasão escolar dos estudantes bolsistas das escolas 
municipais na cidade Ilha de Itamaracá-PE
Instituição: UVA - Faculdade Estadual do Vale do Acaraú



Apresentador: Ana Kelly Ferreira da Silva
Autores: Valéria Cristina Martins de Oliveira, Ana Kelly Ferreira da Silva, Cláudia Maria 
Pereira da Silva, Maria do Socorro Barreto Campelo.
Resumo: INTRODUÇÃO O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa social de apoio as 
famílias mais pobres, garantindo o direito à alimentação, o acesso à educação e à saúde. 
O programa visa à inclusão social, através da transferência de renda e da garantia de 
acesso a serviços essenciais. O objetivo do trabalho consistiu em analisar o impacto do 
PBF na evasão escolar nas escolas municipais da Ilha de Itamaracá-PE. METODOLOGIA 
Os dados do PBF e a avaliação da evasão escolar foram obtidos a partir dos questionários 
aplicados junto aos beneficiários, gestores e professores. A pesquisa considerou o período 
de 2000 e 2013, com vinte familiares dos alunos beneficiários e 6 escolas. O projeto foi 
aprovado pelo CEP da UVA, sob o número CAAE: 30688514.3.0000.5053. RESULTADOS 
A pesquisa mostrou que 94% eram do sexo feminino, 52,6% das famílias têm de 1 a 2 e 
36,8% de 3 a 4 crianças bolsistas, 89,6% utilizaram de R$ 50,00 a R$ 200,00 do beneficio 
com alimentação. Os professores (90%) opinaram que os alunos estavam frequentando a 
escola por imposição dos pais, sem preocupação com a aprendizagem. CONCLUSÕES Foi 
constatado, que o índice de evasão escolar diminuiu de 3,02% (2000) para 0,07% (2013), 
o mesmo não aconteceu com o índice de reprovação que passou de 5,54% (2000) e 1,54% 
(2013). REFERÊNCIA Brasil, MP 132 de 20/10/2003.

TÍTULO: Vowel Sounds: Postures gym
Instituição: UPE - Universidade de Pernambuco; IFPE - Instituto Federal de Pernambuco; 
Núcleo de Lìnguas da Bilioteca Central
Apresentador: Valéria Maria Amaral de Andrade
Autores: Valéria Maria Amaral de Andrade, Jussara de Freitas Magalhães Pimentel, Socorro 
Regina de Souza Conrado.
Resumo: O estudo dos sons das vogais em inglês muitas vezes provocam alguma 
insegurança aos alunos, pois não há uma prática constante dos mesmos em sala de aula. 
Devido a isto, e ao uso desses sons em atividades orais e auditivas, foram criadas as 
posturas para cada uma das vogais por uma húngara, professora de Educação Física, 
Eva Jonai, que veio ao Britanic – Recife – PE em 1994. Mediante a apresentação e prática 
das posturas, os alunos passam a ter uma maior compreensão e familiaridade com os 
fonemas vocálicos. e consequentemente, através da demonstração das posturas, nas 
atividades feitas em pares e ou grupos, as quais reforçam o uso das mesmas, percebe-se 
então que o aprendizado acontece de maneira descontraída e dinâmica, assim como eficaz, 
mostrando ao aluno que é possível usar os fonemas vocálicos no seu dia a dia com uma 
maior segurança.

TÍTULO: Uso de plantas medicinais no municipio Codó- MA
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó



Apresentador: Valéria Melo Costa
Autores: Valéria Melo Costa, Adeval Alexandre Cavalcante Neto, Bruno da Silva Costa, 
Talytha Ravenna de Melo Souza, Luciana Guimarães Sanches.
Resumo: A utilização de plantas medicinais é uma prática comum nas sociedades, tanto 
nas regiões mais pobres do país quanto nas grandes cidades Brasileiras, sendo que o 
conhecimento tradicional sobre o uso de diversas plantas é vasto e vem sendo transmitido 
desde as antigas civilizações. A presente pesquisa avaliou a forma de cultivo e do uso 
de plantas medicinais por agricultores familiares das comunidades rurais Bacabinha, 
Barra do Saco, Canoeiro e Santa Bárbara localizadas no município de Codó – MA. Para 
tal, foi realizado levantamento das plantas medicinais cultivadas e utilizadas por estas 
comunidades através de visita in lócu e aplicação de
questionários semiestruturados para 40 agricultores familiares. Os resultados mostraram 
que 95% dos entrevistados cultivam plantas medicinais e 90% fazem uso delas para cura 
de enfermidades, pelo fato da confiança nos fitoterápicos, da facilidade de obtenção devido 
ao cultivo próprio ou por vizinhos e a dificuldade de deslocamento até a sede da cida-
de. Com relação aos tratos culturais, aproximadamente 57,9% realizam apenas a capina, 
31.6% realizam a capina e disponibilizam água no período seco, 7,9% realizam a capina e 
utilizam adubo orgânico em seus plantios e apenas 2,6% capina, faz uso do adubo orgâni-
co e disponibilizam água no período seco.

TÍTULO: O PRONATEC no IFPR Campus Paranavaí: Uma experiência entre 2012 e 2014
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus de Paranavaí
Apresentador: Valeriê Cardoso Machado Inaba
Autores: Valeriê Cardoso Machado Inaba, Denis Fabrício Marchi, Priscila Ransolin, Evandro 
Carlos Guinami, Rosana Pereira de Carvalho.
Resumo: O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) é um 
programa do Governo Federal criado, em 2011, por meio da Lei 12.513, que visa ampliar 
a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica em todo o Brasil. O objetivo do 
trabalho foi realizar o acompanhamento das atividades dos alunos e da evasão nos cursos 
durante os três anos de PRONATEC realizado no Campus Paranavaí. em 2012, a evasão 
nos cursos ofertados foi maior, reduzindo aproximadamente 10 % nos anos seguintes, 
ficando próxima de 35 %. Verificou-se que os cursos que envolvem mais atividades 
práticas conseguem manter a maior parte dos alunos até o final do curso, visto pelos seus 
valores de evasão. Ao contrário, os Cursos da área de Sociais Aplicadas apresentaram 
em todos os anos, maior evasão que a média, provavelmente por serem cursos mais 
teóricos. Diante disso, novas propostas, de preferência com atividades práticas, devem ser 
pensadas a fim aumentar a permanência dos alunos nestes cursos.

TÍTULO: A gestão na avaliação ensino aprendizagem: Desafios e dificuldades
Instituição: UPE - Universidade de Pernambuco



Apresentador: Valmira Maria de Amariz Coêlho Cruz
Autores: Valmira Maria de Amariz Coêlho Cruz, Frederico Fonseca da Silva, Márcia Cristina 
Araujo Lustosa Silva.
Resumo: Este trabalho retrata a Gestão na Avaliação ensino-aprendizagem: desafios 
e dificuldades. A Avaliação é um indicador de relevante importância para que se tenha 
um feedback de como o ensino-aprendizagem está sendo desenvolvido na instituição 
escolar. No momento em que o poder público direciona maior ênfase à educação e que os 
resultados educacionais são tomados como parâmetros para se mensurar a qualidade do 
ensino desenvolvido nas escolas públicas do país, o presente trabalho traz uma reflexão 
sobre a importância do papel desempenhado pelo gestor(a) nos processos avaliativos, 
relatando os desafios e as dificuldades encontradas, pelo mesmo, na busca de resultados 
positivos. Para tal, utilizou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica, a investigação, a 
reflexão, a análise e contextualização de assuntos pertinentes ao tema. A investigação teve 
caráter empírico envolvendo docentes e discentes de uma Escola Pública de Referência em 
Ensino Médio, localizada em Recife, PE. Os resultados encontrados suscitam uma reflexão 
que transcende a prática das avaliações tradicionais, redirecionando o papel do gestor e a 
prática pedagógica dos docentes nesse aspecto.

TÍTULO: A educação especial na perspectiva escola-trabalho: Ações inclusivas do 
centro de apoio pedagógico na rede estadual do ES/Brasil
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Helaine Barroso dos Reis
Autores: Valter Gualberto de Miranda, Helaine Barroso dos Reis.
Resumo: O trabalho analisa as ações que possam promover a inclusão de pessoas com 
Deficiência Visual na escola e no trabalho e realizar a transição escola-trabalho com 
equidade e qualidade, no Centro de Apoio Pedagógico – CAP, na Rede Estadual de Educação 
do Espírito Santo, a partir dos núcleos: produção Braille, apoio didático-pedagógico, 
tecnologias educacionais e convivência. Os indicadores de inclusão utilizados, firmados 
no Decreto 7.611/11, enfatizam a igualdade de oportunidades na escola e no trabalho; 
uso de material pedagógico adaptado; apoio pedagógico; capacitação de professores; e 
infraestrutura adequada. A metodologia traz uma pesquisa qualitativa, através de estudo 
de caso de cunho exploratório com aplicação de inventário de recursos e entrevistas com 
professores, alunos e gestor do CAP de Vitória. Os resultados apontam que em teoria as 
propostas atendem a educação inclusiva, mas que na prática revelam-se ainda incipientes 
no atendimento educacional especializado.

TÍTULO: O panorama da avaliação institucional da educação superior no Brasil
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Vanda Maria Mendes Freire
Autores: Vanda Maria Mendes Freire, Flavia Oliveira da Silva Louzeiro.



Resumo: Nas duas últimas décadas, observou-se o cenário da educação Brasileira com 
maior atenção à Avaliação Institucional, aos projetos ou políticas públicas. Parece que esta 
forma de avaliação quando irrompida por processos governamentais, torna-se controvérsia 
e recebe apreciações, censuras e julgamentos.
Nesse cenário, percebe-se que a avaliação institucional tem a grande responsabilidade que 
é de provocar transformações quanto ao caráter apenas regulatório, e que principalmen-
te estejam inseridos princípios formativos, com metodologias adequadas, sobretudo por 
uma avaliação institucional mais participativa, democrática entre a Comunidade Acadêmica 
e o Estado Avaliador.
Neste ensaio foram analisados dados e aspectos de três formas avaliativas e de acompa-
nhamento aplicadas pelo Ministério da Educação, para o ensino superior quais sejam o 
PARU, PAIUB e o SINAES.

TÍTULO: Influência da embalagem na escolha do consumidor de milho verde em 
conserva
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte
Apresentador: Vandesônia Maria de Sousa Oliveira
Autores: Vandesônia Maria de Sousa Oliveira, Ana Lívia Ramos Silva, Bianca Mara Reges, 
Joyciane da Silva Gomes, Marlene Nunes Damaceno.
Resumo: O milho verde em conserva pode ser envasado em diferentes tipos de embalagens, 
dentre as mais comuns tem-se a lata de metal, o vidro e o sachê (embalagem de plástico). 
As características de cada material serão responsáveis por diversos fatores, que 
determinarão suas vantagens e desvantagens de uso, como por exemplo, maior praticidade 
ao consumidor, ou possibilidade de fechamento hermético, etc. Os materiais utilizados 
em embalagens de alimentos podem influenciar na preferência dos consumidores. Dessa 
forma o presente trabalho objetivou avaliar a influência que as diferentes embalagens 
de envase do milho verde em conserva exercem sobre o consumidor. Aplicou-se uma 
pesquisa com questões abertas com alunos e servidores do Instituto Federal do Ceará 
Campus Limoeiro do Norte, indagando, na mesma, qual a embalagem de preferência no 
ato da compra e qual o motivo da escolha. Pôde-se perceber que há grande influência 
das embalagens sobre os consumidores, sendo ocasionada por diversos fatores, como a 
praticidade e a reutilização conferida pela embalagem.

TÍTULO: Mulheres mil e programa de iniciação à docência: Benefícios da parceria entre 
os projetos no Campus Porto Nacional do Instituto Federal do Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins
Apresentador: Vanessa Aires Corado
Autores: Vanessa Aires Corado, Kênya Maria Vieira Lopes.
Resumo: O seguinte pôster relata a história de uma parceria entre o Programa Institucional 



de Bolsas de Iniciação á Docência – PIBID – e Mulheres Mil no subprojeto Computação 
que ocorreu no Instituto Federal do Tocantins – Campus Porto Nacional no período de 
setembro à dezembro de 2013. O trabalho relata a experiência tanto de coordenadores 
como da visão da autora – que era uma dos bolsistas – sobre como é ministrar aulas no 
programa Mulheres Mil com disciplinas de informática bem como mostrar os resultados 
satisfatórios da parceria.

TÍTULO: Geometria espacial: A formação de conceitos através de materiais concretos.
Instituição: IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária
Apresentador: Vanessa Alves da Silva
Autores: Vanessa Alves da Silva, Adenise Vieira de Souza.
Resumo: Esse trabalho é decorrente da pesquisa desenvolvida no trabalho de conclusão de 
curso (TCC), do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais/ Campus Januária. Tem como 
objetivo analisar as intervenções pedagógicas, quando inseridas o material manipulável 
(material concreto) no ensino da Geometria Espacial, tendo em vista a formação dos 
conceitos geométricos. Tem como fio condutor as referências: Boyer (1996); Eves (2009); 
Pavanello (2001); Lorenzato (2010); Vidaletti (2009); Bienbengut (2011) entre outros. 
Utilizamos uma metodologia de cunho qualitativa, por meio do método do estudo de 
caso único. Neste caso o lócus da pesquisa se dá no Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais, Campus Januária (IFNMG); os sujeitos da pesquisa são os alunos da segunda 
série do ensino médio da referida instituição. O problema da pesquisa parte da questão: 
de que forma a utilização do material concreto pode ajudar na formação dos conceitos da 
Geometria Espacial? A coleta de dados foi realizada por meio de questionários semiabertos 
aplicados aos alunos da série selecionada, bem como observação em sala de aula feita pela 
orientanda durante o desenvolvimento da pesquisa. Os dados coletados foram organizados 
com base na análise de Bienbengut(2011), formando conceitos geométricos através das 
embalagens. Nesse estudo, podemos constatar parcialmente alguns resultados, quais 
sejam: em determinadas aulas desenvolvida na série escolhida a turma apresentava 
dificuldades em desenvolver conceitos geométricos de alguns sólidos, por parte dos alunos 
uma das maiores dificuldades enfrentada por eles está na visualização e identificação dos 
conceitos elementares de uma figura geométrica em três dimensões como: Área e volume. 
Para a turma a formação de conceitos geométricos através do material concreto facilita 
de forma significativa a aprendizagem da Geometria Espacial, mudando inclusive a visão 
desestimulante da Geometria como um conteúdo incompreensível.

