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Apresentação 
 

Atualmente, a partir das facilidades de acesso a informação, cresce a necessidade 
de se trabalhar na formação de um sujeito crítico e consciente de seu papel na 
sociedade. Assim, desenvolver a habilidade de filtrar, interpretar e aplicar de forma 
adequada os conhecimentos adquiridos se torna fundamental para uma formação plena e 
em conformidade com as atuais expectativas sociais. 
 

Faz parte desse processo saber pesquisar e selecionar de forma crítica as 
informações disponíveis, aplicando-as em experimentos e, possibilitando assim, a 
constituição do espírito científico. Quando tais ações são materializadas nos níveis 
fundamental, médio, técnico e superior, além de oportunizar a pesquisa aplicada, 
preparam e aproximam os estudantes da pesquisa acadêmica. Sob esta perspectiva, as 
Mostras e Feiras se consolidam como um meio para estimular e instigar os estudantes a 
desenvolverem projetos científicos, propiciando, adicionalmente, a divulgação e 
discussão sobre os resultados obtidos. 
 

A realização da XI MOCITEC - Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – 
Câmpus Charqueadas, nos dias 25 e 26 de agosto de 2017, se coadunou a este cenário 
mais uma vez, invocando docentes e discentes para o desenvolvimento de projetos e 
experimentos. Especificamente, a XI MOCITEC teve a participação de mais de 300 
estudantes e 100 orientadores, distribuídos em projetos advindos de instituições de 
Ensino Fundamental, Médio, Técnico de Nível Médio e Superior de todo o estado do 
Rio Grande do Sul e do sul do estado de Santa Catarina. Ao longo dos dois dias de 
evento, foram mais de dois mil visitantes. No encerramento do evento, após a 
finalização do processo de avaliação presencial e contabilização da pontuação, a 
cerimônia de premiação apresentou os projetos que obtiveram a primeira, segunda e 
terceira colocação em suas respectivas categorias. Adicionalmente, foram apresentados 
os trabalhos classificados como finalistas para a MOSTRATEC. 

 
Em suma, a XI MOCITEC reforçou seu caráter disruptivo e transformador, o 

qual vem se reafirmando a cada edição do evento. Entendo, sem nenhum espaço para 
dúvidas, que a realização de mostras e feiras, em especial, daquelas com foco no ensino 
técnico de nível médio como é o caso da MOCITEC, é uma forma comprovadamente 
efetiva de impulsionar nossos jovens talentos e, consequentemente, o crescimento social 
e econômico da nossa nação. Desejo a todos uma boa leitura! 
 
 
 

Vinícius Tavares Guimarães 
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Cansou De Olhar Para A Tela? Uma Luz Sobre A Exposição 
Aos Monitores 

Autor(es): Keyla Vargas Machado da Silva, Taíne Souza Silveira 

Orientador: Inês Dutra Silveira 

Instituição: E.M.E.F. São Miguel/Charqueadas 

Ao assistir a uma aula, a professora de Ciências falava sobre os problemas 
decorridos pela exposição aos monitores de produtos eletrônicos, surgiram 
muitas dúvidas. Então iniciou-se o presente trabalho, buscando conhecer os 
problemas causados pelo excesso de luminosidade em crianças de 5 a 10 anos 
integrantes da comunidade escolar da São Miguel. Realizaram-se entrevistas 
com crianças dos anos iniciais. Foram tabulados os dados e confeccionados 
gráficos para análise. Com base nas entrevistas, observou-se que a maioria das 
crianças utilizam aparelhos com monitor por mais de uma hora, sendo o 
celular o mais utilizado. A maioria dos adultos responsáveis desconhece os 
problemas causados. Com as pesquisas realizadas na internet, foi possível 
constatar que diferentes tonalidades da luz dos monitores podem causar 
diferentes reações orgânicas, em especial nos olhos e na relação com a 
qualidade do sono. Com base nos dados obtidos, terá início em junho, uma 
campanha de informação junto à comunidade escolar, buscando minimizar os 
efeitos prejudiciais do uso dos aparelhos com monitor, bem como oferecer 
alternativas de um uso mais adequado para a faixa etária em questão. 
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Conscientização Ambiental 

Autor(es): Erick Souza Nebauer, Matheus Carvalho Tavares, Samara 
Cardoso Scienza 

Orientador: Paula de Souza Xavier 

Co-orientador(es): Guacira Aparecida Tejada Vencato 

Instituição: Escola Municipal Artur Dornelles 

O lixo está por toda parte, o descarte de resíduos as margens do rio Jacuí tem 
aumentado, se transformando em verdadeiros lixões a céu aberto, e os que são 
recolhidos por não estarem separados vão parar em aterros sanitários. Um dos 
grandes problemas relacionados ao meio ambiente é a falta de conhecimento 
sobre os problemas causados pela eliminação inadequada do nosso lixo. Este 
desconhecimento, que muitas vezes é causado pela falta de orientação na 
infância, acaba formando um adulto omisso as questões ambientais. Por estas 
razões nosso projeto científico pretende identificar o que nossos alunos sabem 
sobre o lixo e a partir dos dados levantados pela pesquisa, desenvolver dentro 
da escola um projeto de conscientização.  
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Consuma Sem Consumir o Planeta em que você vive 

Autor(es): Jéssika Silva Serpa, Luis Felipe T. De. A. F. Da Silva, Nicole 
Serpa de Abreo 

Orientador: Inês Dutra Silveira 

Instituição: E.M.E.F. São Miguel / Charqueadas 

O Brasil é o país dos sacos e sacolas plásticas e, em Charqueadas, não é 
diferente. Todo comércio embala em sacos ou sacolas plásticas tudo que passa 
pela caixa registradora. Pode ser muito pequeno ou muito grande, muito caro 
ou muito barato, ele será embalado em uma sacolinha de plástico. 
Infelizmente, tudo isso já faz parte do cotidiano das pessoas como algo 
normal. A dependência é tamanha, que quando ela não está disponível, as 
pessoas reagem com reclamações. Os estragos causados pelo uso 
indiscriminado dos plásticos, em especial sacos e sacolas plásticas, na 
natureza tornou o consumidor o colaborador de um grande desastre ambiental 
sem precedentes. Feitos de resina sintética a partir do petróleo, a maioria dos 
plásticos não são biodegradáveis e levam séculos para se decompor no 
ambiente natural. Nos supermercados, as sacolas são de plástico filme. No 
Brasil, são produzidas 210 mil toneladas anuais deste plástico, sendo quase 
10% de todo lixo produzido no país. A partir das trilhas realizadas no Bairro e 
da pesquisa de campo junto à comunidade, foi possível dimensionar o 
tamanho do problema com o uso das sacolas plásticas, resíduo mais presente 
no ambiente. Com as pesquisas realizadas, este trabalho tem por objetivo 
conhecer os prejuízos ambientais do uso e descarte dos produtos plásticos, 
pelo consumo indiscriminado e consequente produção de resíduos. Na busca 
de soluções que minimizem o problema, realizaremos campanhas junto à 
comunidade e abaixo-assinado pedindo providências à Câmara de Vereadores. 
Pesquisamos sobre a história da origem, produção e usos do plástico. 
Realizamos trilhas e registramos em fotos e vídeos o problema dos resíduos 
descartados incorretamente no ambiente do Bairro São Miguel. 
Reconhecemos os prejuízos gerados ao ambiente pelo uso e descarte dos 
plásticos em vários lugares do Planeta. Pesquisamos as soluções já aplicadas 
em vários países para reduzir danos de forma sustentável. 
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Eu Uso Fone de Ouvido: Sou da Geração surdos do Futuro! 

Autor(es): Tavani da Silva Peixoto 

Orientador: Inês Dutra Silveira 

Instituição: E.M.E.F. São Miguel / Charqueadas  

Adolescentes podem ter surdez precoce, revelou pesquisa. Ao receber o 
resultado de uma pesquisa feita com 506 crianças de Lajeado, no Vale do 
Taquari, a professora de otorrinolaringologia da USP Tanit Ganz Sanchez 
ficou surpresa: 31% deles apresentavam zumbido na audição. Soou o alarme 
de um problema atual entre os jovens. Mania entre os jovens, o uso de fones 
de ouvido pode provocar surdez. Pesquisas apontam indivíduos com menos de 
30 anos que apresentam perdas auditivas equivalentes à pessoas acima de 60 
anos. A membrana do tímpano é atingida diretamente pelo som, podendo 
prejudicá-la, em casos de volume acima da média. Buscando compreender se 
o fone de ouvido causa surdez, realizou-se pesquisas e entrevistas com jovens 
na escola, para compreender e descobrir as consequências do uso inadequado 
dos fones de ouvidos e a perda auditiva. Serão confeccionados gráficos e 
análises para organizar uma campanha de informação junto à comunidade 
escolar. 
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Extintor de Incêndio em Garrafa PET 

Autor(es): Christian Ribeiro dos Santos, Guilherme Conceição Barros, 
Micael Rodrigues de Menezes 

Orientador: Karyne Maurmann 

Instituição: EMEF Anita Garibaldi 

A descoberta do fogo proporcionou uma revolução na humanidade e até hoje 
ele faz parte do nosso cotidiano, seja no cozimento de alimentos, na produção 
agrícola e industrial ou pelos riscos à vida humana e à natureza. Iniciamos 
este projeto estudando a reação química da combustão (responsável pelo 
fogo), avaliando os diferentes reagentes e produtos que podem participar do 
processo e estudando as formas de contenção do fogo, incluindo os diferentes 
tipos de extintores de incêndio e sua correta utilização. A partir disto, 
decidimos criar um extintor de incêndio em garrafa PET, aproximando assim 
os conteúdos das reações ácido-base à utilidade prática da Química, 
proporcionando uma aprendizagem mais significativa a partir de experimentos 
com materiais de fácil acesso dos alunos. Ao longo do projeto também serão 
discutidos os impactos da fumaça na saúde humana e nos riscos ambientais 
relacionados, através da avaliação de amostras de solo do pátio escolar onde 
fizeram a fogueira de São João e outras áreas. Ao final do projeto, pretende-se 
comparar a eficácia do extintor de garrafa PET com um extintor químico e 
apresentar os resultados para a comunidade escolar, instruindo sobre o correto 
manuseio deste equipamento e sobre as ações em caso de incêndio.  
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  Ilusões de Ótica: Desvende Esse Mistério 

Autor(es): Diovana Dos Santos Chimendes Silva, Ester Kappel Felles, 
Ingridh Medeiros Kappel 

Orientador: Sonia de Oliveira Mota 

Co-orientador(es): Rosemari Machado Goulart 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho 

As ilusões de ótica despertaram e ainda despertam muito a curiosidade e 
fascínio nas pessoas, este tema é alvo de vários estudos, a base deste mistério 
está no simples fato de que nosso cérebro é terrivelmente lógico e deseja 
encontrar um sentido e um equilíbrio em tudo o que vê. O modo como vemos 
nossa realidade depende unicamente de nossos processos cerebrais. Baseado 
em pesquisas os alunos do oitavo ano da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Salgado Filho de São Jeronimo realizaram várias atividades 
práticas e de pesquisa nas disciplinas de Ciências e Educação Artística tendo 
como principal objetivo explicar como nosso cérebro age e reproduz as 
imagens e formas mostradas a ele. Nosso cérebro analisa, sintetiza, transforma 
e interpreta. Isso não significa que ele nos engana, apenas tenta nos fornecer 
equilíbrio e uma resposta o mais lógica possível. Graças ao nosso cérebro nos 
adaptamos, portanto, ao mundo que nos rodeia.  
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O Uso Excessivo dos Meios Digitais na Adolescência 

Autor(es): Davi Nunes Lacerda, Miquely Curi Araujo Poeta, Yasmim de 
Lima Pinheiro 

Orientador: Renata Osielski 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Henri Duplan 

Os meios digitais atuais são - sem dúvidas - os avanços mais vantajosos das 
últimas duas décadas em questão de tecnologia. Temos tudo ao nosso alcance 
e isso é uma ferramenta de extrema importância para a demanda escolar 
vivida pelos adolescentes, mas o uso excessivo dos mesmos é mais comum do 
que o uso saudável e pode trazer uma série de consequências tanto 
psicológicas quanto físicas. Contrariando prognósticos de que a tecnologia 
apenas ajudaria a multiplicar informações e o círculo de amizades, muitas 
crianças e adolescentes nunca estiveram tão desconectados do mundo. 
Parecem hipnotizados por seus aparelhos móveis, perdendo a vontade de 
estudar, de brincar ao ar livre e até de conversar entre si e com os familiares, 
sem intermediação das telas. Segundo estudiosos, muitos jovens já apresentam 
sintomas de vício em eletrônicos, como a queda no rendimento escolar, a 
insônia e o nervosismo sem causa aparente. Nosso projeto visa abordar a 
rotina dos jovens, apresentando uma série de problemas relacionados ao uso 
excessivo das tecnologias, bem como propor soluções aos dilemas vividos por 
causa do exagero no mundo digital. 
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Os Efeitos do Refrigerante no Corpo Humano 

Autor(es): Ana Lídia Marques Barbo, Bruna Tassoni Silva, Manuella Rocha 
da Cunha 

Orientador: Renata Osielski 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Henri Duplan 

Nosso projeto visa abordar as consequências do refrigerante no organismo 
humano, mostrando a composição química dessa bebida, bem como alertar 
sobre o seu uso excessivo, seus malefícios à saúde e propor medidas para 
reduzir o seu consumo ou até mesmo abolir a sua ingestão. O refrigerante é 
uma das bebidas mais comuns na mesa dos brasileiros. Não é mais restrito 
apenas aos almoços de domingo, continua sendo mais barato do que o suco 
natural e tornou-se parte integrante da nossa dieta. São poucas as pessoas que 
não consomem essa bebida pelo menos uma vez por semana. Mas quando 
pensamos em fatores prejudiciais para a nossa saúde, do refrigerante 
lembramos apenas as temidas celulites e o ganho de peso. Na verdade, muitas 
outras coisas acontecem com o nosso organismo quando consumimos 
refrigerantes, principalmente quando exageramos. A bebida não contém 
nenhum valor nutricional e está repleta de cafeína, corantes e conservantes, 
além de altas taxas de açúcar. O consumo excessivo e em longo prazo de 
refrigerante está relacionado a inúmeros problemas de saúde como: asma, 
cáries, doenças cardíacas, osteoporose, problemas renais, questões 
reprodutivas, obesidade, entre outros.  
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Produção de Sabão: Da química à conservação dos recursos 
hídricos 

Autor(es): Deivid Peixoto Araujo, Lauendy Menezes de Souza, Valéria 
Peixoto da Silva 