TÍTULO: Utilização de doces contendo vegetais como estratégia alimentar infanto-juvenil.
Instituição: Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Gestão
Apresentador: Vanessa de Almeida Soares
Autores: Vanessa de Almeida Soares, Gabriela dos Santos Vilasboas, Caroline Vasconcelos 
de Oliveira, Tatiane Alves Oliveira, Irene Carvalho de Brito Cotrim.



Resumo: O Século XXI tem sido marcado por diversas modificações no padrão de vida da 
população Brasileira, sendo consequência, principalmente, do processo de Globalização. Dentre 
estas modificações, incluem-se o hábito alimentar, sendo observada a redução dos carboidratos 
complexos e fibras e do aumento da gordura saturada, açúcar e alimentos refinados.
Os efeitos colaterais desses novos hábitos alimentares atingiram adultos e crianças de to-
das as faixas etárias. Dessa forma, é necessária estratégias de intervenção direcionadas ao 
público infanto-juvenil, para controle e redução deste processo que vem trazendo prejuízos 
à saúde da população Brasileira.
Assim, o objetivo deste trabalho é proporcionar ao público infanto-juvenil nutrientes es-
senciais ao seu desenvolvimento, a partir dos vegetais contidos nos doces; que muitas ve-
zes estão ausentes em sua dieta habitual; e auxiliar pais e mães com opções de alimentos 
prazerosos e nutritivos a serem oferecidos a seus filhos.

TÍTULO: Vocational education and training in australia
Instituição: Embaixada da Austrália
Apresentador: Vanessa Guimarães Ribeiro
Autores: Vanessa Guimarães Ribeiro
Resumo: O pôster apresenta detalhes sobre o sistema de educação profissional 
e tecnológica na Austrália e como ele é regulado para cumprir as metas nacionais de 
qualidade. Além disso, oferece um panorama das instituições responsáveis pelos cursos 
vocacionais, incluindo dados numéricos, e um resumo sobre o programa de bolsas de 
estudo do governo australiano para não-residentes no país.

TÍTULO: Mapeamento das áreas de risco da comunidade Santa Clara - João Pessoa
Instituição: UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Apresentador: Vanessa Negreiros de Medeiros
Autores: Vanessa Negreiros de Medeiros, Fabio Lopes Soares, Joabson Santos Nobrega 
Junior, Maria das Graças Negreiros de Medeiros.
Resumo: Com o crescimento desordenado da cidade de João Pessoa, ocorreu a 
construção de habitações em áreas que oferecem risco à vida humana. Devido ao aumento 
dos movimentos de massa gerados pela ação antrópica, declividade e elevados índices 
pluviométricos, há a necessidade de mapear essas áreas de risco para criar planos de 
gerenciamento que objetivem melhorar as condições de vida da população e instrui-los 
quanto aos riscos, consequências e cuidados que devem adotar para evitar acidentes. 
Através de visitas técnicas à Comunidade e aplicação da Ficha de Avaliação de Risco, 
realizadas na Comunidade Santa Clara, no bairro do Castelo Branco, foi possível realizar 
o mapeamento das áreas de risco, assim como a educação ambiental e a aplicação da 
cartilha educativa, tornando-os, desse modo, mais conscientes, críticos e fiscalizadores. 
Conclui-se que é possível minimizar os riscos adotando intervenções da engenharia, bem 



como medidas de conscientização e capacitação dos moradores, de modo a capacitá-los 
para a realização de ações preventivas, a fim de que, juntamente com o poder público, 
possam definir os rumos da segurança da comunidade analisada.

TÍTULO: Comunicação Científica: Acesso livre das produções acadêmicas do IFRN 
através da criação e desenvolvimento do seu repositório institucional
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Vanessa Oliveira de Macêdo Cavalcanti
Autores: Vanessa Oliveira de Macêdo Cavalcanti, Edmilson Dias Tavares Filho, Jonas Elan 
Teixeira Alves, Tálio Cãmara Pinto dos Santos.
Resumo: Atualmente o que se observa é que vivemos em uma nova sociedade, a Sociedade 
da Informação. Que passamos da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação 
almejando a inserção na Era do Conhecimento. A principal característica da Sociedade 
da Informação é a centralização na própria informação. A informação é o que norteia este 
novo século, sendo exposta de qualquer forma e presente de maneira intensa, sendo 
reconhecida como elemento-chave para todos os segmentos da sociedade e manter-se 
informado é indicador incontestável de atualidade e sintonia com o mundo. A abundância 
de informação e a variedade de formatos certificam cada vez mais a necessidade no 
desenvolvimento de ações que contribuam para o acesso ao conhecimento, como também 
que sujeitos sejam capazes de saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para adquirir e construir o seu conhecimento. Diante desta nova realidade, 
o surgimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) acelerou e ampliou a 
possibilidade da disseminação do conhecimento, utilizando como suporte os Repositórios 
Institucionais (RI), como uma alternativa para a comunicação científica. Para estudo, esta 
pesquisa na área de Tecnologias e Sistemas de Informação tem como tema a comunicação 
científica através da investigação e implantação de um RI no Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte (IFRN). Dentro desta abordagem surge o seguinte questionamento: Porque é 
importante a criação e desenvolvimento de um RI? Na era da sociedade da informação a 
obtenção de dados é crucial para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, pois, permite 
ao sujeito o acesso à informação e, consequentemente, a geração do conhecimento. Os RIs 
são sistemas de informação que servem para armazenar, preservar, organizar e disseminar 
amplamente os resultados de pesquisa de instituições. Com a criação e desenvolvimento 
de um RI é possível gerenciar, controlar e difundir a produção científica em meio digital, 
com vistas a garantir a visibilidade e o acesso aberto e permanente à informação produzida 
no âmbito do IFRN. Com este aspecto, em se tratanto de uma Instituição pública, nada mais 
justo que as suas produções científicas sejam depositadas em um ambiente de acesso livre, 
como um bem público. Fazendo um breve apontamento do cenário atual da instituição, 
percebe-se o surgimento de cursos de pós-graduação, grupos de pesquisa, editora e 
convênios com instituições, nacionais e internacionais, para formação de seus servidores 



e comunidade externa, em nível de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. 
Com esta percepção acredita-se que está sobrevindo, em poucos anos, um grande volume 
de informações científicas geradas pela intituição. Apesar desta realidade institucional, 
as discussões acerca do tema encontram-se, ainda, no campo da superficialidade não 
apontando, a nível local, soluções para tal demanda. Enquanto instituição centenária, 
necessidade da preservação documental é como um requisito para o resgate da memória. 
Além deste aspecto, o RI contribui fundamentalmente para dar visibilidade as produções, 
proporcionando o desenvolvimento científico e tecnológico. Diante disso, a relevância para 
o desenvolvimento do projeto de pesquisa no âmbito do IFRN, se deu com a percepção 
da inexistência de um ambiente coerente de acesso a produções científicas realizadas pelo 
instituição. Com a execução da pesquisa proposta neste projeto almejam-se como objetivo 
a implementação e desenvolvimento de um RI de acesso livre no IFRN. Para tanto, será 
necessário analisar as práticas com relação a produção acadêmica, promover o acesso 
livre a informação científica, formar um grupo técnico gestor, desenvolver um plano de 
gestão da informação, definir o modelo de registro de dados, identificar a melhor estrutura 
de hardware e software para construção e manutenção do RI e divulgação do repositório. 
Para fins de investigação, pretende-se utilizar a pesquisa-ação por acreditar

TÍTULO: “O leitor IFSP: Quem é ele?”
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré
Apresentador: Camila de Souza Pereira
Autores: Vanessa Regina Ferreira da Silva, Camila de Souza Pereira, Sthefany Camargo 
dos Santos.
Resumo: Nos últimos anos, embora o avanço educacional seja visível, muitas pesquisas 
apontam que grande parte dos estudantes Brasileiros não domina a competência básica 
de leitura. Além deste dado geral e preocupante, a investigação também revela que o 
desinteresse pelo objeto de leitura textual ocorre, geralmente, na adolescência e na 
juventude ocasionando, dessa forma, uma ruptura no processo de formação efetiva de 
um leitor competente. Com o propósito de averiguar quais motivos afastam os jovens da 
leitura que o projeto de extensão “O leitor IFSP, quem é ele?” tem desenvolvido algumas 
ações no interior da instituição, como a aplicação de um questionário online, por exemplo, 
para delinear o perfil leitor dos estudantes do Instituto Federal de São Paulo Campus Avaré. 
Com o desenvolvimento do presente projeto espera-se que os resultados da pesquisa de 
campo auxiliem no planejamento pedagógico de leitura dos estudantes do IFSP Campus 
Avaré. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Extensão, edital 176/2014, e conta com 
a participação de duas bolsistas, ambas alunas do Curso Técnico Integrado ao Ensino 
Médio, uma da Agroindústria, outra da Mecatrônica.
Sthefany
Camila



TÍTULO: Educando o educador: Uma proposta inclusiva
Instituição: Instituto Federal Baiano
Apresentador: Gutto Monzelle Rios Marques
Autores: Vanessa Silva Quadros, Gutto Monzelle Rios Marques.
Resumo: Este trabalho descreve a prática de inclusão da acessibilidade no âmbito escolar 
promovida pelo Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE, 
fazendo parte da Política de Assistência Estudantil – PAE – do Instituto Federal Baiano. 
Por meio de palestras, foram discutidos temas relacionados à acessibilidade atitudinal em 
escolas regulares com os servidores do Campus Teixeira de Freitas. A atividade foi mediada 
pela equipe pedagógica da Escola Especial Nova Flor – Pestalozzi/Teixeira de Freitas-Ba. 
Dentre as ações, listam-se dinâmicas; apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela 
Pestalozzi; discussão sobre o que é deficiência, conceitos e preconceitos. A avaliação da 
atividade foi feita por meio de formulário específico criado apenas para este processo. 
A atividade proporcionou a implementação parcial da Política de Assistência Estudantil 
no Campus Teixeira de Freitas; a sensibilização de 29 participantes quanto à educação 
inclusiva; os participantes acusaram que 93,1% das expectativas da atividade foram 
atendidas durante o evento e classificadas com boa e ótima.

TÍTULO: As avós e as suas vozes: Memória e intergeracionalidade em cenário de 
educação profissional
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Luisa do Amparo Carvalho Patatas
Autores: Vania Cristihna Nadaf, Miriam Ross Milani, Luisa do Amparo Carvalho Patatas, 
Gislaine Crepaldi Silva.
Resumo: A interdisciplinaridade nas Ciências Sociais transformou a percepção da memória 
coletiva pela interação da Historia, da Psicologia Social, da Antropologia e da Etno-história. 
e é, neste contexto, que se buscou criar uma história científica com base na memória 
coletiva, tendo como protagonistas as avós, para conhecer as suas vivências, com vistas 
a favorecer a emersão das memórias e lembranças, ampliando o debate sobre as relações 
intergeracionais em cenário de educação profissional, com fundamentação teórica de Le 
Goff (1994), Cassab (2007), Ramos (2013), entre outros. Com os dados das entrevistas 
compôs-se categorias que abarcam desde a vivência com os netos à sobrecarga de trabalho 
doméstico e cansaço físico. A pesquisa qualitativa, contou com um roteiro composto de 
temáticas relacionadas a tornar-se avó, com a submissão dos dados à Análise de Conteúdo 
Temática, Bardin (2014). Espera-se ampliar o debate sobre as relações intergeracionais em 
cenário de educação profissional.

TÍTULO: Acompanhamento pedagógico como ferramenta para permanência e 
conclusão com êxito
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte



Apresentador: Vânia do Carmo Nóbile
Autores: Vânia do Carmo Nóbile, Raquel Pontes Martins, Ana Luiza Dias Vaz Fernandes, 
Arthur Antunes de Melo Rodrigues.
Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta do Campus Parnamirim do IFRN, 
no âmbito do Observatório da Vida dos Estudantes da Educação Profissional – OVEP, que 
busca desenvolver ações de acompanhamento e intervenção, a partir da prévia identificação 
das dificuldades apresentadas pelos estudantes. O projeto vem sendo desenvolvido por 
meio de atividades que envolvem pesquisa e análise quantitativa e qualitativa do perfil 
dos estudantes, nos aspectos socioeconômico e educacional, por meio de dados do 
desempenho acadêmico que possam ter relação com o desempenho do estudante. A 
metodologia se dá por meio de reuniões, rodas de conversas em pequenos e grandes 
grupos, acompanhamento individualizado, compartilhamento de experiências, elaboração 
e acompanhamento das rotinas de estudo, apoio pedagógico aos docentes e realização 
de encontros com pais e estudantes, entre outros. Espera-se com o desenvolvimento da 
pesquisa e das atividades propostas para sua efetivação realizar, de forma sistemática, o 
acompanhamento acadêmico dos estudantes e minimizar seus índices de reprovação e 
dependência, de modo a contribuir para sua permanência e a conclusão com êxito.

TÍTULO: Metodologia alternativa de abordagem de solução tampão no ensino médio
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará.
Apresentador: Vera Mônica de Vasconcelos
Autores: Vera Mônica de Vasconcelos, Adriano Freitas de Sousa.
Resumo: Na Lei que disciplina a educação escolar (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 
é mostrada a importância de se associar teoria e prática no ensino de Química para o 
Ensino Médio.
Nesse trabalho foi proposta uma metodologia alternativa de ensino do tema solução tam-
pão para o nível médio, onde se pretende melhorar o aprendizado dos alunos usando para 
isso: sugestões de prática de baixo custo, interligação maior com outros temas como 
equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier e Teoria Ácido-Base, aplicabilidade do tema no 
cotidiano do aluno, interdisciplinaridade com a Biologia.
Os resultados obtidos mostram que a atividade prática é viável para ser aplicado em labo-
ratório de ensino ou em demonstrações em sala de aula, pois possui um baixo custo, é de 
fácil aplicação e apresenta bons resultados, sendo que uma etapa futura desse estudo seria 
o de sua aplicação em escolas do Ensino Médio, com questionários que acompanhassem 
o aprendizado dos alunos.

TÍTULO: Monitoramento do turismo sustentável: Um estudo de caso no parque estadual 
do Jalapão - Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins



Apresentador: Paloma Costa Barbosa
Autores: Veruska Chemet Dutra, Felipe Schulien Splinder, Fernanda Clara Fernandes 
Pestana, Lizandra Tavares dos Santos, Paloma Costa Barbosa.
Resumo: Desde que foi reconhecida a importância de se planejar um turismo sustentável, 
tem se buscado ferramentas adequadas para monitora-lo. Assim propomos neste estudo 
analisar a aplicabilidade ou não de uma metodologia de monitoramento e auxilio na 
compreensão da sustentabilidade do turismo em unidades de conservação, foco no Parque 
Estadual do Jalapão, localizado no Estado do Tocantins, analisando pela efetividade dos 
indicadores locais diante da abordagem definida pela Organização Mundial do Turismo. 
Os resultados tem demonstrados que os pontos chave do turismo sustentável são uma 
importante ferramenta de avaliação e quantificação desta atividade, no destino em estudo. 
Este é um estudo de caráter interdisciplinar no qual tem como norteador o método dedutivo.

TÍTULO: Telhado verde: Estudo do potencial de uso em futura edificação de uso 
educacional.
Instituição: Instituto Federal de Santa Catarina
Apresentador: Victor Andreas Rocha Baumann
Autores: Victor Andreas Rocha Baumann, Felipe Góes, Ana Lígia Papst de Abreu.
Resumo: A presente pesquisa teve por objetivo estudar a variação de temperatura 
proporcionada por tetos verdes, tendo como foco a sua possível aplicação no futuro edifício 
do Departamento Acadêmico de Construção Civil do IFSC. Para isso, dois protótipos de 
telhado verde foram confeccionados, um com argila expandida e outro com brita na 
camada inferior. A temperatura instantânea do ambiente e a das camadas inferiores dos 
protótipos foram coletadas por 6 dias a cada 5 minutos. Os dados coletados mostraram 
um amortecimento térmico médio de 4,6°C para a argila expandida e 4,1°C para a brita. 
Além disso, houve um atraso térmico médio de 5 horas e 52 minutos para a argila e de 6 
horas e 10 minutos para a brita. O telhado verde do tipo extensivo é o mais adequado para 
ser empregado e sugere-se o uso de argila expandida ser aproximadamente 1/3 da brita, o 
que resulta uma menor estrutura de sustentação ao telhado.

TÍTULO: Desenvolvimento de robôs móveis para competições programados em 
linguagem NXC
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano
Apresentador: Victor de Lagos Pandolfi Garcia
Autores: Victor de Lagos Pandolfi Garcia, Giovanni Belo Santos Almeida, Nilberto Akio 
Kitada Junior, Vera Lúcia da Silva.
Resumo: O trabalho consiste na modelagem e programação de robôs móveis visando a 
participação em competições de robótica.A utilização do kit robótico Lego Mindstorms 
NXT forneceu a opção de trabalhar através do programa BrixCC(Bricx Command Center) 



com a linguagem NXC que é muito semelhante à C/C++. Esse projeto contribui no 
desenvolvimento de pesquisas sobre técnicas presentes na área de controle e processos 
industriais, uma vez que a presença do manuseio de motores e servo- motores, sensores, 
microcontroladores e linguagens de programação, são elementos muito importantes no 
projeto em questão e na área citada(controle e processos industriais).

TÍTULO: Projeto e consrução de um robô móvel controlado via bluetooth
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto
Apresentador: Érico Pessoa Felix
Autores: Victor Hugo dos Santos Guimarães, Bruno do Amaral, Willian Yudji Suzuki Saito, 
Caio Moraes da Silva, Érico Pessoa Felix.
Resumo: Este projeto dedica-se à construção de um protótipo de robô móvel controlado 
remotamente, no qual o usuário utiliza de um aplicativo Android para controla-lo. Este 
projeto integra a equipe de robótica do Campus salto, intitulada SALTOBOZ.
Estes protótipos também têm o objetivo de produzir material prático para demonstração e 
divulgação em eventos externos abertos à comunidade, assim como em eventos institu-
cionais como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

TÍTULO: SOS POTI: Proposta de simulação virtual para o ensino de eutrofização
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Victor Hugo Vieira de Sousa
Autores: Victor Hugo Vieira de Sousa, Ângela Maria Santos Rêgo, Claudete de Jesus 
Ferreira da Silva, João Manoel Barros de Oliveira Júnior, Wandreson de Souza Araújo.
Resumo: A ação do homem na natureza e seu descompromisso com o meio ambiente 
acarretam uma série de impactos ambientais. Neste contexto, a poluição dos recursos 
hídricos será tratada aqui com a abordagem de um fenômeno natural que acomete o Rio 
Poti, em Teresina Piauí, a eutrofização. Partindo desse problema, o presente trabalho traz 
uma proposta alternativa de ensino através da construção de um jogo estilo Role playing 
Game (RPG) no modo single player, com aspecto gráfico 3D, no qual o usuário estará 
inserido em um ambiente virtual que simule as consequências causadas pela eutrofização. 
Por meio da utilização do game, espera-se que o jogador possa tomar conhecimento 
acerca dos principais processos que contribuem para a degradação do rio e quais ações 
podem ser tomadas para reverter esse quadro.

TÍTULO: Profuncionário IFBA: Utilização de uma ferramenta ead na gestão democrática 
do ensino público
Instituição: IFBA - Instituto Federal da Bahia
Apresentador: Victor Said dos Santos Sousa
Autores: Victor Said dos Santos Sousa, Justino de Araujo Medeiros.



Resumo: Esse trabalho consiste na apresentação do programa Profuncionário do Instituto 
Federal da Bahia. O programa consiste em uma ferramenta de capacitação dos profissionais 
de apoio à educação de escolas públicas, através da educação a distância. Nesse trabalho, 
abordar-se-á o Profuncionário enquanto uma ferramenta EaD destinada a promoção da 
gestão democrática do ensino público e democratização da educação. Vinculando-o as 
suas bases legais e princípios, os quais são estabelecidos em seu projeto de implantação. 
O estudo de caso direcionar-se-á ao Profuncionário IFBA polo Salvador, o qual será 
analisado. Para tanto, empregou-se enquanto metodologias a revisão bibliográfica e o 
estudo de caso, construído através de levantamento de dados e estatística quantitativas 
sobre a infraestrutura e corpo discente do polo Salvador.

TÍTULO: Inclusão de deficientes visuais nas rotinas diárias de transações bancárias
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba
Apresentador: Victor Ulisses Pugliese
Autores: Victor Ulisses Pugliese, Nelson Alves Pinto.
Resumo: Esse trabalho propõe a construção de um protótipo intuitivo e seguro para 
melhorar a interface entre o sistema eletrônico dos bancos e as pessoas com deficiência 
visual. Baseado no conceito de console de vídeo game, o protótipo simula fisicamente, 
através de botões, uma tela lógica de um aplicativo para transações bancárias. O objetivo 
é que o deficiente visual “toque” na tela do programa e possa construir uma representação 
mental da mesma.
O princípio básico do protótipo é a facilidade de uso, contudo se faz necessário analisar as 
ameaças que poderiam comprometer o uso de um novo dispositivo a ser utilizado dentro 
de sistemas computacionais bem definidos. Tendo em vista que informações importantes 
devem ser lidas os sistemas devem implementar controles contra casos de interceptação 
de informações ou fabricações de dispositivos falsos.

TÍTULO: A administração de recursos materiais e patrimoniais na gestão pública. um 
estudo sobre o funcionamento no IFPR – Paranavaí
Instituição: Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná
Apresentador: Carlos Eduardo Barão
Autores: Victor Vinícius Biazon, Carlos Eduardo Barão.
Resumo: A administração de materiais determina quando e quanto adquirir para repor o 
estoque. A Gestão Patrimonial é o processo de aquisição, registro, conservação, e controle 
do acervo de bens permanentes de um órgão público ou que tenha este tipo de controle 
exigido regimentalmente. O objetivo deste trabalho é compreender como os fundamentos 
da administração de recursos materiais e patrimoniais são desenvolvidos no Instituto 
Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Viu-se que a gestão se faz pelo SIPAC - Sistema 
Integrado de Patrimônio Administração e Contratos. Na chegada as mercadorias são 
conferidas pela nota fiscal, a movimentação acontece com a inserção dos materiais como 



“entrada” para almoxarifado e “saída” para o destino com acompanhamento de cópia da 
NF. Confirma-se balanço físico realizado anualmente. A gestão patrimonial inicia-se com a 
aquisição dos bens que são tombados, codificados e etiquetados. São expedidos termos 
de responsabilidade e há acompanhamento até a baixa dos bens.

TÍTULO: Risco de quedas e qualidade de vida em idosos sedentários e ativos
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Victoria Juliana Almeida Ferreira
Autores: Victoria Juliana Almeida Ferreira, Maria Irany Kanackfuss, Epaminondas Carlos de 
Andrade Neto, Victor Hugo de Oliveira Segundo, Mônica Messias de Mesquita.
Resumo: O Objetivo desse estudo foi a análise do risco de quedas e a qualidade de vida 
em idosos, sedentários e ativos, cadastrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Duclécio 
Antônio de Medeiros, na cidade de Mossoró-RN. Praticaram as Atividades Eletromiográficas. 
Os resultados desta pesquisa apontaram o grupo intervenção, que foi orientando para 
quetenham estilo de vida mais ativo, promovendo melhoras na autonomia funcional, 
equilíbrio e podendo assim reduzir riscos de quedas e consequentemente, ter uma melhor 
qualidade de vida, como também implicando em menores gastos da rede de saúde pública.

TÍTULO: Um rapper de volta aos estudos: A experiência exitosa de um estudante no 
PRONATEC
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Thaís de Silveira Neves de Araújo
Autores: Vidal da Mota Ferreira, Thaís de Silveira Neves de Araújo, Roberta Barros da 
Fonseca, Alessandra Ferreira Ignêz.
Resumo: O programa de acesso ao ensino técnico e emprego (PRONATEC) é uma 
política implementada pelo governo federal que aproxima o trabalho da educação. em 
muitos cursos, os participantes retomam os estudos após anos afastados da escola. 
Este relato, apresenta a trajetória de um dos seus estudantes para responder a questão: 
O programa oferta ensino técnico, exercício da cidadania e respeito a diversidade? Foi 
utilizada a pesquisa qualitativa e a entrevista semiestruturada enquanto instrumento de 
coleta de dados. A pesquisa foi desenvolvida por três professores, membros do grupo 
de pesquisa em formação continuada de professores do IFSP-CJO. A análise dos dados, 
indicam que o estudante experimentou o exercício da cidadania e respeito a diversidade 
durante o curso, demostrou autonomia no processo ensino-aprendizagem e atuou como 
agente multiplicador de inovação tecnológica e conhecimentos. Conclui-se que o programa 
promoveu o ensino técnico, acesso à cidadania social e consciência Étnica.

TÍTULO: Comunidade e instituição em prol da saúde do artesão em barro do Alto do 
Moura
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco



Apresentador: Vilma Canazart dos Santos
Autores: Vilma Canazart dos Santos, Joyce Lopes da Silva Souza, Daiane Rodrigues 
Marinho, Janine Magaly Arruda Tavares.
Resumo: Mediante as pesquisas realizadas junto à população de artesãos em barro do Alto 
do Moura – Caruaru/PE, no início de 2014, pôde-se observar que esses trabalhadores estão 
vulneráveis a doenças ocupacionais, risco ergonômico e estão expostos a agentes químicos, 
físicos e biológicos em função da atividade que exercem com o barro. Assim, visou-se traçar 
ações para permitir-lhes um maior conhecimento das questões supracitadas resultando em 
uma busca pela melhoria contínua na relação saúde e trabalho. Durante o projeto, de caráter 
qualitativo, foram realizadas ações de sensibilização e intervenções através de folders, slides, 
rodas de conversa e vivência da Ginástica Laboral. Os artesãos sugeriram intervenções 
mais assíduas voltadas para a saúde e como justificativa argumentaram que é perceptível a 
vulnerabilidade a que estão expostos. É mister a conscientização contínua dos artesãos para 
a mudança de comportamentos que possam agredir a integridade do trabalhador.

TÍTULO: As tecnologias da informação e comunicação como instrumentos pedagógicos 
de construção do conhecimento na educação a distância
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Vilmara Alves e Sousa
Autores: Vilmara Alves e Sousa, Anderson de Oliveira Freire, Claudio Rodrigues da Silva, 
Joseane Duarte Santos, Douglas Rafael e Silva Barbosa.
Resumo: O mundo contemporâneo está permeado de inovações tecnológicas, tudo 
isso tem influenciado os mais diversos setores da sociedade, dentre estes destaca-se, o 
processo educacional.
Mesmo sabendo da imprescindibilidade do uso de tecnologias na educação e de novas 
modalidades de ensino que democratizam o acesso ao conhecimento, como a EAD, por 
exemplo, nos deparamos sempre com uma problemática e constantemente nos questio-
namos em que medida o uso de tecnologias no processo educativo da EAD têm sido eficaz 
na promoção de uma ação docente transformadora, instigando os alunos à produção de 
saberes que atendam as expectativas de uma educação de qualidade, em uma sociedade 
onde tradicionalmente se privilegia os métodos tradicionais e o ensino presencial.
Inserir novos modelos, romper paradigmas preexistentes e trabalhar sob novos enfoques é 
um desafio que se faz presente nos sistemas educacionais, embora tenhamos um discurso 
inovador, via de regra nossa prática encontra-se permeada de tradicionalismo.
Com o presente projeto espera-se que tutores em Educação à Distância, tanto os presen-
ciais quanto à distância, assim como professores que poderão dispor de orientação meto-
dológica para atuarem com o uso da Tic’s nesta modalidade de ensino, e ainda os alunos 
cursistas que sentirão os reflexos na mudança de postura pedagógica frente ao uso das 
tecnologias, sintam-se instigados a buscarem conhecimentos de modo autônomo e a de-



senvolverem o gosto e permanência no ensino à distância, organizando melhor sua rotina 
e concluindo a totalidade de seu curso. A pesquisa teve início em dezembro de 2014, com 
alunos de EAD em serviços jurídicos e segurança do trabalho, bem como com a análise da 
atuação dos tutores presenciais e a distância dos referidos cursos. Para tal, estão sendo 
aplicados questionários para cerca de 150 alunos. Como resultados parciais observamos 
um grande número de evasão, dificuldades em relação à falta de visitas técnicas, dificul-
dade de autogestão da aprendizagem por não conhecimento da estrutura e funcionamento 
do curso à distância, problemas com acesso à internet no domicílio e viagens quinzenais 
às expensas próprias.