Orientador: Karyne Maurmann 

Instituição: EMEF Anita Garibaldi 

Apesar de sermos o “planeta água”, menos de 3% da água do planeta pode ser 
usada para consumo humano, sendo que a maior parte encontra-se ameaçada 
pela poluição. O óleo de cozinha é um resíduo altamente poluente: um litro 
pode contaminar até 25 mil de litros de água. Este projeto foi pensado para 
tornar o ensino de Química mais próximo da realidade dos alunos, aliando 
uma aprendizagem prática à reflexão sobre as problemáticas ambientais 
atuais. Inicialmente estudamos as reações químicas, partindo para as reações 
mais comuns no nosso dia a dia e aos seus efeitos no meio ambiente. A 
produção de sabão alia uma atividade experimental com ingredientes de fácil 
acesso, permitindo um maior entendimento das reações químicas de 
saponificação, além de trabalhar os conceitos de poluentes, biodegradável, 
enzimas, microorganismos, cadeia alimentar, etc. Após a produção do sabão 
pretende-se ainda comparar o sabão artesanal e o industrializado, tanto nas 
suas formulações químicas quanto aos efeitos nos microorganismos aquáticos. 
Para finalizar, os resultados serão apresentados para toda a comunidade 
escolar, com atividades específicas para as equipes de cozinha e limpeza, 
conscientizando sobre a poluição das águas e a importância tanto do correto 
descarte quanto do reaproveitamento do óleo de cozinha como sabão.  
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Projeto Consciência Verde – Dimensão 2017 

Autor(es): Eduarda Pereira, Henrique da Silva Kurtz, Laura Skorupski 

Orientador: Lizandra Klein 

Instituição: Escola Técnica Dimensão 

Contemporaneamente, o conceito de “desenvolvimento sustável” significa 
desenvolver-se nos aspectos ambientais, sociais e econômicos de modo a não 
comprometer o desenvolvimento das futuras gerações. Nas escolas, 
aprendemos vários modelos de educação sustentável visando abordagens em 
que os alunos possam compreender a sua importância social na preservação 
ambiental. No entanto, estes projetos educacionais tendem a cair no desuso ou 
na falta de êxito. O presente projeto visa buscar práticas sustentáveis em 
ambientes escolares que possam perpetuar através de um sistema de gestão 
ambiental escolar, realizado e idealizado pelos alunos dos anos finais do 
ensino fundamental, buscando a participação e envolvimento de toda 
comunidade escolar.  
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Sabão Ecológico: Uma Alternativa Sustentável para 
Descartar os Resíduos de Gordura 

Autor(es): Alisson Cruz Pereira, Suelen Emanuely Menezes 

Orientador: Inês Dutra Silveira 

Instituição: E.M.E.F. São Miguel / Charqueadas 

Todos os dias, nas casas, residências e restaurantes, o óleo de cozinha é 
utilizado para preparar muitos alimentos. No entanto, a maioria das pessoas 
descarta o óleo utilizado não se preocupando com a poluição provocada por 
ele. Em função da grande poluição dos rios e do solo pelo descarte irregular 
do óleo de cozinha, este trabalho tem por objetivo alertar sobre a poluição 
causada e oferecer alternativas para reciclagem do óleo. Durante o 
desenvolvimento do trabalho, foram executados experimentos, pesquisa de 
campo e pesquisas para melhor compreender as questões relacionadas aos 
impactos provenientes da poluição causada pelo óleo de cozinha descartado 
de forma inadequada. Como alternativa sustentável ao problema, 
apresentamos a confecção do sabão ecológico e os cuidados necessários com 
o descarte adequado do óleo utilizado na cozinha. 
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A Era do Rádio no Brasil 

Autor(es): Juan Pablo Camargo Corrêa, Maicon Zeno Cardoso de Souza, 
Teyllor Tôrres Machado 

Orientador: José Edimilson Machado Kober 

Co-orientador(es): Marco Aurélio Feltrin Affeldt, Selcia Vanunzia Rodrigues 
de Souza 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

Nossa pesquisa é sobre A Era Do Rádio No Brasil, de 1913 até 1945. Nesse 
trabalho explicaremos sobre o rádio no Brasil, a empresa que trouxe ao Brasil 
Westinghouseea Western Eletric. Também queremos investigar sobre Luiz 
Netto o criador do rádio no Brasil. A primeira Estação de rádio no Brasil 
ocorreu em 7 de setembro de 1922 em comemoração ao centenário da 
independência do Brasil. O rádio como meio de comunicação tem uma 
importância fundamental na vida do cidadão e da comunidade a que ele 
pertence. Nosso problema e descobrir como surgiram e se desenvolveram as 
primeiras emissoras de rádio no Brasil? E temos como objetivo principal 
reconhecer e compreender os principais aspectos referentes a Era do Rádio no 
Brasil. Iniciamos realizando uma pesquisa bibliográfica investigando na 
internet, em livros, artigos de jornais, trabalhamos com arquivos em pdf, 
fizemos vários resumos, e uma lista de palavras-chaves e nos preocupamos 
em buscar o significado destas. O passo seguinte foi pesquisar documentos 
históricos, artigos de jornais e revistas, cartas, documentos jurídicos, fotos e 
imagens antigas ... Com o material coletado passamos a analisa-los e a 
escrever textos explicativos sobre os mesmos. Muito mais que uma simples 
transmissão de voz, a invenção do rádio fez e ainda faz parte da vida de 
muitas pessoas, seja para estar informado em relação às notícias, não perder o 
jogo de futebol enquanto está dirigindo ou ouvir sua música predileta.  
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A morte não é o fim: O conhecimento pode salvar vidas! 

Autor(es): Elano Tavares do Nascimento, Ellen Tassoni Corrêa Fortes, 
Márcia Letícia Machado 

Orientador: Verônica Correa de Oliveira 

Co-orientador(es): Liliane Dalenogare Genro, Verônica Correa de Oliveira 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Eva Alves Pereira 

O presente projeto visa primeiramente abordar o tema, doação de órgãos, nas 
escolas públicas da rede municipal de São Jerônimo, com o objetivo de 
conscientizar a comunidade escolar sobre a importância desse ato que 
ultrapassa "as barreiras da morte" - um ato de amor que pode salvar vidas! O 
projeto será desenvolvido pelos alunos do 6º ano, 7° ano e 8º ano, que através 
de pesquisas teórica, histórica e de dados tentarão desmistificar medos e tabus, 
através do conhecimento, apresentando dados e os procedimentos necessários, 
desde a morte até a parte médica/burocrática e logística. Entendemos também 
que urge uma discussão mais sistemática do tema doação de órgãos, pois seria 
oportuno se incluído nos PPP's das escolas da rede pública municipal, pois 
além de ser um ato de solidariedade, humanidade, é também cidadania, e seria 
interessante fazer parte do currículo. O conhecimento obtido através dessa 
mostra, poderá estimular mais pessoas a doarem órgãos e assim reduzir a fila 
de espera dos pacientes que aguardam um transplante. Lembrando que um 
único doador poderá salvar 8 vidas. Os dados e experiências obtidos pelos 
alunos através desse projeto, serão apresentados na Mocitec e para o poder 
público municipal, para quiçá, possa entrar no calendário escolar ao menos 
como sugestão para os professores desenvolverem através de projetos, a 
temática em suas escolas.  
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Açúcar na Adolescência 

Autor(es): Briely Preussler Brasil, Eduarda Silveira Cardoso, Laura Lague 
Bastlani 

Orientador: Carmen Ennes Becker 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini 

Um novo guia da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado esta 
quarta-feira (09/03/15) pede a redução do consumo de "açúcar livre" entre 
crianças e adultos para menos de 10%. O documento diz que se a queda for 
para menos de 5%, aproximadamente 25 gramas ou 6 colheres de chá por dia, 
a população terá benefícios de saúde. Segundo a OMS, "há provas concretas 
de que o consumo de açúcar livre abaixo de 10% de todo o consumo de diário 
de energia reduz o risco de sobrepeso, de obesidade e também de adquirir 
cáries. De Copenhague, na Dinamarca, o gestor de nutrição e obesidade da 
OMS, João Breda, falou à Rádio ONU sobre o perigo do consumo em 
excesso. "São açúcares muito simples pelo que são absorvidos rapidamente 
pelo nosso organismo. São utilizados de forma muito rápida. E, quando em 
excesso, podem contribuir para doenças como obesidade e diabetes. Embora 
possam ser utilizados no contexto de uma alimentação saudável, o seu 
consumo deve ser limitado porque há evidência científica que os associam, 
sobretudo, com a obesidade e com a diabetes." Diante destas constatações 
pretende-se desenvolver um trabalho com o objetivo de verificar o consumo 
de açúcar pelos adolescentes de nossa escola. A pesquisa qualitativa será 
realizada através de perguntas semi estruturadas, estudos sobre o assunto 
aliados ao diário de campo. Estes, proporcionarão a análise dos dados 
coletados assim como a conclusão dos objetivos propostos.  
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Câncer de Mama 

Autor(es): Ana Cláudia Abrahão Vargas, Kauani de Oliveira Baccin, Luara 
Yonim Cazarotto 

Orientador: Carmen Ennes Becker 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini 

Com base no documento World cancer report 2014 da International Agency 
for Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS), é 
inquestionável que o câncer é um problema de saúde pública, especialmente 
entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que, nas próximas 
décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais de 20 
milhões de casos novos estimados para 20Os tipos de câncer mais incidentes 
no mundo foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão), intestino (1,4 
milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos homens, os mais frequentes foram 
pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e 
fígado (7,5%). Em mulheres, as maiores frequências encontradas foram mama 
(25,2%), intestino (9,2%), pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago 
(4,8%). 25. Desta forma pretende-se desenvolver uma pesquisa qualitativa 
com o objetivo de verificar o índice de câncer de mama em nossa cidade e a 
relação com a hereditariedade. O trabalho será desenvolvido através de 
questionário semi estruturado, aliado ao diário de campo e à fundamentação 
teórica proporcionando a análise dos dados e a conclusão do mesmo.  
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Dietas Radicais 

Autor(es): Alice Hammes de Almeida, Camily Hammes Tassoni Oliveira, 
Juliana Muller de Freitas 

Orientador: Carmen Ennes Becker 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) fez uma lista de quatro medidas que 
ajudam a emagrecer sem ameaçar o bem estar e a saúde. De acordo com esta 
organização, as dietas radicais não são boas indicações e somadas ao 
sedentarismo são a grande causa de doenças cardiovasculares e diabetes. A 
obesidade tornou-se uma indústria lucrativa, com os mais diversos tipos de 
dietas que prometem a resolução rápida do quadro. As dietas de moda levam a 
uma perda de peso rápida, mas, assim que são interrompidas, provocam 
aumento ponderal de peso, muitas vezes superando o anterior (por Portal 
Brasil Publicado: 12/01/2015 10h58). Neste sentido pretende-se realizar uma 
pesquisa qualitativa com o objetivo de verificar os cuidados e preocupações 
com dietas radicais realizadas por adolescentes e adultos. O trabalho será 
desenvolvido através de entrevistas semi estruturadas, observações que serão 
registradas no diário de campo aliadas a uma fundamentação teórica. Esses 
nos darão suporte para verificarmos o objetivo proposto e chegarmos a uma 
conclusão.  
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Envelhecimento da população no município de Charqueadas-
RS: uma análise comparativa 

Autor(es): Maitê Lopes Almeida 

Orientador: Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Co-orientador(es): Edimilson Machado Kober 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

Como tema desta pesquisa desejou-se conhecer o envelhecimento da 
população no município de Charqueadas-RS. Como justificativa apresenta-se 
a importância de conhecer o envelhecimento da população no município no 
intuito de ajudar aos órgãos públicos sejam eles, municipal, estadual e federal 
na elaboração de políticas públicas voltadas aos idosos. Para tanto, 
inicialmente, definiu-se o problema: conhecer o número de pessoas idosas no 
município de Charqueadas-RS. Por sua vez, como objetivo geral buscou-se 
adquirir o conhecimento do número de pessoas idosas de ambos os sexos. E, 
de forma específica, buscou-se descrever e analisar as faixas etárias onde 
ocorrem mais o envelhecimento. Nesse sentido, como referencial teórico, 
buscou-se verificar o número de pessoas idosas no Estado e no Brasil. Como 
método foi realizado uma pesquisa no site do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE. Deste modo concluiu-se que há um número expressivo 
de pessoas idosas no município de Charqueadas, e o mesmo continua 
aumentar com o passar das faixas etárias. Palavras-chave: Envelhecimento, 
população.  
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Estudo sobre as tribos urbanas Nerd, Geek, Otaku 

Autor(es): Ana Júlia Rodrigues Oteiro, Ester Gama Porcher 

Orientador: Maria Alice Paula da Silva 

Co-orientador(es): Gabriel Moraes de Oliveira, Luís Eduardo da Silva 
Carvalho 

Instituição: Rede Emancipa - Charqueadas 

Em nossa sociedade existem uma série de tribos urbanas com culturas 
diferentes (MAFFESOLI, 2010). A presente pesquisa busca um estudo acerca 
das tribos urbanas nerd, geek e otaku. Tem-se como problema de pesquisa a 
seguinte questão: “Como se dá as relações das tribos urbanas nerd, geek e 
otaku com a sociedade em geral?”, pois segundo Garbin (2003) e Schmidt 
(2006) a constituição de grupos culturais nos mostram a necessidade de 
muitos jovens buscarem pertencer a alguma tribo social, desta forma podemos 
discutir a produção de identidades culturais juvenis. Objetiva-se então, de 
maneira geral, compreender como se dá estas relações sociais as quais a 
pesquisa está problematizando, busca-se perceber se existem meios de 
exclusão social, observar os comportamentos e refletir soluções após os 
resultados da pesquisa. Para realizar este estudo será feita uma pesquisa 
quantitativa através de formulários online destinados a estas tribos e uma 
pesquisa qualitativa entrevistando membros destas tribos sociais, bem como 
uma pesquisa etnográfica.  



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Fundamental: Ciências Humanas e suas 
tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

29 

 

Insegurança em Nossa Cidade 

Autor(es): Leonardo Lima, Otávio Moura de Sá, Richard dos Santos Araujo 

Orientador: Carmen Ennes Becker 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini 

A sensação de insegurança no Rio Grande do Sul ganhou status de endemia. 
Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Index, que ouviu 2 mil 
pessoas em 30 municípios, 73,9% dos entrevistados disseram acreditar que a 
violência recrudesceu nos últimos 12 meses e 69,2% afirmaram já ter sido 
alvo de bandidos. O estudo foi feito nos dias 11 e 12 de fevereiro, na mesma 
semana em que a Secretaria da Segurança Pública divulgou índices de 
criminalidade do Estado. As estatísticas revelaram incremento de 70% nos 
homicídios em 10 anos e número recorde de carros furtados e roubados em 
2015. Ao todo, 84,4% dos homens e mulheres abordados na sondagem 
reconheceram sentir medo de caminhar em vias públicas à noite e 63,6% 
admitiram o receio – há alguns anos improvável – de circular nas ruas à luz do 
dia. Os resultados pioraram em relação à investigação feita pelo instituto em 
fevereiro de 2015, com amostra idêntica. Apesar de preocupante, o cenário 
retratado não chega a surpreender especialistas. Neste mesmo sentido 
pretende-se realizar uma pesquisa qualitativa com o objetivo de verificar o 
índice de insegurança dos moradores de nossa cidade. O trabalho será 
desenvolvido através de questionário semi estruturado, aliado ao diário de 
campo e à fundamentação teórica proporcionando, assim, a análise dos dados 
e a conclusão do trabalho.  