TÍTULO: Protocolo modbus: Um padrão de comunicação na indústria
Instituição: IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas
Apresentador: Vinicius da Silva
Autores: Vinicius da Silva, Sandro José Ribeiro da Silva.
Resumo: Como um dos protocolos para sistemas embarcados mais utilizados, o MODBus 
tornou-se muito popular no mundo dos CLP’s (Controladores Lógicos Programáveis) 
devido ao fato de ser um protocolo aberto, a sua versatilidade, compatibilidade e também 
pelos diferentes níveis de complexidade que são possíveis ser aplicadas ao protocolo. 
É comum encontrar o MODBus em produtos extremamente simples dedicados a uma 
simples tarefa, como ler uma única temperatura, até produtos de alta complexidade, com 
milhares de sensores e atuadores conectados.

TÍTULO: Uma análise quantitativa dos resíduos da construção civil na cidade de 
Salgueiro/PE
Instituição: Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro
Apresentador: Vinicius Gonçalves Torres Cavalcante
Autores: Vinicius Gonçalves Torres Cavalcante, Nailde Amorim Coelho, Camila Macêdo 
Medeiros.
Resumo: A construção civil vem crescendo aceleradamente no país nos últimos anos. 
em Salgueiro-PE essa realidade é visível, visto que, situada no sertão central e cortada 
pelas principais vias do nordeste, acolhe hoje duas grandes obras do governo federal: 
a Transnordestina e a Transposição do Rio São Francisco. Também recebeu o Instituto 
Federal de Educação Tecnológica, como fonte de qualificação profissional, a construção 
do Shopping da cidade, além de programas do governo, como o Minha Casa, Minha 
Vida, com essas obras vem também o aumento da geração de Resíduos da Construção e 
Demolição. Diante disso, este trabalho busca fazer um levantamento inicial das quantidades 
de resíduos provenientes da construção civil na cidade de Salgueiro-PE em construções 
de médio porte, de forma que se possa avaliar os tipos de resíduos produzidos no canteiro 
de obras e quantificá-los com base na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente-
CONAMA, que aborda as diretrizes para a efetiva redução dos impactos ambientais gerados 



pelos resíduos oriundos da construção civil. Inicialmente será feita uma busca por material 
bibliográfico correlato ao tema do projeto por meio de trabalhos científicos já desenvolvidos 
na área. Posteriormente, será realizada uma pesquisa de campo visando identificar 
as obras de médio porte que estão sendo executadas na cidade. Após a identificação, 
serão escolhidas as construções que servirão de amostragem com o consentimento da 
empresa responsável pelos serviços. em seguida, serão realizadas visitas periódicas a fim 
de quantificar todo e qualquer resíduo oriundo da construção civil, separando-os (pelas 
classes) por tipo, conforme resolução do CONAMA. A quantificação será feita por medições 
com a utilização de carrinhos de mão ou padiolas através do processo de contagem. As 
quantidades de resíduos serão analisadas e verificar-se-á a possiblidade de redução da 
geração desses materiais. Como resultados espera-se quantificar os resíduos gerados na 
construção civil na cidade de Salgueiro-PE em obras de médio porte e analisar os tipos de 
resíduos de construção produzidos na cidade de Salgueiro-PE.

TÍTULO: Desenvolvimento experimental de um aquecedor solar de baixo custo para 
aquecimento de água
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Lindoarte Alves Moreira
Autores: Vinícius Guimarães da Cruz, Alex Bruno da Paz Silva, Lindoarte Alves Moreira, 
Pedro Elton Silva do Nascimento, Thiago Vinícius de Souza Bastos.
Resumo: As energias alternativas têm se tornado uma nova tendência, devido à necessidade 
de redução da emissão de poluentes. Os estudos, pesquisas e investimentos voltados para 
utilização de energias alternativas como eólica, de marés, de ondas oceânicas, energia 
solar, biomassa etc. vêm recebendo muita atenção na atualidade.
A constante tentativa de diminuir a utilização de combustíveis fósseis e utilizar combustí-
veis alternativos reduzindo a emissão de poluentes motiva, cada vez mais, o desenvolvi-
mento de sistemas para conversão deste tipo de energia em energia mecânica, elétrica ou 
simplesmente equipamentos que fazem uso direto da energia térmica.
O presente trabalho consiste no desenvolvimento experimental de um aquecedor solar 
de água, construído a partir de materiais de baixo custo e reaproveitados. O aquecedor 
visa suprir uma residência comum com água quente para banho através da absorção da 
radiação solar pelos coletores e transferência dessa energia para a água que circula no 
sistema.. Uma vez armazenada, a água pode ser utilizada para banho com regulagem de 
sua temperatura através da mistura com água fria.

TÍTULO: Geoprocessamento aplicado como ferramenta de gestão dos poços de 
abastecimento na cidade de Monte Alegre-PI
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Virginia Deusdara das Neves
Autores: Virginia Deusdara das Neves, Lorrane de Castro Miranda, Italo Rômulo Mendes 



de Souza, Antônio Celso de Sousa Leite, Israel Lobato Rocha.
Resumo: A captação da água subterrânea para abastecimento das populações vem sendo 
realizada desde os primórdios dos tempos coloniais. A realização de técnicas utilizando 
as geotecnologias, como o SIG, por exemplo, favorece a efetivação de levantamentos, 
análises e cruzamentos de informações georreferenciadas. Este trabalho tem como 
objetivo traçar o georreferenciamento e organizar dados de localização geográfica dos 
poços, vazão e a finalidade do uso das águas subterrâneas de todos os poços de captação 
de água subterrânea, utilizada para abastecimento urbano existente na cidade de Monte 
Alegre do Piauí. Realizou-se a coleta de pontos dos poços artesianos através de GPS de 
navegação, dentro do perímetro urbano da cidade. Além disso, foi realizada a visita in loco 
e feito o registro fotográfico, o preenchimento das fichas para caracterização dos poços 
e a utilização do Sistema de Informações Geográficas – SIG Quantum GIS. Os resultados 
mostram que a utilização de técnicas de geoprocessamento é de fundamental importância 
para a caracterização e mapeamento dos poços artesianos que abastecem a cidade de 
Monte Alegre-PI, pois possibilita o poder público fazer o monitoramento mais eficaz dos 
mesmos, além disso, o registro fotográfico permitiu verificar a situação física do perímetro 
do poços, evidenciando a estrutura de cada área dos poços analisados e servindo como 
documento fiscalizador que retrata a realidade dos mesmos.

TÍTULO: Atividades educativas e o controle do estresse na adolescência
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia Campus Porto Velho Calama
Apresentador: Vitor Gregório da Silva
Autores: Vitor Gregório da Silva, Maria Enísia Soares de Souza, Iranira Geminiano de Melo.
Resumo: A adolescência é um período da vida do ser humano em que muitas mudanças 
ocorrem. O surgimento do estresse é uma delas e influi na qualidade de vida. Mensurar os 
níveis de estresse pode ser um fator determinante à qualidade de vida. O estudo foi feito 
com 137 alunos dos terceiros anos dos cursos técnicos integrado ao médio, do Instituto 
Federal de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, no ano letivo de 2013. A reflexão 
sobre o estilo de vida e estresse levou os estudantes a pensar em modificações nas suas 
práticas. Dentre as mudanças estão a intenção de fazer atividades físicas, melhorar a 
alimentação, tirar mais tempo para relaxar. O estudo possibilitou a percepção sobre o 
estresse e a qualidade de vida. Ações como estas, de promover a divulgação dos dados 
sobre o estresse como componente da qualidade de vida, foram importantes no Campus, 
demonstraram as percepções que os alunos tinham sobre seus estilos de vida, essas em 
desacordo com o que os dados demonstraram.

TÍTULO: Construção do mapa da vida das mulheres do programa mulheres mil do IFMT 
Campus de pontes e lacerda
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso
Apresentador: Viviane Cristina de Oliveira Duarte



Autores: Viviane Cristina de Oliveira Duarte, Anne de Matos Ferreira.
Resumo: O Programa Mulheres Mil – realizado no IFMT, Campus Pontes e Lacerda – 
contribuiu com a formação de mulheres com baixo índice de escolaridade e vulnerabilidade 
social. Por meio da construção do Mapa da Vida foi possível explorar os saberes 
extraescolares e contribuir para a elevação da autoestima. Todo trabalho foi direcionado 
para a reflexão de assuntos do cotidiano que possibilitaram a autoafirmação das discentes 
no processo de definição do ser protagonista de sua própria história.

TÍTULO: Ciência em show: Unindo teoria e prática no ensino de química
Instituição: IFPB - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Viviane de Oliveira Silva
Autores: Viviane de Oliveira Silva, Jessica Lorena Cabral de Santana, Edna Pessoa da Costa 
Gonçalves, Vicente Maxim da Silva Araújo, Jorge G. F. Lorenzo.
Resumo: No ensino de química os lúdicos vem se estabelecendo e cada vez mais ganhando 
espaço nos últimos anos, mas é necessário que a utilização desses recursos metodológicos 
sejam pensados e planejados dentro de propostas pedagógicas consistentes. É 
indispensável que os profissionais da área da educação reconheçam o real significado 
da abordagem lúdica como forma facilitadora e dinâmica, aplicando os jogos em sala 
motivando o alunado a participar de sua aplicação de forma significativa facilitando uma 
melhor absorção do conteúdo. Neves (2004) afirma que a motivação pode influenciar no 
modo como o indivíduo utiliza suas capacidades, além de afetar sua percepção, atenção, 
memória, pensamento, comportamento social, emocional e aprendizagem.

TÍTULO: Contextualizando o ensino do modelo atômico de bohr através da fluorescência
Instituição: IFAP - Instituto Federal do Amapá
Apresentador: Quelem Suelem Pinheiro da Silva
Autores: Viviane Silva de Souza, Quelem Suelem Pinheiro da Silva, Paulo Roberto da Costa 
Sá, Abda Moreira Ferreira, Gabriel Batista Monteiro.
Resumo: Dentre os modelos atômicos, o do dinamarquês Niels Bohr permite acompreensão 
devários fenômenos que o correm nocotidiano do aluno como acordos fogos de artifício, 
avisibilidade no escuro dos interruptores e muitos outros. Bohr aprimorou a teoria atômica 
de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck, o qual propõe q eu em escala atômica a 
emissão da energia ocorre em “pacote”, sendo que cada “pacote de energia” é denominada 
de quantum. “O reconhecimento dessa situação sugeriu prontamente ligação de cada 
elétron no campo ao redor do núcleo como uma sucessão de processos individuais, 
pelos quais o átomo passa de um de seus chamados estados estacionários para outro 
desses estados, com emissão de energia liberada sob a forma de um único quant um de 
radiação eletro magnética.”(BOHR,1995,p.2223). Algumas substâncias em item luz por 
fosforescência ou por fluorescência quando os elétrons de suas moléculas são excitados. 
Neste artigo será aborda da apenas fluorescência para relacionarmos como teoria atômica 
de Bohr, visando a melhor compreensão da mesma pelos alunos do Ensino Médio.



TÍTULO: Avaliação do grau de conhecimento sobre zoonoses entre os alunos ingressos 
e formandos do curso de medicina veterinária
Instituição: USP - Universidade de São Paulo
Apresentador: Salomão Cambuí de Figueiredo
Autores: Vivianne Cambuí Figueiredo Rocha, Roberta de Azevedo Maia Santiago Beltrão, 
Eduardo Santiago Beltrão, Francisco Fredson de Sousa, Salomão Cambuí de Figueiredo.
Resumo: A tuberculose bovina é uma doença infecciosa causada pela bactéria 
Mycobacterium bovis, que gera perdas na produção nos rebanhos infectados, sendo 
também considerada uma importante zoonose. Nos últimos tempos, vários métodos de 
discriminação molecular de isolados de M. bovis estão sendo usados com o intuito de 
prevenir e controlar a tuberculose bovina, podendo ser valiosas ferramentas no âmbito 
de um programa de erradicação e controle desta doença. Dentre as técnicas moleculares, 
destaca-se o Spoligotyping. No presente trabalho, isolados oriundos de diferentes regiões 
do Brasil foram analisados e destes identificou-se quatro espoligotipos que ainda não 
foram relatados anteriormente (de acordo com notação internacional).