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Fundamental: Ciências Humanas e suas 
tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

30 

 

Machismo, Feminismo e a Importância do Empoderamento 
Feminino na Sociedade 

Autor(es): Bruna Paulini Barboza, Eduarda Cabral Magnus, Julia Dias 

Orientador: Anelise Barreto Petinelli 

Co-orientador(es): Jaquelini Osielski Gimenis 

Instituição: E.E.E.F. Piratini 

Machismo, Feminismo e a Importância do Empoderamento Feminino Neste 
trabalho, decidimos abordar o seguinte tema: Pré-Conceitos que as pessoas 
têm sobre machismo e feminismo. O trabalho é voltado para todos os 
públicos, mas está direcionado principalmente aos adolescentes. Tem por 
objetivo ampliar o foco do assunto através das diferentes opiniões, tendo por 
finalidade mostrar a importância deste tema na sociedade atual. Queremos que 
o nosso trabalho seja algo de utilidade pública, entretanto, citaremos inúmeras 
leis de apoio às mulheres. Serão apresentados cartazes, letras de músicas, 
caderno de campo e entrevistas. As três autoras do trabalho são adolescentes 
que abordarão sobre um assunto que gera polemica na atualidade e envolve 
todos os grupos sociais. Além disso, serão incluídos ao trabalho relatos de 
experiências com o machismo e o feminismo no dia-a-dia. O trabalho tem 
como base de pesquisa a origem do Feminismo, significado de Machismo e o 
Empoderamento Feminino, incluindo dados e estatísticas sobre a violência 
contra a mulher.  
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Memorial Brasil na Segunda Guerra Mundial 

Autor(es): Eduarda Medeiros da Silva, Laura Gimenes Vieira 

Orientador: José Edimilson Machado Kober 

Co-orientador(es): Janaina Domingues Klos, Selcia Vanunzia Rodrigues de 
Souza 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

A Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939, foi uma das guerras que 
mais atingiu a população mundial devido à sua expansão territorial e a 
consolidação entre várias nações. O Brasil, que iniciou a sua participação no 
conflito em 1942, teve um papel significativo e atuante, pois somou forças na 
luta contra os países do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). Enviando para a 
Itália (ocupada pelas forças nazistas), em julho de 1944, 25 mil militares da 
FEB (Força Expedicionária Brasileira), 42 pilotos e 400 homens de apoio da 
FAB (Força Aérea Brasileira), o Brasil estabeleceu a sua participação na 
Segunda Guerra Mundial. Tal tema é de suma importância para a sociedade 
brasileira atual, pois tais ações consolidaram fatores que influenciaram a 
derrubada da ditadura do Estado Novo e a formação histórico-social da nação. 
A partir desse estudo, pretende-se, além de resgatar a memória sobre a 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, também entender a 
importância dessa aliança; identificar os principais aspectos sobre o auxílio do 
Brasil e construir um memorial de imagens sobre as ações brasileiras na 
Segunda Guerra Mundial. Baseado numa pesquisa bibliográfica, o presente 
trabalho constatou que, mesmo o Brasil tendo-se mantido neutro no início da 
Segunda Guerra Mundial, até para garantir vantagens comerciais, a nação teve 
uma significativa participação que possuiu total relevância para o resultado 
obtido ao final da guerra.  
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Meu cabelo não é moda ou estilo é minha identidade 

Autor(es): Cassia Danielle Tornes, Evelyn do Nascimento Martins, Melissa 
Raphaelli do Prado 

Orientador: Sonia de Oliveira Mota 

Co-orientador(es): Rosemari Machado Goulart 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho 

Este projeto foi realizado nas disciplinas de Educação Artística e Ciências, 
com os alunos do oitavo e nono ano da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Salgado Filho do Município de São Jeronimo no RS, tendo por 
objetivo sensibilizar os educandos sobre a real importância do amor próprio, 
com ênfase a cultura afro. Realizou-se debates e pesquisa de opinião sobre o 
cabelo crespo, o corpo, a beleza negra e a condição do/a negro/a na sociedade 
brasileira. Esse estudo visa trabalhar o conteúdo obrigatório pela Lei 
10.639/03 que trata da cultura afro. O significado social do cabelo e do corpo 
e os sentidos a eles atribuídos. Cabelo crespo visto socialmente como estigma 
é transformado, não sem contradições, em símbolo de orgulho e afirmação 
étnico/racial, como também o resgate da Identidade da Negra através do 
Turbante.  
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Museu Itinerante de Imagens da Guerra Farroupilha 

Autor(es): João Pedro Massena Anjolim, João Vitor Marques Rodrigues, 
Rebeca da Silva Flores 

Orientador: José Edimilson Machado Kober 

Co-orientador(es): Marco Aurélio Feltrin Affeldt, Selcia Vanunzia Rodrigues 
de Souza 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

Neste trabalho queremos investigar a Guerra dos Farroupilhas com o objetivo 
de construir um museu itinerante de imagens em homenagem e este 
significativo episódio da história do Rio Grande do Sul. O museu é uma casa 
de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma 
pessoa, enfim é o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. 
Para compreender como era a economia, a vida, o que eles faziam para 
sobreviver, o que eles faziam no tempo livre, como eram suas roupas. O nosso 
problema é como investigar e construir um museu de imagens da Guerra 
Farroupilha? Iniciamos realizando uma pesquisa bibliográfica investigando na 
internet livros, artigos de jornais e acadêmicos, em arquivos pdf realizamos o 
download e colocamos todos em uma pasta. Procuramos o significado das 
palavras chaves em diferentes dicionários. O passo seguinte foi pesquisar 
documentos históricos, artigos de jornais e revistas, cartas, documentos 
jurídicos, fotos e imagens antigas ... Com o material coletado passamos a 
analisa-los e a escrever textos explicativos sobre os mesmos. Contudo, quanto 
a este caráter revolucionário, os farroupilhas não obtiveram sucesso. Pois o 
Brasil manteve-se uma monarquia e o Rio Grande do Sul voltou a condição de 
província brasileira. Mas o pior de tudo foi que a escravidão foi mantida. 
Mesmo os que haviam lutado na guerra, poucos foram os que mantiveram sua 
liberdade após a declaração de paz.  
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População carcerária no Rio Grande do Sul: uma análise 
comparativa 

Autor(es): Gabriely Guterres de Souza, Kamyly Aparecida Teles, Thaissa 
Lorrana 

Orientador: Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Co-orientador(es): Edimilson Machado Kober 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

População carcerária no Rio Grande do Sul: uma análise comparativa Como 
tema desta pesquisa desejou-se conhecer a população carcerária em 
penitenciárias no Rio Grande do Sul sob a tutela do Estado. Como justificativa 
apresenta-se a importância de conhecer a população carcerária no intuito de 
fazer uma reflexão ao aprisionamento de pessoas e a percepção de se ter uma 
conduta correta, idônea e responsável diante da vida. Para tanto, inicialmente, 
definiu-se o problema: conhecer o número de pessoas reclusas nas 
penitenciárias no Rio Grande do Sul. Por sua vez, como objetivo geral 
buscou-se adquirir o conhecimento do número de pessoas presas por 
penitenciárias no Rio Grande do Sul. E, de forma específica, buscou-se 
descrever e compreender o grande número de presos nos presídios do Rio 
Grande do Sul. Nesse sentido, como referencial teórico, buscou-se verificar o 
número de pessoas aprisionadas no Brasil. Como método foi realizado uma 
pesquisa no site da Superintendência de Serviços Penitenciários- SUSEPE. 
Deste modo concluiu-se que há um número expressivo de pessoas presas no 
Rio Grande do Sul e que muitos após saírem da prisão retornam com novos 
delitos. Palavras-chave: Presos, Penitenciárias, Rio Grande do Sul.  
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Sons e Ritmos Afro 

Autor(es): Camily Souza Cruz, Kamily Souza da Silva, Paulo Wenysson 
Goulart de Souza 

Orientador: Sonia de Oliveira Mota 

Co-orientador(es): Sandriane Noeli Fanfa dos Anjos 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho 

A África é um continente de grande extensão territorial, dividido em mais de 
50 países, onde se falam mais de duas mil línguas faladas e possui cerca de 
oitocentos milhões de habitantes. A história do continente africano remete aos 
seus diferentes povos, um universo de cultura e tradições. Muitas de suas 
raízes se espalharam pelo mundo afora. Ligados pela cultura e separados pelo 
Oceano Atlântico, o Brasil e a África apresentam realidades marcadas por 
semelhanças e diferenças. Os toques de atabaques, baterias de escolas de 
samba bumba meu boi, blocos afros, blocos de povo, congadas e muitas outras 
formas de festejo e danças revelam a força da vida, falando de heróis da 
comunidade, ensinando amizade, perdão, responsabilidade, dando identidade 
cultural ao povo brasileiro afrodescendente. Esse estudo visa trabalhar o 
conteúdo obrigatório pela Lei 10.639/03 que trata da cultura afro. Desta 
forma, os alunos do oitavo e nono ano da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Salgado Filho de São Jerônimo realizaram projeto prático e de 
pesquisa nas disciplinas de Ciências e Geografia com o objetivo de aprofundar 
conhecimentos direcionando para os sons e para os ritmos que marcam a 
cultura afrodescendente no Brasil. Para a realização do projeto utilizou-se: 
músicas, instrumentos, vídeos, pesquisa de campo com entrevistas a 
afrodescendentes entre outras atividades.  
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Violência e Latrocínio Apavoram o Rio Grande do Sul 

Autor(es): Gabriel Araujo da Silva, Giovana de Freitas Duarte, Liliane 
Kempka Antunes, Raynara Nogueira Dias 

Orientador: José Edimilson Machado Kober 

Co-orientador(es): Erika Cristina de Souza, Selcia Vanunzia Rodrigues de 
Souza 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

No ano de 2016 eclodiram episódios alarmantes de violência no Rio Grande 
do Sul. Vamos nos debruçar sobre casos de latrocínio, ou seja, o ato de roubar 
à mão armada. São casos de extorsão violenta que muitas vezes resultam na 
morte das vítimas. É bem preocupante os elevados índices desse tipo de 
violência, vitimando uma grande parcela da população gaúcha. Escolhemos 
tratar sobre a violência para informar sobre os cuidados que devemos ter. 
Nossa preocupação é com a falta de policiamento nas ruas, pois o Rio Grande 
do Sul é o quarto estado onde há mais roubos e furtos, sendo Porto Alegre a 
Campeã. Nosso problema é compreender os motivos pelos quais acontecem 
tantos episódios de latrocínios seguidos de morte. Estamos identificando e 
analisando casos de roubos seguidos de morte. Iniciamos nossa pesquisa 
procurando artigos de jornais, revistas, livros e fotografias. Fizemos resumos e 
uma lista de palavras-chaves. Nos debruçamos, também, sobre os índices que 
demonstram toda esta violência. Sabíamos que os índices de mortes eram 
altos, mas, com a pesquisa que fizemos, descobrimos que esses índices eram 
bem mais elevados do que pensávamos, principalmente na capital do RS 
(Porto Alegre), com o principal alvo que são as mulheres. Em 2016, RS 
fechou o ano com o maior número de latrocínios da história.  
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O céu é azul? 

Autor(es): Helen Dieh Wrasse, Joanna Schmidt Tavares, Paulo Francisco 
Figueredo 

Orientador: Indiara Leticia de Abreu Lima 

Instituição: Farroupilha 

Nosso trabalho, trás como questionamento, os motivos da coloração do céu de 
acordo com o período do dia. Nele, usamos os seguintes ramos da física, 
óptica e ondas. No intuito de responder essa questão que até hoje desperta 
curiosidade na maioria da sociedade, procuramos em diversas fontes obter 
respostas para decifrar esse enigma, que já foi decifrado a anos, 
principalmente por físicos como Isaac Newton, Tyndall e Rayleigh. Então 
usaremos experimentos que envolvam materiais como: Água, aquário, luz e 
etc. Para só assim desvendar o mistério e responder os motivos das diversas 
cores do céu.  
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O Taekondo e as Leis de Newton 

Autor(es): Eduardo Soares dos Santos, Laysa Mary da Silva Porto, Patrícia 
Rodrigues dos Santos 

Orientador: Lizandra Klein 

Instituição: Instituto Estadual de Educação Vasconcelos Jardim 

As práticas de atividades físicas no cotidiano do jovem atual têm sido cada 
vez menos contínuas. Porém, este projeto visa demonstrar que os jogos 
coletivos e práticas marciais (no caso Taekondo) podem ser associados a 
saúde e desenvolvimento de conceitos referentes a Física e o estudo dos 
movimentos e forças de Newton. Demonstrar a aplicabilidade prática das 
teorias newtonianas nas aulas e estudo do Taekondo, suas regras e golpes 
conforme o entendimento das Leis da Física e associar prática de esporte, 
saúde nos âmbitos químicos, físicos e biológicos dos indivíduos é o principal 
objetivo do presente projeto. A aplicação prática desse projeto no Taekondo 
visa a prática do esporte mais aplicada e contínua por jovens e adolescentes 
podendo associar a construção teórica dos conceitos de Física Moderna, 
concomitantemente ao desenvolvimento físico, biológico e anatômico do 
indivíduo.
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Dó-Ré-Mi Científico 

Autor(es): Tatieli Menezes Ribeiro 

Orientador: Gicele Weinheimer 

Co-orientador(es): Mirian Gomes Cancherini 

Instituição: Instituto Estadual Couto de Magalhães 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar os benefícios da Música para 
crianças de 6 a 10 anos de idade com baixo rendimento escolar. A avaliação 
teve início com a observação direta de aulas de violão ministradas a 10 alunos 
do Ensino Fundamental do Instituto Estadual Couto de Magalhães, todos 
selecionados pelo serviço de Supervisão Escolar. Notou-se no decorrer de um 
mês que as mesmas apresentaram avanços como: segurança emocional, 
concentração, coordenação motora, autoestima, comunicação e desenvoltura 
em trabalhos grupais. Foram utilizados, além dos violões, jogos pedagógicos 
como Tangram, quebra-cabeça, e jogo da memória. Nosso trabalho foi 
constituído por três partes fundamentais. No primeiro momento, avaliando o 
tempo que cada criança demorava para montar os jogos pedagógicos 
individualmente, e logo após os avaliamos em grupo. No segundo momento, 
foram ministradas aulas de violão durante um mês para essas crianças, que 
ensaiaram dois acordes básicos A (lá maior) D#m (ré sustenido menor). No 
terceiro momento, refizemos a mesma avaliação da primeira etapa, anotando 
novamente os tempos. Notou-se melhora significativa em todas as 10 crianças 
avaliadas. Nossa hipótese de que a música traz inúmeros benefícios às 
crianças foi comprovada. Pois quando se começa a aprender algum 
instrumento, neste caso o violão, comandos são enviados ao cérebro fazendo 
com que a percepção, memória (arquivamento de acordes e ritmo), 
concentração, coordenação sejam desenvolvidas. Com a ajuda dos professores 
dessas crianças tivemos contato com o rendimento escolar das mesmas. 
Durante as avaliações corriqueiras de aula, os professores notaram diferença 
comportamental, disciplinar e de concentração. A partir disso, podemos dizer 
que atividades envolvendo música melhoram a vida de crianças em vários 
aspectos.  
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Homossexualidade não é doença 