TÍTULO: Epistemologia e história:o percurso teórico da ciência histórica
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão
Apresentador: Wagner de Sousa e Silva
Autores: Wagner de Sousa e Silva, Sandra Antonielle Garcês Moreno.
Resumo: Este trabalho é fruto de uma pesquisa PIBIC Jr, e versa sobre as proibições das 
brincadeiras de bumba-meu-boi, e tem como corpo de fundo (Des) e (re)construir a história 
ludovicense, na ótica dos manIFEStantes, possibilitando um olhar dinâmico sobre a história da 
cidade, e apresentar uma outros vieses sobre a pesquisa histórica. Ocorre queas informações 
nem sempre foram assim, “positivas” quando nos referimos ao boi atualmente, pois, (re)
visitando o seu passado, detectamos ser o mesmo passivo de inúmeras perseguições, 
publicadas em jornais deste período. Ademais a festança era taxada como a festa estúpida 
e típica do “zé povinho” e ficava confinada para as regiões afastadas do período urbano 
(centro), podendo apenas atuar pelos arrabaldes de Capital maranhense, entenda aqui poder 
atuar, não no sentido legitimado da palavra, mas pelo fato de que nessa localidades era difícil 
de impedi-las. Neste cenário o BMB se apresentava excluído duplamente: primeiro por seu 
uma brincadeira cultivadas pelos negros e por esta composta por populares, à medida que 
se tentava a todo modo exaurir da urbe, pois a mesma simbolizava o nosso “atraso social”, 
denunciando o nosso passado colonial e escravista, na qual a sociedade ludovicense queria 
esquecer; a segunda exclusão provinha de modo verticalizante, ou seja, pelas autoridades 
Governamentais e policiais, que tentaram de diversos modos disciplinar e/ou eliminar a 
brincadeira, atendendo as reclamações em sua maioria de moradores do centro da cidade. 
Com efeito, a Policia via nestes folguedos de negros sinônimo de perturbações a ordem 
pública, eis o porquê das Leis e decretos do Maranhão de 1923 publica no seu Art.125 “ Os 
batuques e dansa de pretos são prohibidos fora dos logares permitidos pelas autoridades”, 
os contraventores poderia pagar multas ou seriam detidos.



TÍTULO: Dispositivos alternativos para potenciometria
Instituição: CEFET-RJ
Apresentador: Wagner Souto Sobral
Autores: Wagner Souto Sobral, Evelton Alves Casartelli.
Resumo: Os métodos potenciométricos de análise baseiam-se na medida do potencial 
de células eletroquímicas, sem o consumo significante de corrente elétrica. Este trabalho 
apresenta o conjunto multímetro e eletrodo compósito, combinado, Ag-Ag/AgCl de 
junção dupla, para aplicação em aulas experimentais. O dispositivo foi avaliado frente 
à comparação com titulações de íons cloreto (método de Mohr) com detecção visual, 
usando o teste t pareado. O eletrodo compósito na versão junção dupla apresentado, pode 
ser utilizado na determinação das medidas potenciométricas do método de Mohr, pois 
os resultados obtidos quando comparados com aqueles da titulação convencional não 
fornecem resultados diferentes ao se aplicar o teste t emparelhado. O eletrodo é de fácil 
construção, requerendo materiais facilmente encontrados no comércio.

TÍTULO: Perfil profissional delineado pela metodologia SENAI de educação profissional: 
A aproximação com o mercado de trabalho
Instituição: SENAI
Apresentador: Waldilene Rodrigues de Freitas
Autores: Waldilene Rodrigues de Freitas, Lannucia Cirqueira Melo Kopplin, Renato 
Saldanha Ely, Soraia Soares da Silva.
Resumo: A falta de mão de obra especializada para o mercado no Brasil e as mudanças 
ocorridas no âmbito industrial altera a realidade socioeconômica do país. A gestão de produção 
que outrora tinha como profissional aquele que realizava tarefas, hoje deverá ter uma coletânea 
de qualidades que demonstre interação, interdisciplinaridade capacidade de absorção de 
novas competências. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, surgiu da 
necessidade de qualificar os profissionais para atender a demanda industrial. Para atendimento 
a esta necessidade das organizações, o SENAI elaborou a Metodologia SENAI de Educação 
Profissional (2013), focada na formação com base em competências. Sendo assim, este estudo 
tem como objetivo o entendimento desta Metodologia e a sua influência no processo ensino-
aprendizagem visando um maior detalhamento da fundamentação teórica. O foco principal é a 
indústria com sua demanda e o profissional que necessita de qualificação.

TÍTULO: A física no código de trânsito Brasileiro: Uma abordagem cts com uso da 
videoanálise
Instituição: IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro
Apresentador: Marco André de Almeida Pacheco
Autores: Wallace Luiz de Assis Barbosa, Marco André de Almeida Pacheco, Bruna de 
Almeida de Araújo.



Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de discussão de conceitos de cinemática 
e dinâmica com uma abordagem CTS e contextualizados no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). A proposta utiliza análise de vídeo do cotidiano do trânsito e de vídeos produzidos 
pelos estudantes, com o objetivo de tornar o aluno um agente ativo na produção do seu 
conhecimento, promovendo a autonomia crítica e a capacidade argumentativa. O trabalho 
foi planejado para três encontros, que abordam diversos conceitos físicos contidos no CTB, 
de modo direto ou indireto, de modo a promover uma leitura mais consciente da legislação 
de trânsito, como sugere os pressupostos CTS. Ao término das atividades, espera-se que 
os alunos percebam que a Física não é um conjunto de fórmulas que resolvem problemas 
irreais, mas sim perceber que a física utiliza-se de modelos para explicar os fenômenos 
que podem ter um grau maior ou menor de precisão, e que os resultados experimentais 
são sempre passíveis de discussão e interpretação. Esperamos ainda que os estudantes 
percebam que as informações podem ser organizadas em tabelas ou gráficos e, de acordo 
com o grau de aprofundamento desejado pelo professor, ainda é cabível uma discussão 
sobre modelos e ajustes de dados experimentais. Todo o material necessário para execução 
desta proposta está indicado no trabalho e podem ser obtidos de forma gratuita, de forma 
a minimizar quaisquer dificuldades referentes à sua execução.

TÍTULO: NUCAPS: Pedagogia social e educação profissional em foco
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Apresentador: Wallas Gomes Zoteli
Autores: Wallas Gomes Zoteli, Leticia Queiroz de Carvalho, Priscila de Souza Chisté, 
Gilberto Cabral de Mendonça, Márcio Lopes de Oliveira.
Resumo: NUCAPS (Núcleo Capixaba de Estudos em Pedagogia Social e Educação 
Profissional) é um grupo de pesquisa criado em 3 de outubro de 2014, formado por 
especialistas, mestres e doutores, objetivando estudar questões relativas à construção 
do campo teórico da Pedagogia Social a partir das relações possíveis entre os seus 
fundamentos teórico-metodológicos e as especificidades da Educação Profissional e 
Tecnológica no contexto do IFES. Já organizou o I Seminário de Pedagogia Social no 
Contexto da Educação Técnica Profissional, em 22 de outubro de 2014. Tem contribuído 
com a preparação do V Congresso Internacional de Pedagogia Social, na UFES, em 2015. 
Foca em leituras acadêmicas sobre o tema no contexto Brasileiro. Reuniões quinzenais. 
Propõe viabilizar cursos de extensão universitária, eventos acadêmicos em parceria com 
outras instituições e intervenções junto a ações socioeducativas. Visa ao diálogo com 
práticas da educação social e a inspiração freireana da educação crítica/transformadora.

TÍTULO: O tema educação ambiental na formação do técnico profissionalizante em uma 
Instituição Federal de Ensino Profissionalizante
Instituição: IFES - Instituto Federal do Espírito Santo.
Apresentador: Jorge Luiz Barbarioli



Autores: Wanderson Lyrio Bermudes, Eliane Valéria de Barros, Jorge Luiz Barbarioli, Nadja 
Valéria dos Santos Ferreira.
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo abordar a metodologia de ensino e a importância 
do tema ambiental nos cursos profissionalizantes de uma Instituição Federal de Educação 
Profissionalizante no Espírito Santo, de forma a estimular a participação do novo profissional 
na preservação do meio, no desenvolvimento de atividades com menor impacto ambiental 
e na gestão ambiental da empresa. Como técnicas procedimentais foram analisados os 
planos de ensino, formação acadêmica e experiência profissional na área ambiental dos 
docentes e o Programa de Desenvolvimento de pessoal que orienta a capacitação oferecida 
aos docentes. As análises dos dados foram observadas para a verificação do atendimento 
à Lei nº. 9.795/1999 que dispõe sobre a política de educação ambiental no Brasil. Como 
resultado do trabalho foi identificado a necessidade de um conjunto de ações que inclui 
cursos de aperfeiçoamento com o tema ambiental aos profissionais de educação.

TÍTULO: Análise da produção científica sobre a síndrome de burnout em enfermeiros
Instituição: UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Apresentador: Ivania Barbosa da Silva
Autores: Wandeson Silva de Moura, Ivania Barbosa da Silva, Marília Gabriela Soares 
Alburquerque, Isadora Tavares Galdino Alves, Ana Raphaela Jurema da Silva.
Resumo: A adolescência é um momento de diversas transformações sociais, emocionais, 
corporais e cognitivas e também o período do desenvolvimento humano no qual a 
maioria dos jovens inicia a vida sexual. O grupo acima mencionado é vulnerável as 
doenças sexualmente transmissíveis (DST´s). Enfermidades que podem ser adquiridas, 
principalmente, a partir do contato, direto ou indireto, com sangue, secreções e fluídos 
corporais contaminados, durante as relações sexuais. O estudo foi descritivo e quantitativo. 
Teve como objetivo investigar o conhecimento, comportamento e atitudes acerca das 
DST´s entre os adolescentes e jovens do ensino médio de uma escola da rede privada 
de ensino de PE. Para esclarecimento da hipótese foi realizado um questionário com 93 
alunos adolescentes e jovens. A respeito do conhecimento específico sobre DST’s, 99% 
conhecem; 1% não conhece nenhuma. Sobre as formas de contágio das DST’s, 82% sabe 
como se contrai, 13% não sabem e 5% desconhecem. Quanto à forma de prevenção, 
88% sabem como se prevenir, 10% não sabem. Ao questionar sobre ralações sexuais, 
72%: já tiveram algum tipo de ralação sexual; 26% negaram já ter tido a experiência. 
Quanto ao uso de preservativos de látex, 35% confirmaram ser usuários, 46% revelaram 
não fazer uso e 19% nunca usaram. Com relação a busca do atendimento médico para 
tratamento das DST’s, 64% não costumam ir ao médico, 33% afirmam ir ao médico. em 
relação ao conhecimento sobre os modos de transmissão das DST’s no sexo oral 58% 
afirmaram ter esse conhecimento; 41% desconheciam o assunto. Quando investigados 
se eles procuravam informações sobre as formas de transmissão das DST’s, 37% 
alegaram sempre buscar informação; 49% às vezes; 12% nunca. A abordagem científica 



demonstrou que o grupo estudado apresenta conhecimentos básicos sobre DST’s, como 
algumas patologias, transmissão e o modo de prevenção por meio do uso de preservativo. 
Porém, não demonstrou discernimento na prática sexual, uma vez que ressaltou uma baixa 
aderência ao sexo seguro. Dessa forma, fica evidente que existe a necessidade de uma 
articulação entre as equipes de saúde, a família e a escola.

TÍTULO: Análise da implementação do PRONATEC pelo SENAI Pernambuco
Instituição: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Apresentador: Washington Ferreira da Silva
Autores: Washington Ferreira da Silva, Ramon de Oliveira.
Resumo: Historicamente, no Brasil, existe a necessidade de enfrentar a questão educacional 
com a finalidade de melhorar o seu desempenho social e econômico. Neste sentido, o 
SENAI-PE tem contribuído para a proposta do PRONATEC em ampliar a oferta de cursos 
de habilitação técnica e de Formação Inicial e Continuada (FIC), distribuídos em todas 
as regiões do Estado. A importância desta ação, tanto no referente ao quantitativo de 
educandos envolvidos, bem como de recursos direcionados, nos instigam a desenvolver 
uma pesquisa objetivando analisar a intervenção do SENAI-PE na implementação das ações 
do PRONATEC em nosso estado. O objetivo de nossa investigação é analisar o PRONATEC, 
a partir da ação do SENAI. Nosso intuito é analisar em que medida o PRONATEC tem 
contribuído como mecanismo de expansão da educação profissionalizante dos jovens e 
adultos no Estado de Pernambuco, bem como identificar os mecanismos para expansão, 
interiorização e democratização dos cursos ofertados pelo PRONATEC.

TÍTULO: Teorema de pick para o ensino médio
Instituição: EEEP Francisco das Chagas Vasconcelos
Apresentador: Wedson Francelino Ribeiro Noronha
Autores: Wedson Francelino Ribeiro Noronha, João Nilson Alves dos Santoss.
Resumo: O Teorema de Pick é um resultado simples e abrangente, que permite o cálculo 
de áreas de figuras irregulares por meio de um simples procedimento de contagem. Sua 
simplicidade o torna ideal para aplicações computacionais ou procedimentos práticos em 
cálculos de áreas. Este trabalho propõem uma abordagem pedagógica ao cálculo de áreas 
utilizando o Teorema de Pick, tanto via recursos computacionais como por procedimentos 
práticos para estimação de áreas.
O objetivo é oferecer aos alunos um método simples para o cálculo de áreas de figuras 
irregulares, facilmente aplicável as suas necessidades, como apresentar o funcionamento 
de estimações de áreas por métodos computacionais.
Esta abordagem foi parcialmente aplicada em 2014 em uma turma de 3° ano do ensino 
médio da Escola de Estadual Ensino Profissional Francisco das Chagas Vasconcelos, na 
cidade de Santana do Acaraú, Ceará. Desde então, sofreu melhorias, afim de ser reaplicado 
nas turmas do 1° ano do ensino médio da referida escola.



TÍTULO: Parodiando a física
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão, Campus Santa Inês
Apresentador: Welington Sousa de Oliveira
Autores: Welington Sousa de Oliveira, Fernando Ferraro.
Resumo: O ensino das disciplinas de exatas há muito tempo vem deixando de ser uma 
mera memorização de fórmulas, uma mera matematização de seus conteúdos. Torna-se 
necessário que o Professor incentive os seus alunos para despertarem para a aprendizagem 
dessas ciências, provocando um clima acadêmico de descobertas, fazendo com que novas 
experiências sejam experimentadas pelos estudantes a fim de facilitar a aquisição de 
conhecimentos e cativa-los para o ensino de ciências, mais precisamente para o ensino 
da Física. Busca-se nesse projeto conciliar a formação acadêmica para o ensino da Física 
e a interligação de algo que, por muitas vezes, parece ser de outro mundo para os alunos, 
com algo que seja divertido e prazeroso de se fazer, que nesse caso, toma-se como foco a 
criação de paródias com letras que levem a aprendizagem de conceitos da física, de acordo 
com seus períodos de ensino, primeira, segunda ou terceira séries do ensino médio.