Autor(es): Brenda Valle de Souza, Eduarda Jacoby da Silva, Marcela de 
Souza Farias 

Orientador: Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Co-orientador(es): Luza Mai Marques Seckler 

Instituição: Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand 

Como tema para início da pesquisa, pensou-se a respeito da homofobia na 
escola Assis Chateaubriand. Como justificativa desejou-se mostrar a 
sociedade a importância de tratar as pessoas com igualdade, respeito e 
humanidade. Como problema elegeu-se conhecer a homofobia no âmbito da 
escola. Como hipótese se verificou que há muitas pessoas preconceituosas e 
ao mesmo tempo há homossexuais que ainda não se assumiram publicamente. 
Como objetivo geral foi conhecer a opinião das pessoas sobre a homofobia. 
Como objetivos específicos foi pesquisado quantos adolescentes apresentam-
se homofóbicos. Como referencial teórico foi consultado que em âmbito 
nacional há homofobia no Brasil e que muitos homossexuais sofrem violência 
por parte de pessoas que não aceitam a opção sexual dos mesmos. Como 
metodologia realizou-se o trabalho em cima de um questionário com as 
turmas do primeiro, segundo e do terceiro ano do ensino médio, e foi 
realizado um gráfico. Ao longo do trabalho pode-se concluir que há muitos 
homossexuais em nível municipal, estadual e federal, que sofrem todo o tipo 
de preconceito por não estar em uma “normalidade” da sociedade. Por conta 
desse preconceito, muitos não assumem ser homossexuais por medo do que 
possa acontecer. Como conclusão pode-se perceber que hoje em dia temos 
uma série de pessoas que são homossexuais (pessoas que gostam de pessoas 
do mesmo sexo) e com isso, muitas vezes, sofrem com o preconceito de 
pessoas. Palavras Chave: homossexualidade, Homofobia, preconceito.  
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Segurança no Trabalho 

Autor(es): Joicelene Silva da Silva, Luana Aparecida Nascimento Gonsalves 

Orientador: Gicele Weinheimer 

Co-orientador(es): Mirian Gomes Cancherini 

Instituição: Instituto Estadual Couto de Magalhães 

O objetivo do presente trabalho é verificar o nível de segurança dos 
funcionários de uma empresa do setor carvoeiro localizada em Minas do 
Leão. Quais os tipos de doenças mais encontradas nos trabalhadores do 
carvão? Após quantos anos de serviço pode ser visualizado algum tipo de 
desgaste físico-psíquico? Há muitos acidentes de trabalho? Em que setores 
isso pode ser visualizado? Por quê? Já houve mortes em decorrência do 
trabalho nas Minas? A empresa se preocupa com a saúde se seus funcionários, 
disponibilizando convênios médicos ou dando assessorias referentes à 
qualidade de vida? Visando às normas legais, a empresa precisa ter um plano 
de segurança do trabalho, assegurando a vida de todos os funcionários. As 
minas de carvão são muito perigosas, precisando haver um sistema de 
prevenção quanto a possíveis acidentes. No dia a dia, os trabalhadores passam 
muito tempo dentro da empresa, desde a manhã até tarde de noite. A maioria 
não tem muito tempo de praticar exercícios físicos fora do ambiente de 
trabalho, pois a jornada diária já é muito cansativa. Pensando nisso, 
realizamos uma pesquisa qualitativa-quantitativa com funcionário de uma 
grande empresa carvoeira localizada no cinturão carbonífero do Rio Grande 
do Sul. A partir da análise dos dados, conseguimos perceber que a prevenção 
é a base para diminuição dos possíveis problemas de saúde que uma elevada 
jornada de trabalho pode provocar. Uma empresa que não visa apenas ao lucro 
preocupa-se com o bem-estar de todos os envolvidos no seu processo de 
produção. Palestras, usos de equipamentos de segurança, atividades físicas 
dentro do ambiente de trabalho e convênios médicos são exemplos de ações 
que podem acarretar uma melhor qualidade de vida dentro e fora da empresa. 
Realizamos também uma pesquisa qualitativa a fim de fundamentar 
teoricamente nossa empreitada científica.  
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Trabalho Voluntário na Cultura 

Autor(es): Milena Souza Teixeira 

Orientador: Diovana Azzi Machado 

Co-orientador(es): Gicele Weinheimer 

Instituição: Instuto Estadual Couto de Magalhães 

O presente trabalho analisará a história do voluntariado brasileiro e 
especificamente a de Arroio dos Ratos, trazendo casos concretos de projetos 
sociais realizados nessa cidade. Também serão abordadas as leis que amparam 
essa prática, bem como a alternativa de intercâmbio cultural. O problema que 
norteou nossa pesquisa diz respeito aos motivos pelos quais as pessoas se 
disponibilizam a praticar o voluntariado, verificando quais os possíveis pontos 
positivos e negativos. Nosso objetivo geral foi conhecer como se estrutura o 
Voluntariado na cidade de Arroio dos Ratos, entrando em contato com 
pessoas que doam seus tempos a outras. Nossos objetivos específicos foram: 
analisar as organizações e/ou fundações associadas a esse tipo de trabalho; 
relatar as mudanças que ocorrem na vida pessoal, familiar e social dos 
voluntários; reunir experiências reais de práticas sociais; participar de uma 
ação comunitária. Para chegar a esse intento, empreendemos uma pesquisa 
qualitativa-quantitativa, realizando entrevistas com voluntários de projetos 
sociais de Arroio dos Ratos bem como fundamentação científica em sites, 
livros e artigos sobre o tema. A partir da pesquisa, conseguimos entender de 
forma mais completa o que realmente é o trabalho voluntário nesse município, 
conhecendo suas regras e as histórias de vida moldadas por esse ato. 
Conseguimos mostrar também que apesar de obter pouco destaque no 
mercado econômico, o voluntariado tem grande valor àqueles que o praticam 
e àqueles que o recebem. Percebemos que o número de voluntários tem obtido 
algum aumento, porém de forma vagarosa, e que as leis envolvidas nessa 
prática vêm mudando, adequando-se às novas regras da sociedade atual.
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Análise dos impactos biológicos e econômicos de uma dieta 
vegetariana 

Autor(es): Kenya Ohana, Luciano Sampaio da Silva 

Orientador: Josué Michels 

Instituição: IFSul – Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Os hábitos e costumes de uma sociedade mudam com o passar do 
tempo, transformando a população. Sejam eles de cunho cultural, 
social, gastronômico, etc. No caso da dieta vegana, com número 
crescente de adeptos, percebe-se um caminho de mudanças, sejam estas 
ligadas ao comportamento do mercado, com abertura de novos nichos e 
concorrências, ou na alteração dos hábitos alimentares, os quais 
requerem alguns cuidados, principalmente com relação aos 
suplementos necessários para um perfeito funcionamento fisiológico 
das pessoas. Sobre estes dois aspectos, temos informações gerais, como 
a nível de país. Desta maneira ficamos com algumas interrogações que 
julgamos serem pertinentes e passíveis de investigação: Como se 
constitui a oferta e procura dos produtos utilizados em uma dieta 
vegana no município de Charqueadas? Qual a proporção de pessoas 
que adotam este tipo de dieta no IFsul Campus Charqueadas e qual o 
preparo para a execução da mesma? 
 

2. Justificativa 
 
O termo “vegetariano” engloba uma ampla variedade de práticas 
dietéticas com implicações potencialmente diferentes para a saúde 
(JOHNSTON, 2003). Basicamente, o vegetariano é aquele que não 
come nenhum tipo de carne, mas dependendo da inclusão dos derivados 
animais à dieta, o vegetariano recebe uma terminologia distinta. O 
vegano ou vegetariano estrito, não consome produtos vindos do reino 
animal. Há os lacto-vegetarianos que consomem leite e laticínios, assim 
como os ovovegetarianos, que incluem os ovos na sua alimentação. 
Todos esses indivíduos são vegetarianos. Segundo uma pesquisa de 
2012 feita pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística), 
em média 8% da população das principais capitais e regiões 
metropolitanas se declara vegetariana, um número significativo se 
considerarmos, principalmente, as mudanças ligadas aos setores 
econômicos, com abertura de novos nichos de negócios. São diversos 
os motivos para uma pessoa se tornar vegetariana, seja por influência 
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de outras pessoas, motivos racionais ou emocionais, por não gostar de 
carne, e principalmente por ter noção de que animais são seres 
sencientes. Entretanto, no senso comum, se fazem presentes várias 
suspeitas e preconceitos em relação ao vegetarianismo, falta de 
recursos de origem vegetal no mercado alimentício, dentre outros fatos 
que podem levar ao desestímulo da prática. O ser humano possui uma 
necessidade de suprir nutrientes que são encontrados em abundância 
nos alimentos de origem animal, entretanto, todos esses nutrientes 
necessários ao organismo podem ser obtidos através de uma dieta 
vegetariana, exceto a dieta vegana que necessita ser acompanhada de 
suplementos. Neste contexto, além das mudanças previstas para o 
mercado, emergem também outros fatores, como o conhecimento das 
pessoas com a dieta vegana sobre os suplementos necessários. Para 
levar uma vida livre do consumo animal, é de suma importância se 
munir dos conhecimentos necessários para manter o corpo humano 
saudável. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

Este projeto tem como objetivo geral analisar os impactos econômicos 
de uma dieta vegana para cidade de Charqueadas, a proporção e o 
preparo dos indivíduos do Instituto Federal Sul-Riograndense Campus 
Charqueadas para a adesão da dieta.  

• Objetivos Específicos 
 
§ Investigar sobre os complementos necessários a uma dieta 

vegana. 
§ Descobrir qual a oferta e demanda de mercado para os alimentos 

de uma dieta vegana.  
§ Investigar a presença de veganos no IFsul campus Charqueadas e 

seus conhecimentos sobre sua própria dieta. 
§ Analisar a estrutura deste mercado em Charqueadas.  
§ Produzir um artigo científico. 

 
4. Metodologia 

 
A realização deste projeto se dividirá em etapas para que se possa obter 
melhores resultados. Primeira etapa: A primeira etapa terá como foco 
pesquisa bibliográfica, a qual será realizada pela leitura de artigos e 
livros sobre o assunto. Com base nestas leituras, analisar quais as 
possibilidades de uma dieta vegana, com base na disponibilidade de 
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alimentos da região. Segunda etapa: Através do uso de um 
questionário, como instrumento de coleta de dados, será realizado o 
levantamento dos veganos presentes no Instituto Federal Sul Rio-
grandense campus Charqueadas, seus conhecimentos e experiências 
sobre a dieta. Terceira etapa: Análise dos comércios que detêm a 
disponibilidade de opções para veganos em Charqueadas, com vistas ao 
entendimento sobre a oferta e demanda. Esta etapa foi designada para 
que se possa entender a influência do comércio na adesão dos 
habitantes da cidade ao veganismo. Quarta etapa: Após realizadas as 
etapas anteriores, com os resultados obtidos em relação à adesão do 
veganismo no comércio charqueadense e às experiências dos estudantes 
do Instituto Federal Sul-Riograndense campus Charqueadas, será 
proposto a realização de um artigo científico sobre o assunto, o qual se 
conterá as informações necessárias para um indivíduo aderir a dieta, 
bem como o apoio comercial da cidade. 
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BB Green 

Autor(es): Eduarda Ehlert Vasconscelos, Gabriella Oliveira, Mariana 
Longaray Guterres 

Orientador: Guilherme Schirmer 

Co-orientador(es): José Ricardo Turqueti 

Instituição: IFSul - Campus Camaquã 

1. Problema 
 
Atualmente, há significativa preocupação ambiental nos diversos 
setores industriais em relação a destinação adequada dos resíduos 
gerados durante a cadeia produtiva dos cosméticos e produtos de 
higiene pessoal. Essa preocupação conduz esses setores a buscarem 
alternativas viáveis para tratamento, descarte, imobilização de resíduos 
ou até mesmo a substituição de matérias primas que venham gerar 
impacto ambiental por outras menos agressivas ao ambiente. Neste 
sentido, destaca-se no presente trabalho, a indústria cosmética que 
emprega uma série de substâncias orgânicas e inorgânicas em seus 
produtos, substâncias essas que devem atender a uma legislação 
específica determinando tanto o tipo quanto os valores permitidos nas 
formulações. Levando em consideração estas questões observadas 
acima: Há a possibilidade de substituição de substancias inorgânicas 
empregadas nos cosméticos por substancias orgânicas características da 
região dos pampas gaúcho? 
 

2. Justificativa 
 
Os pós faciais empregam como pigmentos óxidos de metais situados na 
parte central da tabela periódica (metais de transição) como, por 
exemplo, Fe, Mn e Cr, sendo que, estes dois últimos embora estáveis 
térmica e quimicamente, são considerados poluentes ambientais e 
deveriam ser retirados da cadeia produtiva. Os sabonetes esfoliantes 
encontrados no mercado são constituídos por microesferas de 
polietileno (agente de esfoliação). Por esse motivo, os pigmentos 
inorgânicos presentes nos pós faciais tornam-se candidatos a 
substituição por materiais de origem natural e as microesferas de 
polietileno encontradas no sabonete esfoliante serão substituídas por 
palha de arroz características da região, assim diminuindo, muito 
possivelmente, custo e impacto ambiental. 
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3. Objetivo 
 
O presente trabalho objetiva a criação de uma linha de cosméticos 
naturais e com caracterização da região dos pampas gaúcho, para assim 
diminuir os impactos ambientais causados pelos mesmos durante seu 
processo de fabricação e seu descarte incorreto. Logo, o projeto visa à 
produção de: (1) Sabonete com ação esfoliante obtida pela inclusão de 
palha de arroz à base glicerinada; (2) Sabonete líquido para pele com 
extrato glicólico de poejo e; (3) pó facial, pigmentado naturalmente por 
sementes; 
 

4. Metodologia 
 
1-Preparação do sabonete esfoliante: Para a obtenção de um sabonete 
esfoliante será empregada uma base glicerinada comercial disponível a 
qual será fundida e, posteriormente adicionado corante acrescentados a 
de palha de arroz e óleo essencial. Serão obtidas várias amostras com 
proporções variadas de casca de arroz para a verificação da distribuição 
do agente esfoliante pelo sabonete. 2-Preparação do sabonete líquido de 
poejo: Ramos de poejo serão coletados e divididos em duas partes:1- 
destinada a processo de secagem estufa e; 2-destinada a obtenção do 
extrato glicólico na ausência de secagem prévia. Os ramos de poejo 1 e 
2 serão submetidos separados ao contato com mistura de 
etanol:glicerina durante 7 dias para dissolução das substâncias de 
interesse,logo, filtração.O sabonete líquido será obtido através da 
mistura de (1)base líquida; (2)corante; (3)extrato glicólico de poejo.3-
Obtenção do pigmento bruto:As sementes da espécie Erythrina serão 
submetidas a trituração e,o tegumento(parte pigmentada) será separado 
manualmente dividido em duas frações sendo que a fração:1- será 
submetida aos ensaios de solubilidade para obtenção de possível 
pigmento processado ;2- será submetida a trituração severa para a 
obtenção do pigmento bruto em pó.4-Obtenção do pigmento natural 
processado quimicamente: O tegumento obtido será submetido a 
ensaios de solubilidade em solventes e misturas de solventes 
disponíveis em nossos laboratórios os quais apresentarão características 
como polaridades variando entre polares e apolares,bem como 
solventes reativos em meio ácido e meio alcalino. Assim será possível a 
separação do pigmento e do tegumento.5-Obtenção do pó facial 
pigmentado: Para a obtenção de um pó facial branco base será 
investigada uma formulação e adicionada, em substituição ao pigmento 
tradicional, proporções diferentes dos pigmentos e obtenção de imagens 
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para comparação entre os pós de pigmentos obtidos para comparação 
entre os pós obtidos empregando-se proporções diferentes. 
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Café da Relatividade 2ª Edição: O canal entre a Física e o 
estudante 