TÍTULO: Desenvolvimento do portal de acesso público para o projeto lhema
Instituição: Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí
Apresentador: Gleidison Rodrigues
Autores: Wendel de Jesus Amaral, Gleidison Rodrigues, José Hugo Martins Lima, Gabriel 
da Silva Vieira, William Roberto da Silva.
Resumo: Esse trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento realizada no Instituto 
Federal Goiano, Campus Urutaí. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução de 
software para o projeto LHEMA (Laboratório de História e Estudos Multidisciplinares em 
Ambiental).
Através da análise de requisitos de software, projeto e implementação do portal com uso de 
ferramentas computacionais apropriadas essa pesquisa tornará possível que seu público 
alvo tenha condições de acessar informação e materiais online que o LHEMA oferece.
O resultado desse trabalho é de relevância para o projeto LHEMA, pois ao propiciar a divul-
gação de pesquisas, eventos e trabalhos científicos viabilizará o estudo multidisciplinar de 
pesquisadores das mais variadas áreas através de um conjunto significativo de informação 
organizada, apresentada e disponível remotamente com o uso da internet.

TÍTULO: Produzindo sabão ecológico de pele de galinha
Instituição: IFS - Instituto Federal de Sergipe Campus Itabaiana
Apresentador: Paulo Franklin Tavares Santos
Autores: Wendel Menezes Ferreira, Paulo Franklin Tavares Santos, José Valter da Silva Júnior.
Resumo: O projeto de pesquisa, atualmente em desenvolvimento no Instituto Federal 



de Sergipe Campus Itabaiana, com a finalidade de buscar uma opção sustentável para 
esse problema. Uma das etapas do projeto, relatada no corpo deste texto, diz respeito à 
realização de oficinas de produção de sabão artesanal que envolveu um grupo de alunas do 
Programa Mulheres Mil do Curso de Formação Inicial e Continuada em Reciclador.

TÍTULO: Ciência sem fronteiras: Relatos de uma nova experiência
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí
Apresentador: Wênio Fhará Alencar Borges
Autores: Wênio Fhará Alencar Borges, Luiz Henrique Portela de Abreu, Franklyn Erikson da 
Silva Guimarães.
Resumo: A oportunidade de estudar no exterior, em programa de intercâmbio, agrega 
valores de caráter ético, profissional e pessoal. Neste trabalho, objetivou-se descrever a 
experiência vivida por três acadêmicos de engenharia mecânica, em programa de mobilidade 
acadêmica internacional, através do programa federal “Ciência sem Fronteiras - (CsF)”, em 
três Universidades estrangeiras, nos Estados Unidos, Espanha e Portugal, no período de 
2012 a 2014. Atividades realizadas, vivências e observações foram enfatizadas pelo motivo 
de se acreditar que os conhecimentos obtidos não provem somente da Universidade, indo 
além e possibilitando ganhar experiências e conhecimentos da cultura local e de outros 
países. Conclui-se que essa oportunidade acrescenta maturidade científica e cultural ao 
intercambista, além de aumentar a qualificação profissional e oportunidades de trabalho, 
com o objetivo de melhorar a tecnologia local a partir de conhecimentos obtidos em países 
desenvolvidos, possuidoras de tecnologias de ponta.

TÍTULO: Um jogo sério para acompanhamento de tratamento de pacientes portadores 
de câncer infanto-juvenil
Instituição: IFCE - Instituto Federal do Ceará
Apresentador: Werlesson de Oliveira Vieira
Autores: Werlesson de Oliveira Vieira, Reinaldo Bezerra Braga, Carina Teixeira de Oliveira.
Resumo: Neste quadro temporal pós-moderno, a tecnologia apresenta-se como propulsor 
base para vários segmentos sociais da atualidade. Fundamentada em sua forma de 
desenvolvimento exponencialmente expressada, a tecnologia auxilia o progresso de uma 
gama de setores, tais como a saúde.
Este trabalho, embasado na tecnologia e saúde, propõe o desenvolvimento de um jogo sério 
que auxilie o paciente portador de câncer infanto-juvenil durante todo o período em que está 
sob tratamento. em particular, o foco principal é ajudar tanto o paciente quanto seus fami-
liares em aspectos específicos e otimizar os estágios do protocolo de tratamento. Cabe-se 
ressaltar que este trabalho está abrangido em um projeto maior, denominado SISAPP.

TÍTULO: Estimativa do efeito da adubação nitrogenada sobre a reciclagem de carbono 
em sistemas de pastejo



Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama
Apresentador: Wesley Alves Bergonzine
Autores: Wesley Alves Bergonzine, Douglas Alves Guilherme, Marriam Trierveiler Pereira, 
Saul Ferreira Caldas Neto.
Resumo: Atualmente a produção de animais ruminantes tem sido criticada devido a 
liberação de metano oriunda da fermentação ruminal, especialmente em sistemas de 
produção à pasto. Contudo existem poucas informações relacionadas ao balanço de carbono 
do sistema ruminantes-pastagem, visto que apesar da liberação de carbono na forma de 
metano ocorre sequestro do mesmo tanto na fotossíntese quanto na produção dos animais. 
Desta forma o balanço está diretamente relacionado a produtividade das pastagem a qual 
é dependente da disponibilidade de nitrogênio. O objetivo do presente trabalho será avaliar 
o efeito da adubação nitrogenada sobre o balanço de carbono em sistemas de produção 
à pasto. A metodologia utilizada será a modelagem matemática de sistemas utilizando-se 
informações experimentais da literatura para estimar a metanogênese, fixação de carbono 
na pastagem e produção animal. Os resultados serão utilizados para determinar a eficiência 
da aplicação de nitrogênio sobre a reciclagem do carbono.

TÍTULO: RHCK – Robô humanoide controlado por kinect
Instituição: FATEC Itu - Dom Amaury Castanho
Apresentador: Wesley Bissoni Peres
Autores: Wesley Bissoni Peres
Resumo: Propõem-se maneiras de controle robótico para que o controlador trabalhe 
em segurança deixando o robô executar tarefas de alta periculosidade. Para isso havia 
necessidade de um controle refinado para transmitir as decisões humanas à um robô. 
Optou-se por estudar a utilização do Kinect para controle Robótico, pois o Kinect transmite 
informações de movimentação humana que utilizadas por uma plataforma de software e 
outra de hardware, permitindo o controle do robô humanoide.
Como metodologia optou-se por utilizar a comunicação entre Arduino (recebe todas as 
informações para fazer o controle dos motores e posicionar o robô), Processing (cria a 
interface para visualização de dados, além de criar um modelo virtual do robô) e Kinect 
(responsável pela captação de movimentos) para fazer o controle robótico.
Com a tabulação e análise dos dados coletados em campo o que se espera alcançar é um 
controle básico de um robô humanoide para espelhar, de maneira básica, os movimentos 
humanos.

TÍTULO: A aplicabilidade do setor de fruticultura do IFTO – Campus Araguatins na 
prática do ensino e extensão e sua interferência no desenvolvimento local na visão dos 
estudantes do curso técnico em agropecuária
Instituição: IFMA - Instituto Federal do Maranhão



Apresentador: Wesley da Silva Pereira
Autores: Wesley da Silva Pereira
Resumo: A Aplicabilidade do setor de fruticultura do IFTO – Campus Araguatins na prática 
do ensino e extensão e sua interferência no desenvolvimento local na visão dos estudantes 
do curso técnico em agropecuária.

TÍTULO: Impactos da aula prática utilizando caixa entomológica na escola municipal 
Paulo Freire - JUÍNA/MT
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Juína
Apresentador: Wesley de Lima Brandão
Autores: Wesley de Lima Brandão, Daniella dos Santos Pimenta, Maria de Lourdes de Lima, 
Viviane Lacerda Amaral.
Resumo: A classe Insecta é composta por indivíduos representantes do reino Animalia, 
filo Arthropoda. Porém sua classificação obteve elucidação apenas a partir do século XVIII. 
Considerados, até então, criaturas fruto da abiogênese. Então, pretende-se com o presente 
trabalho entender a visão dos discentes, do 7° ano da Escola Municipal Paulo Freire, 
sobre os insetos, e como uma a intervenção de uma aula prática com auxílio de uma caixa 
entomológica pode mudar sua opinião a respeito desse grupo. A aplicação do trabalho 
necessitou de três estágios diferenciados, porém interconectados. Primeiramente foi feito 
o planejamento da aula prática, de modo que fosse possível envolver o aluno durante o 
decorrer da mesma. Posteriormente iniciou-se a elaboração do questionário, como este 
deveria analisar o desempenho e aceitação da aula na visão do aluno, foi adotado um modelo 
que tivesse cinco questões de múltipla escolha, cada uma delas analisando um ponto 
diferente da aula. dos 30 alunos que responderam o questionário, 93,3% consideraram 
que a aula teve um bom aproveitamento; 90%, acreditam que compreenderam bem o 
conteúdo, destes 3,33% (1 aluno) assinalou que prefere outro tipo de aula, mas não quis 
descrevê-la; 56% dos alunos participam mais de aulas práticas do que teóricas, desses 
36.67% (2 alunos) disseram que preferem os dois tipos; Quando foram questionados 
sobre que método preferem, 100% dos alunos responderam que preferem aulas como 
esta, do que aulas que utilizam somente o livro; Por último 93,3% dos alunos consideram 
aulas práticas mais fáceis e interessantes, do que as aulas teóricas. Por fim, conclui-
se a partir dos resultados obtidos, que a utilização de recursos didáticos diferenciados, 
como por exemplo, a caixa entomológica de insetos auxilia os alunos na compreensão e 
Aproveitamento do conteúdo apresentado, facilitando, por exemplo, o entendimento sobre 
os insetos e suas peculiaridades. Além disso, foi possível observar através do questionário 
que uso de recursos como este nas aulas de ciências, tornam a aula mais simples e atrativa. 
Tornando o processo de ensino-aprendizagem eficaz.



TÍTULO: Controle ambiental dos recursos naturais: Reuso da água numa lavanderia 
de roupas
Instituição: IFRN -  Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal-Central
Apresentador: Wiliany Rangel de Sá Galvão
Autores: Wiliany Rangel de Sá Galvão, Nicholy da Costa Souza, Leci Martins Menezes Reis.
Resumo: INTRODUÇÃO: Com a expansão demográfica tem-se verificado uma concentração 
populacional em áreas que apresentam disponibilidade hídrica, e com isso aumentando a 
demanda por água potável em escala, tanto local quanto, mundial (EMMANUEL et al., 2005). 
As atividades antrópicas sobre os recursos naturais além de poder provocar degradação 
crescente dos corpos hídricos, em detrimento da produção e do consumo, criando um 
cenário de escassez de água potável, podendo comprometer a sustentabilidade das atuais 
e futuras gerações.
Para que uma atividade possa ser considerada sustentável num determinado local, deve 
promover certo equilibro na relação do homem com os recursos naturais (solo, água, ve-
getação e ar) sem comprometer dimensões: ambiental, econômica, social e institucional 
(SACHS).
Além disso, os seres vivos necessitam de água, é de entendimento geral de que sem ela é 
impossível à vida. Atualmente a escassez desse recurso natural está sendo um fator muito 
agravante, se levarmos em consideração que o consumo médio de água por habitante no 
mundo pode chegar a 700 litros por dia (MORADI; GIL, 2002).
Conforme a Declaração Universal dos Direitos da Água, Art. 6° a água tem um valor eco-
nômico, rara e dispendiosa e que pode se tornar escassa devido a fatores naturais e an-
trópicos. Nesse contexto o reuso da água é conceituado como sendo um processo pelo 
qual a água passa para que possa ser utilizada novamente. A resolução nº 54 do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais 
para a prática de reuso direto não potável de água. Nesse processo pode haver ou não um 
tratamento da água, dependendo da finalidade para a qual vai ser reutilizada.
Nesse sentido, o reuso de água passa a ser uma estratégia sustentável na medida em que 
compreende o controle de perdas e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes 
e do consumo de água potável (TELLES; COSTA 2010).
Por esse viés as águas de reuso são classificas em duas grandes categorias: potável direto 
e indireto e reuso não potável. Vamos destacar o reuso não potável para fins de uso em 
lavanderias de roupas. A estratégia de reutilização e ou recuperação de materiais descartá-
veis a partir de resíduos, para reutilizá-lo. A reciclagem de água é geralmente sinônima de 
recuperação e reuso de água (RESENDE, 2010).
Diante do entendimento de que o Estado não é capaz de proporcionar todas as soluções para 
os problemas da sociedade, fazem-se necessárias estratégias que contribuam a minimizar o 
desperdício e aumentar a oferta desse bem. Porém, para que seja efetivado o controle do uso 
da água utilizada nas lavanderias de roupas, em que a maioria dos resíduos de água servida é 



descartada e não fazendo parte do ciclo da atividade, na lavanderia, o que pode contribuir para 
o desperdício desse bem, (MANGRICH et al., (2014) tão necessário a vida na terra.
Este estudo tem como objetivo geral pesquisar sobre controle ambiental dos recursos natu-
rais tendo como foco o reuso da água como estratégia sustentável em lavanderias de roupas.
METODOLOGIA
Este trabalho pautou-se em pesquisa bibliográfica (GIL, 2009) em que analisou termos, 
conceitos, normas e tipos de reuso da água, mas precisamente em lavanderias, com base 
em pesquisas bibliográficas em livros e dissertações para a fundamentação de um concei-
to. As fontes exploradas mostraram a melhor forma que essa empresa poderia desenvolver 
o projeto, dentro do possível para a mesma.
A fim de amenizar os impactos causados pelo uso exacerbado de água na lavanderia, é pro-
posto o reuso dos efluentes gerados com a finalidade de diminuição do consumo de água 
e podendo assim, essa água agora ser reutilizada para as lavagens tes e garante também 
devolvê-la ao meio ambiente sem resíduos químicos que foram utilizados no momento da 
lavagem, que podem causar danos a natureza.
Para isso, será sugerido que a empresa utilize o projeto Reuso de Água do Destilador do 
LAA do IFPB –

TÍTULO: Utilização de técnicas de sensoriamento remoto e mineração de imagens para 
avaliar o avanço da produção de grãos e consequentes impactos ambientais no cerrado 
piauiense
Instituição: IFPI - Instituto Federal do Piauí Piauí
Apresentador: Ana Patrícia de Sousa
Autores: Willamys Rangel Nunes de Sousa, Ana Patrícia de Sousa.
Resumo: Com somente 50% de toda sua área original e apenas 3% dela efetivamente 
protegida, o Cerrado Brasileiro recua de modo a dar lugar a atividades de provimento de 
necessidades humanas como o agronegócio, com a utilização da agricultura mecanizada, e 
a geração de energia que reduzem drasticamente as riquezas desse Bioma. Terceiro maior 
produtor de grãos da região nordeste, o Piauí tem a maioria de suas terras utilizadas para o 
favorecimento da agricultura capitalista. O município de Bom Jesus é um dos seus maiores 
produtores, em 2008 foram produzidas 108 158 toneladas de grãos. Nesse contexto, no 
presente trabalho foram utilizadas técnicas de mineração de imagens e sensoriamento 
remoto em imagens do sensor TM do satélite Landsat 5, para avaliar o avanço da produção 
de grãos e consequentes impactos ambientais no cerrado piauiense. A partir da classificação 
supervisionada das imagens, observa-se um aumento de 19,1% das áreas cultivadas de 
1990 a 2010 e consequente redução das áreas de vegetação nativa.