Autor(es): José Leonardo Peixoto da Silveira, Luana da Rosa Amaral 

Orientador: Catia Mirela de Oiveira Barcellos 

Instituição: IFSul - Campus Camaquã 

1. Problema 
 
A disciplina de Física é muito importante no currículo escolar, 
especialmente por trazer demasiados conceitos e teorias que fazem 
parte do cotidiano das pessoas. A Física Clássica, apesar de sua 
relevância, é tida por grande parte dos estudantes como sendo de difícil 
entendimento, gerando altos índices de reprovação, resistência às aulas 
e um maior empenho para se atingir a aprovação. Fatores como a 
deficiência de aprendizagem vinda do ensino fundamental, a baixa 
carga horária, a não adequação dos conteúdos ao cotidiano e a escassez 
ou inexistência de atividades extracurriculares, aumentam as 
dificuldades de alunos e professores. A aprovação no ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) tem sido o foco dos estudantes que 
finalizam o ensino médio. Ao se prepararem para a prova, os 
candidatos procuram variados métodos de estudo. Os alunos encontram 
dificuldades, sobretudo com a Física, pois não sabem adequar os 
conhecimentos de outras disciplinas, como português, para interpretar 
os problemas, e matemática, para resolver esses exercícios, de modo 
que este componente curricular torna-se mais complicado para esses 
indivíduos. Por outro lado, a física moderna, com descobertas 
responsáveis por vários avanços da humanidade, sobretudo em 
medicina e engenharia, de um modo geral não é apresentada aos 
estudantes durante o ensino médio. É fundamental que o estudante 
tenha contato com a Física Moderna e Contemporânea, visto que isto 
deixaria as pessoas mais perto do mundo atual, moderno e tecnológico 
que vivemos hoje (Ostermann e Moreira, 2000). Considerando que os 
jovens da sociedade atual vivem conectados em tempo integral às 
novas tecnologias, fazer uso dessa conexão em favor da aprendizagem 
torna-se fundamental. Além disso, propor uma estratégia que motive o 
estudo da física moderna também é de fundamental importância. 
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2. Justificativa 
 
Diante das dificuldades historicamente observadas e especialmente no 
campus Camaquã, propõe-se duas estratégias distintas: uma para 
auxiliar o aluno na compreensão da física clássica e a outra para 
despertar o interesse e aproximar o estudante da física moderna. Há 
uma constante manifestação dos estudantes dos cursos técnicos 
integrados quanto a dificuldades encontradas na disciplina de Física 
que exige do estudante uma postura autônoma e habilidades 
investigativas que estão ainda em desenvolvimento e que necessitam 
ser potencializadas. Em sua maioria sentem-se desmotivados ao estudo, 
pois de um modo geral a física não se aproxima de sua realidade e 
exige uma habilidade matemática e capacidade de interpretação não 
desenvolvidas de maneira satisfatória no ensino fundamental o que leva 
a baixos índices de rendimento acadêmico. Por outro lado, muitos têm 
curiosidade em discutir temas relacionados aos avanços tecnológicos, 
associados à Física Moderna e Contemporânea (FMC) como a evolução 
do universo, buracos negros, teoria da relatividade, teoria quântica, 
raios X, a microeletrônica, nanotecnologia, energia atômica, entre 
outros; no intuito de melhor compreender os fenômenos presentes no 
mundo em que vivemos.Desse modo, propomos uma estratégia para 
abordar temas de Física Moderna, a fim de auxiliar os estudantes a 
compreenderem melhor a física, se interessar mais pelo assunto, além 
de desenvolverem habilidades e competências necessárias à 
compreensão do mundo em que vivemos. Propomos o Café da 
Relatividade, baseado na metodologia do World Cafe. Propõe-se 
também outra estratégia, um canal no Youtube (IFísica Rio Forte), 
plataforma digital da internet, onde os alunos podem encontrar vídeo 
aulas, experiências práticas e dinâmicas, além de resoluções de 
exercícios para auxiliá-los na aprendizagem de uma forma diferenciada 
e simples. O Canal é editado e apresentado também por alunos do 
ensino médio, adotando uma linguagem simples e próxima dos 
estudantes. 
 

3. Objetivo 
 
Busca-se despertar o interesse, motivar os estudantes para o estudo da 
Física, assim como abordar temáticas da Física Moderna e 
Contemporânea através da metodologia do “World Café” e um canal do 
"Youtube". 
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4. Metodologia 
 
A internet, por ser de grande utilização por parte de alunos e 
professores, foi o meio escolhido para a exposição do material criado 
pelo canal e para a divulgação deste, pois com ela consegue-se ter um 
controle da quantidade de usuários que acessam o Canal e assim 
averiguar a efetividade do mesmo através da ferramenta Google 
Analytics (ferramenta disponibilizada pelo Google). Estes vídeos serão 
postados no Canal, visando a divulgação e o melhor aprendizado dos 
alunos. Assim como o canal será utilizado para a divulgação e 
apresentação do que é trabalhado nos encontros do Café da 
Relatividade. O Café da Relatividade é um encontro de estudantes onde 
são debatidos temas relacionados à física moderna, mediados por um 
docente da área de física. A atividade é dividida em 3 partes, sendo que 
a primeira é organizada de forma que os alunos participantes do 
encontro estudem sobre o tema e façam uma abordagem inicial com o 
uso de vídeos, ilustrações e outras formas de apresentar o conteúdo a 
ser debatido, para instigarem a discussão. A partir daí, os participantes 
são organizados em mesas de debates com estudantes mediadores 
(participantes do projeto) e dá-se início à discussão do tema nas mesas. 
Os participantes podem circular livremente nas mesas, conforme seu 
interesse, interagindo com os demais participantes. A segunda parte 
tem como objetivo socializar o que foi debatido nas mesas no grande 
grupo, estimulando mais debates e dirimindo dúvidas, com o auxílio do 
professor mediador. Ao final do encontro, são aplicados questionários 
com o objetivo de verificar as percepções dos participantes quanto à 
metodologia utilizada e a relação com o conteúdo debatido. 
 

5. Referências 
 
GONÇALVES Jr., Wanderley P. e Barroso, Marta F. As questões de 
física e o desempenho dos estudantes no ENEM. Rev. Bras. Ensino 
Física. Março 2014, vol.36, no.1, p.1-16. 
 
GOMES, M. J.; SILVA, A. R. A blogosfera escolar portuguesa: 
contributos para o conhecimento do estado da arte. Revista de Ciências 
da Informação e da Comunicação do CETAC, p. 289-309, out. 2006. 
 
Juanita Brown and David Isaacs, The World Café: Shaping Our Futures 
Through Conversations That Matter (livro) – The World Café Site. 
Acesso em 14 de junho de 2016. Disponível em: 
<http://www.theworldcafe.com>  
 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Ciências Exatas e 
Biológicas 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

56 

GONÇALVES Jr., Wanderley P. e Barroso, Marta F. As questões de 
física e o desempenho dos estudantes no ENEM. Rev. Bras. Ensino 
Física. Março 2014, vol.36, no.1, p.1-16. 
 
MOREIRA, Marco Antonio. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: 
EPU, 1999. MORESCO, Silvia F. S. e BEHA, Patricia Alejandra. 
BLOGS PARA A APRENDIZAGEM DE FÍSICA E QUÍMICA. 
Novas Tecnologias na Educação CINTED-UFRGS. V. 4 Nº 1, Julho, 
2006.  
 
OSTERMAN, Fernanda. A inserção da Física Moderna no nível médio: 
um projeto que visa a introdução ao tema da supercondutividade em 
escolas brasileiras. Caderno de Física da UEFS, 04 (01 e 02): 81-88, 
2006. 	 	 	



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Ciências Exatas e 
Biológicas 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

57 

 

Estimulação Transcutânea: Alternativa para síndromes 
dolorosas do período menstrual 

Autor(es): Ghiovana Ventura Rosa 

Orientador: Josue Michels 

Co-orientador(es): Roberto Kauê Cavalcante Magalhães 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
As cólicas menstruais, que afligem grande parte das mulheres gerando 
um desconforto significativo e acarretando prejuízos em suas práticas 
diárias, também conhecida como dismenorreia pode ser classificada em 
primária e secundária. Independentemente de sua patogênese os 
tratamentos usuais são farmacológicos com custos e efeitos colaterais 
variados. Neste sentido, vem crescendo a procura por tratamentos não 
farmacológicos que interfiram minimamente no organismo feminino 
através da aplicação de descargas elétricas sobre a região pélvica, as 
quais estimulam os nervos periféricos causando a inibição da dor. Esta 
forma de tratamento mostra-se eficiente para o alívio de dores causadas 
pela dismenorreia primária, tanto que já é possível encontrar no 
mercado um dispositivo que faça utilização deste método para o alívio 
de dores musculares diversas, mas que apresenta problemas na relação 
custo benefício. O desenvolvimento de um dispositivo específico para o 
tratamento das cólicas menstruais possibilitaria uma melhor adaptação 
ao corpo feminino e aos tipos de dores existentes, podendo-se adaptar a 
intensidade de dores sentidas, já que cada organismo reage de forma 
diferente a cada tipo estimulação. Aliado a isso o dispositivo teria um 
baixo custo e durabilidade, o que garantiria sua aplicabilidade por parte 
da população feminina. 
 

2. Justificativa 
 
A dismenorreia é uma síndrome dolorosa que afeta entre 50% e 90% 
das mulheres em algum momento da vida (PASSOS et al., 2008), sendo 
que esta não possui tratamento definitivo e gera grande desconforto, 
levando muitas vezes ao impedimento da realização das atividades 
diárias. A síndrome afeta principalmente adolescentes entre 15 e 19 
anos, tal que, entre 5% e 14% faltam a escola regularmente por conta 
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da mesma. Esta estatística torna-se ainda maior quando abrange todas 
as mulheres em idade reprodutiva, pois pelo menos 51% delas terão de 
cancelar suas atividades alguma vez na vida em razão da dismenorreia. 
Estas mulheres, procuram, normalmente, o alívio das dores através da 
utilização de fármacos que, além dos efeitos colaterais, podem vir a 
perder a eficácia com o uso prolongado (MELLO; NOBREGA; 
LEMOS, 2011; ALVES et al., 2015). Neste contexto, a estimulação 
elétrica nervosa transcutânea (TENS), muito utilizada como método de 
alívio de dores crônicas em fisioterapia, emerge como uma alternativa 
viável para este tipo de tratamento. Processo fundamentado na teoria do 
portão da dor idealizada por Melzack e Wallem, a qual elucida que 
dores agudas ou crônicas estimulam as fibras nervosas Aβ que são as 
responsáveis por levar os estímulos nervosos da dor até o cérebro 
(GUSMAN et al., 1997; FREITAS et al., 2013). Entretanto, mesmo 
havendo estudos que reconheçam a eficácia do uso da técnica TENS no 
alívio da dismenorreia primária ainda não há no mercado um 
dispositivo eficiente para o tratamento, com baixo custo e durável, 
assim como não há um dispositivo capaz de aliviar a dismenorreia 
secundária. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo principal deste projeto é projetar e desenvolver um 
dispositivo capaz de acionar níveis controlados de descargas elétricas 
na região pélvica no intuito de aliviar as dores causadas pelas 
contrações do útero em qualquer período do ciclo menstrual. 
 

4. Metodologia 
 
De acordo com os estudos realizados a priori para o desenvolvimento 
do projeto, o mesmo será dividido em oito etapas: A primeira etapa 
consiste no projeto de requisitos, onde é feito levantamento de 
informações necessárias à execução do projeto, tais como: • Análise de 
causas e efeitos; • Análise dos conhecimentos em eletrônica pré-
existentes para execução do projeto; • Avaliação dos conhecimentos 
necessários em eletrônica; • Estudo do tempo da adequação teórica; • 
Estudo do tempo de execução do projeto do protótipo; • Estudo dos 
tempos de teste, reprojeto/readequação, e testes finais e entrega. A 
segunda etapa consiste no nivelamento teórico da aluna de forma 
congruente com as necessidades de conhecimento observadas no 
projeto de requisitos. A terceira etapa diz respeito ao desenvolvimento 
das primeiras ideias para a solução de baixo custo proposta. A quarta 
etapa diz respeito à avaliação da viabilidade técnica das proposições da 
aluna, visando determinar as ideias mais promissoras do ponto de vista 
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da complexidade de execução e tempo disponível para a etapa de 
montagem. A quinta etapa inicia os procedimentos de aquisição dos 
componentes, e início das montagens dos circuitos preliminares. Na 
sexta etapa será avaliado os produtos finais das montagens e testes de 
operação dos protótipos preliminares. Na sétima etapa será dado 
atenção aos problemas apresentados durante a fase de testes, de forma a 
considerar a viabilidade de alguns protótipos, assim como correção de 
falhas, e readequação que se faça necessária. Por último, na oitava 
etapa do projeto, serão refeitos os testes de operação dos modelos que 
não foram excluídos na sétima etapa, a fim de determinar a versão final 
mais promissora entre os dispositivos criados. 
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1. Problema 
 
Quais são os problemas enfrentados nos setores de eventos 
corporativos, culturais e sociais? Os problemas mudam de acordo com 
a formação dos profissionais que atuam nos diferentes setores? 
 