TÍTULO: Dimensionamento da carga térmica de resfriamento de ambientes: Estudo de 
caso no Instituto Federal fluminense Campus Itaperuna
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense



Apresentador: William dos Santos Inácio
Autores: William dos Santos Inácio, Milton Erthal Junior, Cristiane Barros Crespo.
Resumo: A climatização das salas de aula é um aspecto importante para a melhoria do 
espaço pedagógico, já que busca manter os alunos em situação de conforto. A proposta 
deste trabalho consiste em avaliar se os aparelhos de ar-condicionado (AAC) atualmente 
utilizados no IFF Campus Itaperuna, são adequados para promover o conforto térmico para 
os usuários das salas de aula. A pesquisa científica foi realizada a partir do levantamento de 
dados dos AAC atualmente instalados, do cálculo da carga térmica utilizando a metodologia 
proposta pela ABNT NBR 5858:1983 e pela metodologia proposta pela ABNT NBR 16401-
1:2008 que consiste na utilização do software EnergyPlus. Sendo a carga térmica média 
calculada para as salas de aula de 32.523 BTU, sugere-se a utilização dos AAC de 30.000 
BTU, com classificação energética “A” em todas salas de aula, pois possuem maior
eficiência energética, o Coeficiente de Eficiência Energética (CEE) deste AAC é 3,24, en-
quanto que o CEE do AAC de 36.000 BTU é de 2,60.

TÍTULO: Estudo químico quântico da degradação oxidativa dos agrotóxicos: Cipermetrina 
e resmetrina
Instituição: IFAL - Instituto Federal de Alagoas
Apresentador: Cristian Bernardo da Silva
Autores: William Monteiro Alves, Joacy Vicente Ferreira, Cristian Bernardo da Silva.
Resumo: Atualmente o foco da sociedade tem sido cada vez mais o aspecto ambiental e 
porventura os manejos agrícolas que o prejudique. Sendo assim, órgãos fiscalizadores e 
reguladores têm como principal premissa fiscalizar o uso indiscriminado de agrotóxicos 
no Brasil, que por sua vez aumentou consideravelmente seu consumo na última década. 
Embora tenham muitos paramêtros legais, ao longo dos anos, ocorreram vários “acidentes” 
com agrotóxicos causando graves problemas ambientais e de saúde por todo o mundo. 
Os casos vão desde a intoxicação de trabalhadores durante o processo de produção, 
até a intoxicação de cidades inteiras. Tem sido utilizado métodos que visam diminuir a 
toxidade dos agrotóxicos dentre estes estão os métodos oxidativos avançados que podem 
transformar moléculas ambientalmente indesejáveis em outras menos tóxicas, de maneira 
que possam ser mais facilmente assimiladas no meio ambiente. Nesse trabalho utilizamos 
os métodos de química quântica computacional para estudar a degradação, e propor um 
mecanismo de oxidação dos agrotóxicos cipermetrina e resmetrina.

TÍTULO: Avaliação dos parâmetros físico - químicos e impactos ambientais na água do 
rio mearim na cidade de Bacabal-MA
Instituição: Instituto Federal do Marahão, Campus Bacabal
Apresentador: Jefson Meira Trindade
Autores: Willian Oliveira Bento, Irakerley Alves Fernandes, Leonildes de Jesus Aguiar Vieira, 
Jefson Meira Trindade.



Resumo: O rio Mearim, o único e importante rio da cidade de Bacabal, possui aproximadamente 
1.150 km e, integram uma bacia hidrográfica juntamente com o rio Pindaré, da ordem 
de 97.000 km². O presente trabalho realizou a avaliação físico-química(alcalinidade total, 
temperatura, dureza e cloreto) e impactos ambientais da qualidade da água do rio Mearim 
na área que corresponde zona urbana da cidade de Bacabal que obteve como resultado 
apenas os valores dureza acima do estabelecido pelo Ministério da Saúde.

TÍTULO: Desenvolvimento de um protótipo simples e barato para controle elétrico de 
salas de aula
Instituição: IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Primavera do Leste
Apresentador: Willians Ribeiro Mendes
Autores: Willians Ribeiro Mendes, Arielli Peres Pinheiro, Emanuel Dias Moreira Rodrigues 
dos Santos, Eulália Ferreira de Moura, Rodrigo Miranda Macedo.
Resumo: Percebemos em nossa escola situação de desperdício de energia elétrica e 
esforço desnecessário dos servidores do Campus, além da ineficiência na utilização dos 
condicionadores de ar durante sua vida útil. Estamos propondo o desenvolvimento de um 
sistema que permita o acionamento automático destes equipamentos, o que permitirá 
melhor gerenciamento, redução do consumo de energia.
O desenvolvimento do protótipo proposto neste projeto pode viabilizar uma redução de 
20% a 30% no consumo de energia elétrica dentro das instalações do IFMT Campus Pri-
mavera do Leste.

TÍTULO: Implicações ambientais no rio Potengi no município de São Pedro
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Willyam Firme de Carvalho
Autores: Willyam Firme de Carvalho, Ulisandra Ribeiro de Lima.
Resumo: Diante das problemáticas que afetam o Rio Potengi na área de estudos São 
Pedro do Potengi/RN e seu afluente, Riacho Salgado, que desagua pouco antes do meio 
urbano, juntamente com a falta de consciência dos moradores da cidade em jogar esgoto. 
A pesquisa visa analisar a qualidade da água através de análises físico-químicas nos poços 
naturais do rio e trabalhar de forma teórica e prática os resultados com a comunidade e 
discentes da Instituição. Haja visto que é uma prática da prefeitura joga esgoto sanitário 
diretamente em outro afluente, o Riacho do Saco, bem próximo do Rio e também que 
a mesma população utiliza as margens do rio como lixão e criação de gado suíno. Para 
uma maior disseminação do conhecimento, a pesquisa procede sendo divulgada em redes 
sociais, blogs e em materiais científicos fornecidos para os alunos da instituição; realizando 
palestras e ações de sustentabilidade juntamente com a comunidade de São Pedro no Rio 
Potengi. Dessa forma o trabalho visa realizar ações no rio para trabalhar o conceito de 
prevenção e a importância do uso consciente quanto aos recursos ambientais.



TÍTULO: Aprendendo física desenvolvendo jogos
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Wilton Moreira Ferraz Junior
Autores: Wilton Moreira Ferraz Junior, Gerson Nunho Carriel, Carlos Henrique da Silva 
Santos, Murillo Rodrigo Petrucelli Homem.
Resumo: Segundo Medeiros e Medeiros (2002), para muitos professores o ensino de 
física nas escolas não tem se demonstrado como uma tarefa fácil, isto devido ao fato de 
trabalhar com vários conceitos sendo que alguns deles caracterizados por um alto grau 
de abstração. Outro fator que pode desmotivar o aluno é que a física estuda materiais 
que, muita vezes, não estão ao alcance dos sentidos humanos, tais como corpos em alta 
velocidade e processos de grande complexidade.
Com o intuito de tornar o ensino de Física no Ensino Médio mais lúdico e concreto, o pre-
sente trabalho apresenta um método baseado no desenvolvimento de jogos digitais para 
despertar a lógica de programação dos alunos, assim como motivá-los estudar as diferen-
tes áreas do conhecimento como, por exemplo, em Física.

TÍTULO: Resolução de problemas utilizando matemática simbolica
Instituição: IFCE - Instituto Federal de Ceará, Campus Crato
Apresentador: Wilton Ricardo de Souza Pinheiro
Autores: Wilton Ricardo de Souza Pinheiro, Francisco Camilo da Silva.
Resumo: Ao longo da existência da humanidade os conceitos de resolução de problemas 
possuem enorme influência na interpretação do cotidiano das pessoas. O uso de ferramentas 
computacionais vão fazer o aluno deixa de aprender o método antigo(resolver sem o 
auxílio de ferramentas computacionais que agilizam o processo). Observamos que os erros 
cometidos pelos alunos no ensino fundamental persistem, e que por sua vez, costumam ser 
cometidos pelos alunos do ensino médio, refletindo assim, na formação de uma base frágil 
para a reflexão e entendimento de outras temáticas no qual podemos utilizar problemas, 
verificou-se que os alunos tanto do ensino médio quanto do fundamental não sabem o 
correto significado das equações, mas se algum apresentou fraco desempenho no ensino 
fundamental acarretara em falhas de ensino do ensino médio, dificultando a aprendizagem 
dos alunos.Atitudes novas deverão surgir, de um simples erro no processo de ensino o 
mesmo pode a ter um comportamento estranho agressivo por não estar acompanhando os 
demais alunos da sua sala.

TÍTULO: Avaliação do IFRO: Um olhar de diferentes participantes
Instituição: IFRO - Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama
Apresentador: Wilverson Anunciação Paes
Autores: Wilverson Anunciação Paes, Gabriel Martins Ângelo de Souza, Maria Enísia Soares 
de Souza, Iranira Geminiano de Melo.



Resumo: Os Jogos do Instituto Federal de Rondônia (JIFRO) têm por objetivo promover 
educação esportiva, oportunizando aos estudantes a integração e classificação de alunos e 
equipes para participarem dos Jogos dos Institutos Federais da Região Norte (JIFNORTE) 
bem como dos jogos competitivos e de socialização intercampi do IFRO com a participação 
de uma delegação de cada Campus. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar 
as três edições do JIFRO, que ocorreram nos anos de 2012 a 2014. Foram desenvolvidos 
questionários com perguntas referentes à avaliação do JIFRO, distribuídos entre os 
participantes do evento. Foram respondidos 126 questionários. Os dados coletados 
foram tabulados no software Excel e analisados a partir de estatística descritiva para se 
chegar aos resultados da pesquisa. Neste estudo, considerou-se que o JIFRO é avaliado 
positivamente pelos participantes, e que tem cumprido seus objetivos, porque os alunos 
interagem, socializam e sentem-se satisfeitos com o Evento.

TÍTULO: O uso das tecnologias de informação e comunicação (tic’s) no ensino da 
história e geografia do Tocantins
Instituição: IFTO - Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguatins
Apresentador: Suziane Ribeiro da Silva
Autores: Wislayne Aires Moreira, Luciano Ribeiro da Silva, Claudenor Pereira de Sousa, 
Suziane Ribeiro da Silva.
Resumo: A importância da aprendizagem da História e geografia utilizando os recursos de 
Tecnologias de Informação e Comunicação como Internet, aplicativos Ms-windows, Redes 
Sociais, vem dimensionada entre o local e global, reside na possibilidade do aluno se perceber 
e se posicionar como sujeito dentro dos processos sociais e tecnológicos. O que se propõe 
com essa nova perspectiva de ensino da História e geografia fazendo-se uso da tecnologia da 
informática é a ressignificação do olhar do educando, através da sua problematização afim 
de que perceba o seu entorno como construído historicamente e que, portanto, como agente 
histórico, suas escolhas constituem uma construção histórica.
A história e geografia local atuam no resgate da autoestima do povo de sua região, quando ao 
desnudar seu passado histórico, dando um novo sentido à questão de pertencimento local.
Por esta ótica, nota-se a importância do estudo da história e geografia regional e bem como 
também a local no universo educacional, uma vez que ela aproxima o educando do seu 
objeto de estudo.

TÍTULO: Ciclo de palestras: Uma abordagem sobre segurança escolar e drogadição.
Instituição: IFAM - Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste
Apresentador: Wylnara dos Santos Braga
Autores: Wylnara dos Santos Braga, Ana Oliveira de Araújo.
Resumo: A inserção do Serviço Social na educação, em particular no espaço escolar não 
é algo novo, contudo reque adensamento. Sendo que o profissional de Serviço Social 



é requisitado a intervir nas expressões da questão social que se apresentam no espaço 
escolar. Assim, esse relato apresenta um projeto de intervenção que é uma é uma iniciativa 
do Serviço Social do Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste (IFAM/
CMZL) em parceria com o Programa Delegado Legal da Policia Civil do Amazonas, cujo 
objetivo é abordar as questões de segurança e uso drogas no ambiente escolar como 
mecanismo de prevenção e de promoção à saúde a ser aplicado junto aos estudantes do 
IFAM/CMZL. Para isso, foi proposto um ciclo de palestras e debates cujas abordagens serão 
baseadas nos temas: furtos na escola, drogas, álcool, medidas disciplinares, penalidades 
de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o código penal, projetos de 
vida e oportunidades, dentre outros, com vistas fomentar a reflexão dos alunos acerca da 
temática em tela. Neste sentido, utilizamos a observação direta como um eixo norteador 
do projeto. A proposta está baseada na análise do formulário aplicado aos estudantes em 
setembro de 2014, com perguntas abertas relacionadas à segurança escolar. de acordo 
com o levantamento de 98 (noventa e oito) estudantes que responderam o formulário, 76 
(setenta e seis) se queixaram de furtos e de acordo com as demandas a maior causa é o uso 
de drogas pelos adolescentes. Os dados corroboram com o que afirma a Psicóloga Escolar 
Sonia Mari Shima Barroco, da Universidade Estatual de MarIngá (UEM) e coordenadora 
do projeto Enfrentamento da Violência na Escola. Aa abordagem, em se tratar de ambiente 
escolar, deve ser de modo educativo e não meramente policialesco o que se encontra 
em sintonia com o Projeto Ético-Político do Serviço Social na atualidade. Posto isso, 
entendemos que é mister promover discussões sobre regras de convivência, preceitos 
éticos, campanhas de sensibilização, e as palestras socioeducativas, criando assim, 
mecanismos de prevenção ao uso de drogas no IFAM/CMZL, com vistas a promoção da 
saúde dos adolescentes. Portanto, o Instituto Federal do Amazonas, Campus Manaus Zona 
Leste, o Serviço Social, e o Programa Delegado Legal esperam alcançar com o esse projeto 
social, a disseminação de práticas educativas no IFAM/CMZL, estimular a conduta ética dos 
estudantes, fomentar a reflexão sobre o tema abordado e suas possíveis consequências, 
contribuindo assim para a redução danos na escola.

TÍTULO: Sistema de exibição de conteúdos diários de aula para android
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Yan Matheus de Araújo
Autores: Yan Matheus de Araújo, Moisés Schmidt de Pontes, Yasmim Nithara Rodrigues da 
Rocha, Israel Fontes de Medeiros.
Resumo: Atualmente, várias ferramentas vêm sendo utilizadas para a melhoria da educação, 
visando cada vez mais uma interação dinâmica dos professores para com seus alunos. 
Dentre essas ferramentas encontram-se os dispositivos móveis, que se destacam por sua 
praticidade e mobilidade. Assim, o aluno pode aproveitar desse recurso por meio de jogos e 
aplicativos educacionais. Desse modo, foi desenvolvido um aplicativo em Android, um dos 
sistemas operacionais mais utilizados em dispositivos móveis, que tem como finalidade 



a exibição os conteúdos vistos em sala de aula para o aluno, para que este se envolva 
mais com as atividades escolares. Logo, com esse novo aplicativo, o aluno passa a ser 
informado sobre o que foi visto em sala de aula, bem como os exercícios que precisarão ser 
feitos. Para que isso aconteça, o educador realizará o cadastro de conteúdos pela internet, 
tornando disponível para todos os alunos o acesso aos mesmos tópicos já cadastrados.

TÍTULO: Práticas educativas de sustentabilidade: A pegada ecológica
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Yara Maria Guisso de Andrade Facchini
Autores: Yara Maria Guisso de Andrade Facchini, Andreza Silva Areão
Resumo: A Pegada Ecológica ou Ecological Footprint (EF) é uma ferramenta de avaliação, 
proposta por Wackernagel e Rees (1996) cuja a ideia básica é que todo indivíduo ou região, 
ao desenvolver seus diferenciados processos, provocam um impacto sobre a Terra, através 
dos recursos usados e dos desperdícios gerados, calculando em hectares a quantidade de 
terra e água produtivas utilizada para a obtenção dos recursos consumidos, bem como 
para a absorção dos resíduos gerados. O instrumento utilizado na pesquisa para o cálculo 
da pegada ecológica foi o EF da WWF-Brasil. A amostra consistiu 35 colaboradores. Este 
estudo demostrou que o grupo estudado precisa rever seus hábitos e adotar medidas que 
reduzam seus impactos no planeta, pois seriam necessários três planetas Terra caso todos 
os habitantes adotassem um estilo de vida semelhante ao dos entrevistados.

TÍTULO: Filtro gdsc para componentes harmônicas 7+12n (filtro 1/2)
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco
Apresentador: Ygo Neto Batista
Autores: Ygo Neto Batista, Helber Elias Paz de Souza, Luiz Guilherme Genu, Leonardo 
Rodrigues Limongi.
Resumo: A circulação de correntes harmônicas é um problema de qualidade de energia. 
Muitas das soluções propostas atualmente dão atenção especial às componentes 
harmônicas -5, +7, -11 e +13. O trabalho proposto no FMEPT 2015 apresenta um filtro 
rápido baseado em GDSC para a detecção das componentes harmônicas -5 e +7 neste 
banner, e para as componentes -11 e +13 em um segundo banner.

TÍTULO: Percepção ambiental sobre a situação da floresta nacional da restinga de 
Cabedelo/PB.
Instituição: IFPA - Instituto Federal da Paraíba
Apresentador: Ana Maria Ferreira Cosme
Autores: Ytalo Bruno Brito de Farias, Ana Maria Ferreira Cosme, Isabelle Monteiro de 
Souza César.
Resumo: Tendo em vista uma melhor percepção a respeito das Unidades de Conservação 



- UC existentes no Estado da Paraíba, escolhemos a Floresta Nacional da Restinga de 
Cabedelo, que possui 123 hectares de vegetação característica do bioma de restinga, o qual 
possui espécies vegetais arbóreas juntamente com a vegetação de mangue. No entanto à 
referida UC foi criada em 2004, com a existência de construções tanto no entorno quanto 
na parte interior, este fato vem provocando o aumento da fragilidade e isolamento deste 
fragmento de mata nativa pelas referidas construções. Somando-se a isso, a mesma não 
possui zona de amortecimento, o que permite o sufocamento deste fragmento de mata 
pelos aglomerados urbanos. A partir disso, através de visita in loco, constatamos que 
este sufocamento não se limita somente aos aspectos espaciais, inclui também elementos 
socioculturais e socioeconômicos. Para isso ressaltamos a importância para uma boa 
administração pública da malha urbana.

TÍTULO: Aprendendo valores fundamentais com a sexualidade na educação físca escolar
Instituição: IFRR - Instituto Federal de Roraima
Apresentador: Yunã Lurie Araújo Passos
Autores: Yunã Lurie Araújo Passos, Carlos Alberto Sousa da Silva, Dorivaldo Vicente Júnior.
Resumo: Ao nascer, a criança está concentrada em um cenário social, que a identifica e que 
pode ser modificada enquanto ser histórico. Ao chegar na adolescencia, passam por várias 
mudanças que afetam o seu comportamento e a maneira de se impor diante a sociedade. 
Desconhecendo assim, seus valores com relação a sexualidade e o mundo em que vivemos. 
Para Goellner (2010), sexualidade está baseada nos desejos e prazeres que envolvem as 
preferências ou experiências sexuais, a descoberta do corpo e sua identidade. Muitos 
alunos só precisam descobrir e reconhecer seus valores fundamentais. A fim de colaborar 
com o aprendizado dos alunos em relação aos valores fundamentais relacionado ao tema 
sexualidade, começamos a intervenção na Escola Estadual Wanda David Aguiar, por meio 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID com os alunos do 7º e 
8º ano do turno Matutino. Realizando roda de conversa, atividades recreativas e teatro no 
contexto da sexualidade. Esperamos que os alunos conheçam sobre o referido tema e que 
seus valores sejam expressos por meio de vivências e experiências, sendo o professor de 
Educação Física peça fundamental como mediador do processo

TÍTULO: Hoje a aula é lá fora
Instituição: IFPE - Instituto Federal de Pernambuco Campus Belo Jardim
Apresentador: Yuri Marcena
Autores: Yuri Marcena, Emannuele Ribeiro de Mendonça
Resumo: No Campus Belo Jardim do IFPE existe uma área total construída de 21.684,53 
m² com variados espaços, e 1.194.870,06 m² de área descoberta, que envolve diversas 
formações vegetais. Isto confere ao Campus oportunidades interessantes ao estudo de 
Geografia, como o “estudo do meio” e a “geografia do aluno”. Portanto, esse trabalho 
objetiva identificar espaços potenciais para o ensino de Geografia, bem como abordagens 



interdisciplinares. Para isto foi necessária a pesquisa bibliográfica e observação. A análise 
aponta que existem variados “espaços educadores” no Campus que podem ser explorados 
pela disciplina de Geografia aproximando o aluno da matéria.

TÍTULO: Interdisciplinaridade em ação: Conhecimentos interligados em aula externa a 
João Pessoa-PB
Instituição: IFRN - Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Apresentador: Zildalte Ramos de Macêdo
Autores: Zildalte Ramos de Macêdo, Vaneska Tatiana Silva Santos, Francisco Leandro Torres.
Resumo: O projeto da aula externa visou integrar as disciplinas de Artes Visuais, Geografia, 
Português, Marketing e Sociologia, objetivando estabelecer uma visão global do conhecimento 
trabalhado em sala de aula com os alunos do Curso Técnico Integrado de Nível Médio em 
Eletrônica, do Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Comércio e na modalidade de 
Educação Jovens e Adultos – EJA. O projeto interdisciplinar se justifica pela importância 
e eficácia em proporcionar ao aluno a experiência e o conhecimento in loco, mediante a 
percepção, a apreciação, a leitura e o olhar crítico percebidos no cotidiano e na sua realidade 
socioespacial. A metodologia consistiu no desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula; a 
experiência da observação, análise da paisagem in loco; e na produção de um documentário 
intitulado “Arte e Cultura em João Pessoa” feito pelos alunos. O resultado foi extremamente 
satisfatório, tanto pela produção do documentário como produto final, como também pelo 
desenvolvimento processual de um trabalho interdisciplinar, onde foi possível integrar 
variadas áreas do conhecimento, conteúdos e pessoas, de forma reflexiva e crítica.

TÍTULO: Gestão do clima organizacional
Instituição: IFG - Instituto Federal de Goiás, Campus Itumbiara
Apresentador: Renistenes Eunice Costa Campelo
Autores: Renistenes Eunice Costa Campelo,
Resumo: de acordo com Ferreira, (2011) no Brasil, as principais causas da evasão escolar, 
de acordo com os dados do Ministério da Educação são: desinteresse total e a falta de 
incentivos, a necessidade de trabalhar juntamente com a oferta de trabalho, a dificuldade de 
absorção do conteúdo passado em sala de aula, conflitos com colegas e desentendimento 
com professores e também a repetência do ano letivo.
Objetivo geral: Pesquisar e refletir sobre as múltiplas possibilidades que constituem fatores 
influenciadores na evasão escolar, possibilitando conhecimentos teóricos, práticos e aplicáveis 
para diminuir as taxas de evasão escolar no Instituto Federal de Goiás, analisando os discursos 
que norteiam a construção da identidade educacional dentro de uma visão administrativa.
Objetivos Específicos: Pesquisar e analisar a correlação entre a evasão escolar e as polí-
ticas educacionais adotadas em relação às práticas dos educadores, buscando identificar 
possíveis soluções contextualizadas; Entrevistar alunos, pais de alunos, profissionais da 



educação e servidores administrativos, analisando a importância da relação destes na ges-
tão educacional e administrativa da instituição;
Para a coleta de dados serão utilizadas as técnicas de entrevista, visitação e observação. A 
entrevista e a visitação, utilizadas como técnicas para coleta de dados, ao mesmo tempo 
em que valorizam a presença do investigador, também dão espaço para que o sujeito in-
vestigado tenha liberdade de participar e enriquecer a investigação.
Conclui-se que a revisão da carga horária dos cursos técnicos integrados poderia ser uma 
maneira de diminuir a evasão escolar, assim o aluno conseguiria adaptar melhor. em relação 
ao conteúdo cobrado ser mais complexo, os professores poderiam criar turmas de ajuda 
extra para os anos iniciais onde preparariam os alunos com dificuldades para melhor assimi-
lação do conteúdo e assim a instituição poderia ter uma menor evasão por reprovação.

TÍTULO: O estudo dos manuais didáticos de contabilidade geral para os cursos técnicos 
de contabilidade e bacharelado em ciências contábeis
Instituição: IFPR - Instituto Federal do Paraná
Apresentador: Yuri Farion
Autores: Yuri Farion, Cleverson Pereira Leal.
Resumo: Atualmente, os livros didáticos estão presentes em todo o processo da aprendizagem 
do aluno, sendo de grande importância para a sua formação. No estudo da contabilidade, não 
é diferente, apesar de apresentar muitas falhas no tratamento das questões da historia desta 
ciência. de forma geral, tais assuntos ficam completamente esquecidos, e os livros ficam 
relegados ao tratamento das técnicas contábeis. Este trabalho faz uma abordagem da maneira 
que a historia da contabilidade é descrita em cinco livros da área, considerando-a como uma 
ciência que está sujeita a transformações sócio-culturais e econômicas. A análise dos livros 
demonstrou que este tema é apresentado de forma superficial, constituindo-se elemento de 
curiosidade e com pouco tratamento científico. Observou-se que a história da contabilidade é 
tratada desconexa dos conteúdos científicos da área, tornando-se basicamente um apêndice 
dos capítulos e sessões temáticas do livro, descaracterizando-a como uma ciência construída 
no âmbito de uma cultura e de um tempo.

TÍTULO: Recursos de interatividade e ensino de geometria
Instituição: IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Apresentador: Vanessa Aparecida de Souza
Autores: Vanessa Aparecida de Souza, Andréia Raquel Simoni Saldanha.
Resumo: Neste trabalho analisamos a situação do uso das TIC’s em sala de aula. Tal 
pesquisa se propõe a criação de atividades que integram ensino de geometria e a lousa 
digital em aulas de matemática, tendo como foco trabalhos em grupos. Pretendemos que 
ao término desta pesquisa possamos criar meios que facilitem ao professor a integração 
das tecnologias digitais, especialmente a lousa digital nas escolas, vinculadas ao 
desenvolvimento profissional dos professores. 
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