2. Justificativa 
 
O campo de eventos é uma indústria global que se desenvolve 
rapidamente. Devido a isso, a produção de eventos, na 
contemporaneidade, deixou de ser somente um hobby e se tornou um 
trabalho formal com o objetivo de se arrecadar uma renda extra ou 
total. Em resposta às demandas do setor, a área de ensino e pesquisa se 
expandiu, auxiliando a formar o conhecimento disponível hoje em 
eventos. No entanto, ainda não é suficiente para suprir as necessidades 
da indústria. Na Região do Vale do Rio dos Sinos situada no Rio 
Grande do Sul, foram encontradas 03 instituições que disponibilizam 
cursos direcionados à profissionalização em eventos. A grade curricular 
do curso Técnico Integrado em Eventos de uma dessas instituições 
(IFSUL) possui algumas disciplinas como, por exemplo, introdução a 
eventos que proporcionam um suporte em relação à prevenção de 
problemas na construção e elaboração de um evento. Muitas vezes a 
base que nós, estudantes de eventos, obtemos sobre o assunto é quando 
colocamos nossos trabalhos em prática, e muitas vezes somente assim 
obtemos um saber sobre. Temos a compreensão que a pesquisa se torna 
necessária para um levantamento de dados reais. Os quais venham a 
mostrar em qual etapa de um evento os problemas são mais 
encontrados ou comuns. Tendo isso nos três distintos setores e como 
referência informações obtidas por profissionais que enfrentam esses 
problemas diariamente em seu âmbito de trabalho. Através dos dados 
coletados ter-se-á informação acerca do campo de eventos na Região 
do Vale do Rio dos Sinos. Essa poderá auxiliar os alunos e os 
professores envolvidos na instituição a pensarem de que forma o curso 
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pode ser aprimorado conforme os problemas encontrados no campo de 
trabalho por profissionais que já atuam na área. Podendo vir a auxiliar 
tanto na criação de uma nova disciplina para o curso ou até mesmo na 
“reforma” de uma já existente na grade curricular. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Identificar os problemas enfrentados por diferentes setores que 
atuam na área de eventos localizados na Região do Vale do Rio dos 
Sinos. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Conhecer e compreender as diferenças de organização nos 

setores de eventos corporativos, culturais e sociais. 
§ Analisar os problemas enfrentados pelos três setores distintos. 
§ Comparar as diferenças nos problemas enfrentados em cada 

setor. 
§ Verificar se os problemas encontrados possuem relação com a 

formação na área; 
 

4. Metodologia 
 
Os métodos e técnicas de pesquisa escolhidos buscam fornecer os 
instrumentos necessários para a realização de uma pesquisa qualitativa. 
A abordagem qualitativa será realizada através de uma entrevista semi-
estruturada. As entrevistas serão realizadas com 2 produtoras 
corporativas, culturais e sociais localizadas na Região do Vale do Rio 
dos Sinos. Dentro de cada produtora, será conversado com 2 
funcionários (um com formação na área e outro sem formação 
específica). Os funcionários serão escolhidos através da recomendação 
da produtora. O contato inicial será feito através de um e-mail enviado 
as produtoras selecionadas a fim de saber se estas se disponibilizariam 
a participar de nossa pesquisa. As produtoras escolhidas se mostraram 
disponíveis nos fornecedores os dados necessários para a realização da 
pesquisa. Ainda como método de coleta de dados para a realização de 
uma pesquisa qualitativa será catalogado os eventos realizados por cada 
produtora. Pretende-se participar, através do método observação 
participante, de um evento produzido por cada uma das seis produtoras. 
Os métodos citados nos auxiliarão em nossa compreensão sobre o tema 
da pesquisa, assim como uma melhor percepção na organização de 
eventos realizados pelas seis empresas selecionadas. Ao realizar a 
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nossa coleta de dados baseada na realização de uma pesquisa 
qualitativa, conseguiremos identificar os problemas enfrentados por 
diferentes setores que atuam na área de eventos localizados na Região 
do Vale do Rio dos Sinos. 
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Autor(es): Alexandre Lemos, Brenda Vargas 

Orientador: Daniela Medeiros de Azevedo Prates 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Os estudos que assumem a temática juventude articulada ao ambiente 
escolar se mostram significativos em pesquisas acadêmicas, tendo 
conquistado maior evidência na década de 80. Atualmente, há um 
número relevante de produções acadêmicas que se voltam a trajetórias 
escolares: em torno de 40% (quarenta por certo) dos estudos sobre 
juventude. Trajetos e sociabilidades encontram-se em pauta, com 
autores que tratam sobre exclusão de jovens brasileiros do sistema 
educacional; em um contexto de diversidades de vivências (ou não) em 
suas condições juvenis na nossa sociedade. Fato que se relaciona à 
noção de moratória social, fator que atua diretamente no processo de 
transição da juventude ao mundo adulto. Ao buscar entendimento a 
respeito dos projetos juvenis, se torna necessária a compreensão da 
relação dos anseios dos jovens e a influência produzida pelo universo 
adulto, o que se mostra como uma tentativa de se conquistar um futuro. 
Porém, como uma moeda de duas faces, parte dos jovens não apresenta 
um projeto de futuro definido, em vivência cotidiana às mudanças e 
reinvenções de espaços, que implicam em mudanças na forma de 
pensar o mundo. Relações de sociabilidade dentro e fora da instituição 
escolar, com o adentro de camadas populares, proporcionou novas 
relações acadêmicas e sociais, implicando numa necessidade de 
compreensão e, também, de mudanças na educação. Nesse sentido, 
manifesta-se uma relação de questionamentos: a escola, como 
instituição, compreende os modos de juventude que vem se 
apresentando, e reconhece o tempo de moratória presente na vida dos 
jovens estudantes? Os alunos apresentam sentidos à sua vivência 
escolar, suas relações de desejos e experiencias são preservadas? De 
modo geral, assume-se como problema de pesquisa: quais as trajetórias 
e projetos de vida de jovens-alunos dos cursos técnico-integrados do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 
(IFSUL) campus Charqueadas? 
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2. Justificativa 
 
Por justificativa, acreditamos que a pesquisa tenha relevância diante de 
questões que vem sendo debatidas na instituição, como necessidade de 
redução nos índices de evasão e retenção, reconhecimento sobre a 
inserção de jovens-alunos ingressos em atividades de pesquisa, ensino e 
extensão, visando estimular sua participação em sua formação, bem 
como acompanhamento dos jovens-alunos egressos com vistas a 
construir maior interação da escola ao mundo do trabalho e condições 
de vida (PDI, 2014). Assumimos a perspectiva que tais problemáticas 
aferidas pela instituição podem ser reconhecidas através dessa pesquisa, 
pois apresentam relação com as diferentes trajetórias desses sujeitos, já 
que guardam em si variadas experiências e projetos de vida, ainda que 
vivenciem em comum uma mesma condição temporal: ser jovem. 
 

3. Objetivo 
 
Buscamos compreensões sobre trajetórias e projetos de vida de jovens-
alunos ingressos e egressos dos cursos de técnico-integrado do IFSUL, 
problematizando as diferentes condições de viver esse tempo de espera 
e preparação para vida adulta, perpassadas pelos processos de 
formação. Atentaremos a suas trajetórias biográficas e escolares, 
percebendo motivações de ingresso no curso, relações com espaços de 
fomento ao ensino, pesquisa e extensão, expectativas e possibilidades 
apontadas em relação ao mundo do trabalho e mobilidade social. A 
investigação permitirá maior compreensão sobre quem são e o que 
almejam os jovens-alunos ingressos e egressos dos cursos. Espera-se 
que o estudo possa impactar, através do reconhecimento de trajetos e 
projetos de jovens-alunos, na condução de propostas institucionais e 
pedagógicas com vistas a avaliar e planejar ações institucionais, 
práticas pedagógicas, e procedimentos metodológicos. Busca-se ainda a 
redução nos índices de evasão e retenção, reconhecimento sobre a 
inserção de jovens-alunos ingressos em atividades de pesquisa, ensino e 
extensão, com intuito de propiciar ações para estímulo de sua 
participação em sua formação, bem como acompanhamento dos jovens-
alunos egressos com vistas a construir maior interação da escola ao 
mundo do trabalho e no exercício da cidadania, conforme prevê o Plano 
de Desenvolvimento Institucional /2014-2019 (PDI, 2014). 
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4. Metodologia 
 
Utilizando dos principais métodos de pesquisa e metodologias 
presentes na gama de estudos das Ciências Sociais, foi de uso: 
entrevistas e observações a fim de analisar, investigar e posteriormente 
compreender as trajetórias dos alunos Ingressos e Egressos do cursos 
técnicos-integrados presentes em no IFSUL, campus Charqueadas. A 
fim de melhor exemplificar a metodologia da pesquisa, analisamos à 
viabilidade e chegamos ao resultado destes métodos referidos: Realizar 
revisão da literatura, aprofundando principais referenciais teóricos e 
procedimentos metodológicos junto ao grupo de pesquisa referente à 
temática; Mapear perfil de jovens-alunos ingressos e egressos nos 
cursos técnico-integrados do campus a fim de reconhecer principais 
características dos jovens-alunos e definindo categorias de pesquisa; 
Produzir critérios de amostragem para investigação por meio de 
questionário; Produzir critérios de amostragem para definir quais 
alunos serão alvo de investigação em profundidade; Produzir roteiro de 
pontos orientadores para entrevistas semi-estruturadas; Momentos de 
entrevistas com alunos ingressos e egressos; Análise de entrevistas; 
Relacionamento das referidas entrevistas com conceitos obtidos em 
bibliografias 
 

5. Referências 
 
 BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Cultura da performatividade, 
expertise e os desencaixes da escola contemporânea. In: SARAIVA, 
Karla; Marcello, Fabiana de Amorim (org). Estudos Culturais e 
Educação: desafios atuais. Canoas: Ed. ULBRA, 2012.  
 
DAYRELL, Juarez. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno 
da socialização juvenil. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - 
Especial, p. 1105-1128, out. 2007. 
 
 DAYRELL, Juarez. Juventude e Ensino Médio: quem é esse aluno que 
chega à escola. In.: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; SPÓSITO, 
Marília. Juventude e Ensino Médio – Sujeitos e Currículos em Diálogo. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014.  
 
GARBIN, Elisabete Maria; AZEVEDO, Daniela Medeiros; 
DALMORO, Marília. Culturas Juvenis: (des)ordenamentos e 
(des)encaixes nos currículos escolares contemporâneos. In: 
TRAVERSINI, Clarice Salete [et al.]. Currículo e inclusão na escola de 
ensino fundamental [recurso eletrônico]. Porto Alegre, EDIPUC, 2013.  
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Um balanço da produção discente em Educação, Ciências Sociais e 
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SPÓSITO, Marília Pontes. Não há o que concluir restam apenas novas 
possibilidades. In.: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; SPÓSITO, 
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EDUCARE - Investigando a efetividade do uso de objetos de 
aprendizagem em cursos preparatórios para processos 

seletivos 

Autor(es): Carolina Sampaio Botelho, Cássia Luisa Menezes Ferreira 

Orientador: Gléderson Lessa dos Santos 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Qual o nível de efetividade de objetos de aprendizagem quando usados 
em cursos preparatórios para processos seletivos? 
 

2. Justificativa 
 
Os cursos preparatórios usualmente possuem um plano de ensino bem 
definido, delimitado pelo conteúdo programático do certame. O método 
avaliativo normalmente constitui-se de provas escritas, com estilos 
previsíveis de questões, cujo caráter objetivo permite uma avaliação 
precisa do desempenho do candidato, livre de subjetivações na 
correção. O período de realização do curso preparatório é mais curto, e 
o objetivo final das aulas é claro para o público alvo. Tais 
características demandam otimização do processo de aprendizado, e 
podem constituir um ambiente mais controlável e propício à aplicação 
de ferramentas pedagógicas – como o uso de OAs – que visem o 
alcance do objetivo final: a classificação. A escolha realizada dos 
alunos e do processo seletivo impõe outras delimitações de escopo 
favoráveis à investigação proposta: faixa etária do público-alvo e 
menor abrangência de conteúdo programático. O contexto facilita a 
realização medições mais precisas quanto à efitivide da aplicação 
desses instrumentos. Os dados de medição podem, inclusive, ser 
extraídos das estatísticas disponibilizadas pelo próprio processo 
seletivo público. 
 

3. Objetivo 
 
A presente pesquisa tem como objetivo investigar a efetividade da 
aplicação de Objetos de Aprendizagem no treinamento de candidatos 
em processos seletivos, tendo como estudo de caso o vestibular de 
ingresso nos cursos integrados no IFSUL Charqueadas. Visando 
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Seleção/desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem para todos os 
itens do conteúdo programático de língua portuguesa. Onde ao final das 
4 etapas de desenvolvimento dos projetos pretendemos estar com o 
sistema pronto para atender as demais disciplinas. 
 

4. Metodologia 
 
A realização desse projeto está dividida em quatro etapas principais. A 
primeira etapa contempla a seleção/desenvolvimento de OAs 
adequados a cada um dos tópicos do plano de ensino da disciplina de 
língua portuguesa do curso preparatório. A segunda consiste no 
desenvolvimento do sistema que irá disponibilizar os OAs para acesso 
dos alunos voluntários. A terceira etapa consiste na coleta, compilação 
e avaliação dos dados de aplicação da técnica. A quarta e última etapa 
consiste na finalização do sistema implementado e disponibilização 
para uso. Para a primeira etapa, serão buscados nas bases de dados 
públicas existentes OAs voltados para os conteúdos abordados na 
disciplina de língua portuguesa do curso preparatório. Esse sistema será 
desenvolvido em HTML5, PHP e MySQL, deverá possuir layout 
adaptável à tela de dispositivos móveis, e, durante a execução do 
projeto, restringirá o acesso a seu conteúdo a apenas usuários 
credenciados. O sistema irá dispor de três visões diferentes: uma apenas 
para os alunos voluntários do curso preparatório “Emancipa 
Charqueadas”, que conterá os OAs organizados por conteúdo e 
disponibilizados concomitantemente ao avanço dos conteúdos das aulas 
regulares; uma segunda visão para alunos cadastrados, que será 
disponibilizado a qualquer aluno inscrito no processo seletivo 2017, por 
meio da qual serão disponibilizados simulados com questões de provas 
anteriores; e uma terceira visão apenas para administradores do 
sistema, a qual disponibilizará relatórios de acesso, uso e interação de 
todos os demais usuários do sistema. Na terceira etapa desse projeto, os 
dados colhidos pelo sistema, juntamente com os dados do processo 
seletivo serão cruzados para concluir a respeito da efetividade da 
utilização de OAs em cursos preparatórios, comparando os dados dos 
alunos voluntários com os demais. Finalmente, na última etapa do 
projeto, deseja-se aprimorar a seleção dos OAs utilizados e 
disponibilizar o acesso para o público geral. 
 

5. Referências 
 
TAROUCO, L. M. R.; FABRE, M. J. M.; TAMUSIUNAS, F. R. 
Reusabilidade de objetos educacionais. RENOTE - Revista Novas 
Tecnologias na Educação: II Ciclo de Palestras sobre Novas 
Tecnologias na Educação. , Porto Alegre, 2003.  
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Learning Objects. Disponível em: 
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Era uma vez: A literatura infantil e seus reflexos na escrita 

Autor(es): Kelem Soares, Stéfane Costa Santos, Thais Lysakowski Ness 

Orientador: Kim Bueno Amaral 

Instituição: IFSul - Câmpus Camaquã 

1. Problema 
 
Crianças que são expostas a um número maior e mais diversificado de 
leituras produzem narrativas verbais escritas com maior proficiência no 
domínio da modalidade padrão da língua portuguesa e demonstram 
maior criatividade no manuseio dos elementos narratológicos para a 
exposição de suas ideias? 
 

2. Justificativa 
 
O projeto teve início após o reconhecimento da importância do 
incentivo a leitura no cotidiano escolar. Resolveu-se então pesquisar 
entre turmas de quarto ano de escolas públicas, pois acredita-se que é 
nesta época que as crianças se veem frente a frente com os desafios da 
escrita, a fim de verificar a influência que a leitura com certa frequência 
exerce sobre a capacidade de escrita da criança. Querer-se verificar a 
hipótese de que o indivíduo que faz uso da leitura de forma regular 
apresenta maior e melhor desenvoltura ao se deparar com uma 
produção textual. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 
 
Analisar de que forma a leitura influencia no aprimoramento da escrita 
de crianças recém alfabetizadas.  
 
• Objetivos específicos 

 
§ Entrevistar os alunos a fim de comparar se o gênero do qual 

gostam coincide com os livros contidos nos acervos das escolas 
trabalhadas. 

§ Descobrir a média de livros lidos pelos alunos, se lêem e com 
que frequência o fazem. 
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§ Compreender de que forma a falta de incentivo da leitura, se 
houver, influencia na escrita dos alunos. 

§ Analisar e apresentar os dados obtidos para que estes sirvam de 
base para pesquisas e ações futuras. 

 
4. Metodologia 

 
O projeto de pesquisa vai se constituir a partir da revisão bibliográfica 
do tema, tomando por base livros de importantes autores da área, sites 
especializados e periódicos acadêmicos. A partir dos conhecimentos 
teóricos obtidos pelo estudo das referências do projeto, seguir-se-á a 
pesquisa por meio da observação da dinâmica escolar em sala de aula, 
bem como do levantamento do acervo da biblioteca escolar. A etapa 
seguinte da pesquisa constituir-se-á pela formulação de entrevistas com 
os alunos, com os professores e com os responsáveis pela biblioteca 
escolar. Etapa 1: Base teórica; Etapa 2: Coleta de dados realizada por 
meio de conversas/entrevistas; Etapa 3: Análise dos dados obtidos; 
Etapa 4: Possível intervenção. 
 

5. Referências 
 
CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos; trad. Nilson Moulin. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. A literatura na cultura contemporânea. In: 
______. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016. 
 
 PERRONE-MOISÉS, Leyla. O ensino da literatura. In: ______. 
Mutações da literatura no século XXI. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.  
 
SCARDUELI, Erica. A leitura na escola e sua influência na produção 
textual. 2009. 36f. Trabalho de conclusão de curso (Pós-Graduação) - 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, 2009.  

ZILBERMAN, Regina. Fim dos livros, fim dos leitores? São Paulo: 
Senac, 2001.  
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Guerra Fria: a corrida espacial na imprensa brasileira 

Autor(es): Hernani Santos de Oliveira, Júlia Krever Conzatti, Raphaela 
Moreira de Oliveira 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul – Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
De que forma a imprensa brasileira representou a Corrida Espacial? 
 

2. Justificativa 
 
A Guerra Fria, que iniciou-se após o fim da Segunda Guerra Mundial 
(1945), e terminou junto com a extinção da União Soviética (1991), foi 
um dos períodos da história marcado pela evidente disputa pela 
hegemonia política entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) e Estados Unidos da América (EUA), tendo como causas a 
vontade soviética da implantação do socialismo em outros países, com 
o objetivo de “igualar as classes sociais” e forte defesa da expansão do 
sistema capitalista no mundo, realizada pelos estadunidenses. Sendo 
assim, dentre as disputas para mostrar ao mundo qual país era o mais 
potente em aspectos tecnológicos, políticos, militares e culturais, foi 
lançada a “Corrida Espacial”, disputa essa que se refere aos avanços 
espaciais, já que ambos os países buscavam obter resultados 
significativos nessas áreas, para que o mundo pudesse perceber qual 
seria o país com sistema de vida mais avançado. Assim, a imprensa de 
cada país poderia divulgar de seu modo as conquistas realizadas pelos 
Estados Unidos ou pela União Soviética, como o primeiro satélite, o 
primeiro homem no espaço e o primeiro homem na lua. Logo, a 
imprensa brasileira, teve a oportunidade de transformar tais eventos 
realizados por ambos os países em uma espécie de “espetáculo” ao 
público que tinha acesso aos jornais. Assim, facilmente se transformava 
uma notícia de um evento realizado pelos EUA ou pela URSS em um 
espetáculo aos leitores. 
 

3. Objetivo 
 
Nosso objetivo geral é identificar como a imprensa brasileira 
representou a Corrida Espacial e como objetivos específicos queremos 
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entender a repercussão dos eventos realizados pela URSS e pelos EUA 
no Brasil e perceber se a imprensa do Brasil apoiava algum lado 
naquela disputa típica da Guerra Fria. 
 

4. Metodologia 
 
Iniciaremos nossa pesquisa identificando os principais aspectos da 
Guerra Fria através da análise bibliográfica referente aquela temática. 
Já falando sobre a corrida espacial iremos coletar as informações 
disponíveis nos periódicos da época – escolhemos os jornais Correio da 
Manhã e Jornal do Brasil, disponível no site da Hemeroteca da 
Biblioteca Nacional. Por fim, realizaremos a análise das fontes 
primárias (jornais) articulando-as com as fontes secundárias 
(bibliografia). 
 

5. Referências 
 
CARVALHO, Marcio Mendes; MONTEIRO, Lucas Maximiliano. 
Trovão na Terra, o Caminho para o Céu: 2001 – Uma Odisséia no 
Espaço: da Guerra Fria à Corrida Espacial. In. 
 
GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos; DOMINGOS, Charles Sidarta 
Machado; BECK, José Orestes; QUINSANI, Rafael Hansen. (Orgs.). A 
Prova dos 9: a História Contemporâneo do Cinema. Porto Alegre: 
Suliani Letra & Vida, 2009, p. 125 – 144.  
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século XXI. São Paulo: Contexto, 2007.  
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Fontes Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2005, p. 111 – 153.  
 
REIS FILHO, Daniel Aarão. As revoluções russas e o socialismo 
soviético. São Paulo: Unesp, 2003. 

VIZENTINI, Paulo G. Fagundes. A Guerra Fria. In. REIS FILHO, 
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XX: O tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 
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O desastre em Chernobyl - A repercussão na imprensa 
brasileira  

Autor(es): Brenda Silva Lara, Mayara Garim Rusch 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul – Câmpus Charqueadas 

 

1. Problema 
 
Como a grande imprensa do Brasil repercutiu a notícia do desastre em 
Chernobyl? 
 

2. Justificativa 
 
Ao abordar o tema Guerra Fria - termo que abrange diversos 
acontecimentos importantes na História -, optamos por delimitar como 
tema de nossa pesquisa o desastre na usina nuclear de Chernobyl. 
Nosso interesse pelo acidente de Chernobyl deu-se devido à grande 
curiosidade sobre o ocorrido. Este caso possui uma grande 
popularidade por sempre ser discutido muito em livros, filmes e jogos 
de terror, principalmente - e por isso ser tão conhecido por algo 
“macabro” - de certa forma acabou despertando nossa curiosidade a 
respeito deste tema, na intenção de conhecer mais a história real por 
trás de tantos meios que não nos mostram a verdade sobre Chernobyl e 
as consequências que este marcante fato da história causou. Em 26 de 
abril de 2016, completaram-se 30 anos do famoso acidente nuclear. 
Isso nos serviu como mote para investigarmos as circunstâncias, as 
consequências e os motivos que originaram tal catástrofe. Ou seja, 
queremos tentar explicar o ocorrido no dia 26 de abril de 1986, na 
cidade de Chernobyl. O acidente em Chernobyl acabou tendo 
repercussão mundial por ser o maior acidente envolvendo usinas 
nucleares da história. Portanto, pretendemos demosntrar como foram 
divulgadas as notícias na época na imprensa brasileira. Estamos 
dispostos a tentar explicar, de forma detalhada, as circunstâncias que 
motivaram o acidente. 
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3. Objetivo 
 
O Objetivo geral desse projeto é compreender como o desastre em 
Chernobyl foi representado pela grande imprensa brasileira. E nosso 
objetivo específico é analisar o acidente, assim como suas causas e 
consequências, para entendermos como a Guerra Fria foi vista em 
nosso país pelos jornais. 
 

4. Metodologia 
 
A opção metodológica da pesquisa reside no método explicativo junto 
com a combinação entre documentação primária (jornais) e secundária 
(bibliografia) de pesquisa. A pesquisa nas fontes primárias (jornais) foi 
feita pela Hemeroteca Digital - que consiste em um repositório online 
onde são disponibilizados jornais antigos de todo o Brasil – para o caso 
do Jornal do Brasil (RJ) e no site do jornal Folha de São Paulo. Após 
criteriosa pesquisa nesses jornais, procedemos o fichamento das 
notícias mais relevantes para nossos interesses. Em seguida, iniciamos 
uma leitura preliminar destes dados e começamos a planejar como seria 
montada a estrutura de nosso trabalho, através da realização de um 
cronograma. Por fim, trabalhamos detidamente nossas fontes primárias 
em conjunto com as fontes secundárias, elaborando nossas análises 
acerca da maneira como a imprensa brasileira representou o acidente 
nuclear em Chernobyl e, com isso, finalizamos, produzindo um artigo 
científico. 
 

5. Referências 
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O Golpe de 1964 nos Jornais 

Autor(es): Carolina Sampaio Botelho, Deivi Motta da Silva 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSUL - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Nossa pesquisa traz o pertinente questionamento sobre o conturbado 
ano de 1964 no Brasil: como o Golpe Civil-Militar foi representado na 
Imprensa Brasileira? Mais especificamente pela grande imprensa da 
cidade do Rio de Janeiro, pois partimos da hipótese, de que houve uma 
grande repercussão do evento pelos jornais daquela cidade. Escolhemos 
trabalhar em cima dos jornais Correio da Manhã, em razão de ter um 
corte liberal, embora não reacionário; e com a Última Hora, que tinha 
uma linha nacionalista. Outra dúvida que nós procuramos nos apropriar 
e esclarecer com o projeto são os debates bibliográficos sobre até onde 
iriam as causas e responsabilidades dos atores que faziam a composição 
do cenário político da época, como os militares, o governo 
Estadunidense, os movimentos sociais, os membros influentes ala 
política brasileira, a população em geral e o próprio governo de João 
Goulart. Quando se fala nas causas do golpe de 64 geralmente se vê na 
maioria das vezes como dois lados de uma mesma moeda. Mas nós 
acreditamos que estes são muito mais variados. Há os que dizem que a 
causa chave para o desenrolar do golpe, seja as Reformas de Base. 
Outro aponta que foi a radicalização política das esquerdas e direitas. 
Também há quem diga que o mais fundamental foram o apoio dos 
estadunidenses e o discurso anticomunista. Mas ao certo, vemos que 
para o entendimento dos fatos históricos em torno do Golpe de 64, é 
interessante os analisarmos com a maior bibliografia de historiadores 
possíveis, já que com uma variedade de pontos de vista sobre o mesmo 
tema, vêm a nós uma chance de um maior aprofundamento no assunto, 
e mais oportunidades de formar um consenso ou dialética sobre estes 
determinados estudos. Temos como uma das prioridades a necessidade 
de necessidade de relacionar os acontecimentos políticos daquela época 
com o presente, consequência da própria análise dos fatos 
protagonizados nos jornais em questão. 
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2. Justificativa 

  
Nosso interesse em realizar essa pesquisa está relacionado à 
importância do conhecimento desses fatos históricos para entendermos 
esse clima político incerto que estamos no país. Com o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff, a grande repercussão das lutas políticas, 
aumento dos movimentos sociais, muitos setores da sociedade têm 
realizado comparações entre o que se passa no tempo presente com o 
que houve em 1964. Com a possibilidade de um segundo impeachment 
em menos de dois anos, depois da queda de um governo popular, ainda 
somos, hoje em dia assolados por discursos conservadores desta época 
de mais de 50 anos atrás, fatos que nos remetem obrigatoriamente, para 
que procuremos as origens destas classes, média e subalterna que 
compõem a estrutura da nossa sociedade. Além disso, este período nos 
aponta as origens de uma influente mídia no Brasil, que hoje em dia 
pode ser vista como um quarto poder dentro do Estado. Mídia essa que 
já compactuou com ideias golpistas antes, e não seria uma surpresa se 
acontecesse novamente. Queremos conscientizar também do papel 
desse estudo teórico para a politização destas novas gerações a qual 
fazemos parte, tendo está chance de preparação para a práxis política 
no país, tendo nós a possibilidade de sermos protagonistas da política 
nacional e podermos nos engajar nessa luta, com o objetivo de 
encaminhar a sociedade para fins emancipatórios em relação ao fim que 
ela se encaminha no contemporâneo. 
 

3. Objetivo 
 
Nosso objetivo geral é destacar o posicionamento dos jornais Correio 
da Manhã e Última Hora ante o Golpe de 1964 e como objetivo 
específico queremos perceber quais eram as críticas direcionadas ao 
presidente João Goulart pela imprensa e analisar o grau da mesma e dos 
outros atores políticos que compunham a dinâmica no processo de 
derrubada do presidente Goulart e realizar uma comparação dos 
acontecimentos políticos no decorrer do ano de 1964 com o atual 
momento político em que vivemos no Brasil. 
 

4. Metodologia 
 
Já partindo do pressuposto da não neutralidade da mídia, uma questão 
tratada nas obras de fundamentação metodológica de Tania de Luca, a 
nossa metodologia empregada consiste no uso do conceito de “leitura 
intensiva”, na noção de “grande imprensa” e na ideia de “materialidade 
do impresso”. Portanto, nossa pesquisa tem, então, a intenção de 
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colaborar para esclarecer quais os setores da imprensa apoiaram o 
Golpe de 1964 e quais se opuseram. Para tanto, escolhemos trabalhar 
com os jornais Correio da Manhã e Última Hora - ambos com opiniões 
distintas e sediadas no Rio de Janeiro, caixa de ressonância da política 
nacional naquele tempo – para investigar melhor, com fontes daquele 
período, como a imprensa se posicionou diante do Golpe de 1964. Com 
isso, pretendemos trazer mais elementos para o debate atual, sobre o 
golpe que a presidente Dilma Rousseff sofreu nos tempos recentes, e 
algumas das complicações políticas do período. Valeremos-nos 
metodologicamente da “leitura intensiva” de edições dos jornais nos 
meses de março e abril de 1964 – na busca de uma regularidade –, 
realizando a crítica externa do jornal e a crítica interna, notadamente 
em relação à disposição espacial do jornal e de sua diagramação. Para o 
desenvolver do projeto, utilizamos como fontes principais os jornais, e 
como fontes secundárias as visões históricas de Jorge Ferreira, Luiz 
Alberto Moniz Bandeira e Thomas Skidmore, e algumas leituras 
adicionais como as de Lucilia de Almeida Neves Delgado, nos 
auxiliando nas diferenciações dentro dos debates bibliográficos. Por 
fim, analisaremos as informações relacionadas com nosso objeto de 
pesquisa separando-as da seguinte maneira: notícias (todos os registros 
relacionados ao Golpe de 1964) e opiniões (que podem ser assinadas 
por algum articulista ou não ter assinatura, como é habitual no editorial 
dos jornais). 
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O Muro de Berlim: símbolo maior da Guerra Fria 

Autor(es): Laura Martins de Lima, Rafaela Gulgelmin Collovini 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Como a imprensa brasileira retratou as tensões relativas ao Muro de 
Berlim? 
 

2. Justificativa 
 
Em 2014, diversas comemorações foram realizadas em razão do 25º 
aniversário da queda do Muro de Berlim. Não obstante, a carência de 
análises sobre o posicionamento brasileiro perante os fatos do maior 
palco de competição entre as duas potências – Berlim – mostrou-nos a 
importância da transmissão de conhecimento que outrora englobou de 
forma representativa os conflitos pertinentes à Guerra Fria. A diligência 
se obteve da maneira com que a divisão alemã influenciou uma 
sociedade que assistia atônita à luta pela conquista hegemônica mundial 
entre dois blocos antagônicos e com políticas extremamente 
divergentes. Tomando os periódicos como fonte principal de pesquisa, 
visamos obter contato direto com as sociedades que enfrentavam 
conflitos internos e externos simultaneamente – tanto nas Alemanhas 
quanto no Brasil. 
 

3. Objetivo 
 
Compreender como a imprensa brasileira retratou as tensões relativas 
ao Muro de Berlim ao longo da Guerra Fria. 
 

4. Metodologia 
 
Em nossa pesquisa, buscamos ao longo do tempo a repercussão da 
importância do Muro de Berlim, escolhendo, especificamente, o Jornal 
do Brasil e a Folha de São Paulo como fontes primárias de pesquisa, 
em busca de adentrar às formas com que a imprensa e a sociedade 
brasileira se posicionaram diante das divergências político-econômicas 
estabelecidas em parâmetros mundiais, marcadas, principalmente, pela 
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divisão física e geográfica que fora o Muro de Berlim. O uso dos 
jornais abrange a curiosidade por trás da forma com que as notícias dos 
conflitos externos eram projetadas aos olhos de brasileiros cegados pela 
censura militar, que outrora fora a principal fonte de informação. Para 
obtermos o desencadeamento de ideias e noções do que significou o 
Muro de Berlim para Guerra fria, utilizamos fontes bibliográficas de 
forma secundária, tendo como objetivo analisarmos as diferenças e 
realizarmos comparações dos dados. 
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XX: O tempo das crises. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 
197 – 225. 

  



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Ciências Humanas, 
Comportamentais e Artes 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

86 

 

Revolução Cubana: a representação da invasão da Baía dos 
Porcos na grande imprensa brasileira 

Autor(es): Alice da Cruz Busatto, Karolayne de Lima Recoba 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
  
Como a imprensa brasileira representou a invasão da Baia dos Porcos? 
 

2. Justificativa 
 
A Revolução Cubana, desde seu início até os dias de hoje, sempre foi 
um elemento de discussão na vida política brasileira. E um evento de 
extrema importância nesse contexto é a invasão da Baia dos Porcos 
(1961), onde tropas treinadas e financiadas pela CIA tentaram invadir 
Cuba. Eram mais de mil membros, entre exilados cubanos e 
mercenários, que tinham como objetivo retirar os revolucionários 
cubanos do poder. Desde 1959, a vida em Cuba vinha sofrendo 
modificações profundas. O país deixava de ser um parque de lazer dos 
Estados Unidos e passava a lutar contra o imperialismo, como no caso 
da encampação das empresas dos EUA que atuavam em Cuba na área 
dos combustíveis (as refinarias dos EUA se recusavam a refinar o 
petróleo que vinha da URSS), energia elétrica, telefonia e bancos, 
acontecidas em 1960. Em janeiro de 1961 o presidente dos EUA, 
Dwight Eisenhover decidiu romper as relações diplomáticas com Cuba 
– poucos meses antes da invasão da Baia dos Porcos, agora sob 
governo de John Kennedy. Até então, a Revolução Cubana tinha a 
imagem de uma revolução nacionalista e antiimperialista. E isso 
acarretava grande simpatia para os revolucionários cubanos. O próprio 
presidente do Brasil, Jânio Quadros, tinha simpatias pela Revolução 
Cubana, onde estivera em 1960. Acreditamos que hoje em dia, nem 
todos sabem dessa História. Por isso, entendemos que nossa pesquisa é 
muito importante para entendermos o mundo e o país em que vivemos 
em profundidade – e não de forma rasteira e superficial. Dessa maneira, 
encontramos nos jornais Última Hora e Diário de Notícias, disponíveis 
na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, uma maneira de compreender 
como a história era relatada e interpretada pelas pessoas. Os 
acontecimentos do passado sempre serão os mesmos, é a maneira que 
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uma sociedade os descreve e os compreende que cria uma opinião geral 
sobre o fato. Com o uso dessa fonte, conseguiremos ver como era a 
opinião da sociedade brasileira da década de 60 refletiu na nossa atual 
sociedade. 
 
 

3. Objetivo 
 
Nosso objetivo geral é analisar como a imprensa brasileira representou 
a invasão da Baia dos Porcos; como objetivos específicos, queremos 
demonstrar a complexidade do processo revolucionário cubano e 
entender de que formas a Revolução Cubana esteve envolvida na 
Guerra Fria. 
 

4. Metodologia 
 
Inicialmente, realizamos os fichamentos dos livros de História que 
abordam a Revolução Cubana enfatizando o período de janeiro de 1959 
a abril de 1961 – momento entre a vitória da Revolução e a invasão da 
Baia dos Porcos. Encerrada essa primeira etapa, começamos a coleta de 
informações nas fontes primárias, ou seja, os jornais Diário de Notícias 
e Última Hora, que estão disponíveis online na Hemeroteca da 
Biblioteca Nacional. Atualmente, estamos preparando o material 
coletado, procurando articular as fontes primárias (jornais) com as 
fontes secundárias (bibliografia) para, no próximo momento, 
realizarmos a análise histórica dos dados obtidos e, com isso, 
iniciarmos a redação dos resultados da pesquisa. 
 

5. Referências 
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Uma conversa fora do armário 

Autor(es): Douglas Duarte Costa, Marina Cabral Lemos, Nataniel Fonseca 
Furtado 

Orientador: Kim Amaral Bueno 

Co-orientador(es): Patrick Machado Kovalski 

Instituição: IFSul - Câmpus Camaquã 

1. Problema 
 
Diante dos dados de violência sofrida pela comunidade LGBT, e a 
partir da indicação do Alto Comissariado da ONU para os Diretos 
Humanos de que é compromisso dos Estados acabar com a violência e 
a discriminação contra esta comunidade, questionamo-nos qual o papel 
da escola em relação a este compromisso. Ora, sabemos que um dos 
objetivos centrais da educação contemporânea é a formação para a 
cidadania, de modo que a educação sistemática e formal deve acolher 
como uma de suas maiores preocupações a promoção do respeito para 
com o próximo e a dignidade humana. Logo, o combate à homofobia se 
torna uma questão inadiável. Judith Butler (2003) entende por 
homofobia o medo, a aversão, o descrédito e o ódio a gays, lésbicas, 
bissexuais, travestis e transexuais por não “performarem” seus gêneros 
em correspondência ao papel que é culturalmente atribuído a seus 
corpos “biológicos”. Ou seja, a homofobia tenta uniformizar as 
identidades de gênero por meio de uma “heterossexualidade 
compulsória”, menosprezando aqueles que não se enquadram em tal 
parâmetro. Assim, por meio de políticas específicas e de movimentos 
educacionais progressistas, acolhendo os saberes transdisciplinares no 
seio da escola, este projeto deseja enfrentar, por meio do diálogo, da 
troca de experiências e do exercício efetivo da cidadania por parte das 
educandas e dos educandos as questões de violência de gênero 
flagrantes em nossa sociedade, efetivando a igualdade nas relações 
sociais vigentes.  
 

2. Justificativa 
 
Os dados oficiais revelam que, no Brasil, a violência contra a 
população LGBT ainda é bastante acentuada. Em 2016, a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos do Governo Federal aponta 
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que, por meio de dados provenientes do Disque Direitos Humanos 
(Disque 100) da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e da 
Ouvidoria da Secretaria de Politicas para as Mulheres (SPM), 52% das 
pessoas que sofreram violência e discriminação por orientação sexual 
no Brasil tem entre 18 e 30 anos, demostrando o quanto os jovens 
necessitam de atenção e auxílio no enfrentamento de tais violências. 
Dos tipos de violência denunciados, a violência psicológica foi 
reportada por 40,1% do total, seguida de discriminação, com 36,4%, e 
de violências físicas, com 14,4%. As violações dos direitos humanos 
relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, que vitimizam 
fundamentalmente a população LGBT, constituem um padrão que 
envolve diferentes espécies de abusos e discriminações e costumam ser 
agravadas por outras formas de violências, ódio e exclusão, baseadas 
em aspectos como idade, religião, raça ou cor, deficiência e situação 
socioeconômica. Apesar de ser um evento que encerra numa escalada 
de violações, o homicídio é apenas uma das entre várias outras 
violências consideradas “menores”, como discriminações e agressões 
verbais e físicas dos mais variados tipos. O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou, em 2012, um 
documento chamado “Nascidos Livres e Iguais: Orientação Sexual e 
Identidade de Gênero no Regime Internacional dos Direitos Humanos”, 
no qual afirma que acabar com a violência e a discriminação contra 
indivíduos em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero é 
um grande desafio dos direitos humanos. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Promover a igualdade de gênero nas relações sociais, dando voz a 
agentes historicamente oprimidos: homossexuais, mulheres, 
transexuais e demais identidades não hegemônicas. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Realizar reuniões mensais entre o público alvo e quinzenais entre 

a comissão executiva do projeto. 
§ Dialogar permanentemente com as intuições parceiras do 

projeto. 
§ Elaborar registros sistemáticos apontando os procedimentos e 

descrevendo o desenvolvimento dos encontros do projeto. 
§ Avaliar as ações realizadas, bem como o desempenho dos 

membros da comissão executiva. 
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§ Participar de eventos institucionais do IFSul e de outras 
instituições nos quais seja possível apresentar o projeto e 
disseminar as ações afirmativas que realizamos no âmbito do 
Campus Camaquã de nosso Instituto. 

§ Promover a dignidade humana pelo respeito à diferença; afirmar 
a escola como o espaço apropriado para o debate de ideias e para 
a promoção de uma cultura civilizatória que se coadune com 
princípios éticos e humanísticos de igualdade, respeito e 
solidariedade. 

 
4. Metodologia 

 
O projeto de extensão “Uma conversas fora do armário” desenvolve 
ações de diálogo e troca de experiências entre jovens, a partir de suas 
vivências, suas dúvidas e seus dilemas existenciais e enfrentamentos da 
vida cotidiana. Nas rodas de conversa, os participantes têm a 
oportunidade de partilhar questões que, sem este momento privilegiado 
de troca de ideias, ficariam silenciados e sem resposta. O foco principal 
do projeto é dar voz aos jovens e permitir que eles se escutem, de modo 
a aprender com seus questionamentos e perceber que, muitas vezes, 
problemas que parecem instransponíveis – como a intolerância social e 
familiar quanto à orientação sexual ou à identidade de gênero – são 
partilhadas por outras pessoas, o que permite a descoberta de soluções 
em conjunto, bem como a construção de estratégias coletivas e 
solidárias para a auto aceitação, a manutenção de uma boa saúde 
mental, o estabelecimento de vínculos de amizade e de solidariedade ao 
outro. Os encontros promovidos pelo projeto também contam com 
leituras previamente selecionadas de textos jornalísticos, teóricos e/ou 
literários, cujo objetivo é motivar o debate, trazendo informações e 
subsídios para as discussões, e enriquecendo o universo cultural dos 
participantes; materiais audiovisuais também são utilizados com o 
mesmo objetivo. 
 

5. Referências 
 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. 
Nascidos Livres e Iguais: Orientação Sexual e Identidade de Gênero no 
Regime Internacional dos Direitos Humanos; trad. Maricy Apparicio. 
Brasília: UNAIDS Brasil/Casa da ONU, 2013.  
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  
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LOURO, Guacira. Lopes (Org.). O corpo educado: pedagogias da 
sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. Secretaria Especial de 
Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e 
dos Direitos Humanos. Relatório de Violência Homofóbica no Brasil: 
ano 2013. Brasília, 2016.  

VIANNA, Cláudia Pereira; UNBEHAUM, Sandra. O gênero nas 
políticas públicas de educação no Brasil: 1988-2002. Cadernos de 
Pesquisa, v. 34, n. 121, p. 77-104, jan./abr, 2004.  
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V de Vingança: A Máscara e o Acontecimento 

Autor(es): Gabriel Flores Dos Santos 

Orientador: Dennis Donato Piasecki 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
O projeto utiliza-se da seguinte pergunta, a qual guiará todo o processo 
de pesquisa: qual a influência e o impacto, que a arte e o roteiro da obra 
V de Vingança, tiveram na cultura popular e sua importância com 
relação a movimentos sociais, liberdade de expressão, anarquismo e 
qual sua relação atemporal com a atual política do país? 
 

2. Justificativa 
 
A obra V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd, se trata de um 
material muito rico tanto em roteiro como a arte em si. A obra, ao 
longo do tempo tornou-se tão popular aos olhos de todos, que vingou 
como um ícone de cultura popular e fez da máscara utilizada pelo 
personagem principal, um grande artifício e símbolo de liberdade de 
expressão, revolta, revolução e anarquismo. Acredito ser necessário 
uma análise mais profunda a respeito da obra justamente por esta ser 
rica em conteúdo histórico, na alimentação do senso crítico político dos 
jovens e por ter alta relevância, no sentido de um ponto de vista 
diferenciado, chamativo e atrativo a respeito da nossa atual situação 
política no país, pois trata-se de uma obra atemporal que remete a nossa 
realidade e nossos problemas. 
 

3. Objetivo 
 
Transcrever filosoficamente a representação da novela gráfica V de 
Vingança (1982-1988) buscando problematizá-la no contexto 
contemporâneo como agenciadora de possibilidades reflexivas e 
práticas sociais, através de produção de afecto artístico; Criar 
performance artística que se utilize das temáticas principais abordadas 
na novela gráfica, durante a realização da XI Mocitec. 
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4. Metodologia 

Ao longo do processo de realização do projeto pretende-se a 
demonstração de mídias (especificamente cinema) a respeito da obra 
para o público, coletando dados sobre essas experiências. Será efetuada 
uma análise bibliográfica da obra, além de outros materiais, buscando 
contextualização histórica de onde ela se passa, informações a respeito 
da criação do personagem “V” e sobre seus criadores, Alan Moore e 
David Lloyd. Buscar a influência inerente ao artefato da máscara de V 
de Vingança. Pretende-se também realizar uma performance artística 
em certos períodos da mostra, na qual promoverá a produção de textos 
e ilustrações relacionadas a obra. 

5. Referências 
 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O anti-édipo: capitalismo e 
esquizofrenia. São Paulo: Ed. 34, 2010. LLOYD, David; MOORE, 
Alan. V de Vingança. Rio de Janeiro: Panini Brasil LTDA, 2006.  
 
MCTEIGUE, James. V de Vingança. Califórnia: Warner Bros. 
Entertainment, 2006, 122 min. 
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Ensino Técnico de Nível Médio: 
Engenharias 
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Alimentadora Automática de Animais Domésticos 

Autor(es): Bruno Nazario Candido, Mark Mauricio Sauter, Rafael Pereira 
Machado 

Orientador: Diego Abich Rodrigues 

Instituição: IFSC – Câmpus Criciúma 

1. Problema 
 
A falta ou excesso tanto de alimento quanto de água fresca fornecida ao 
pet. 
 

2. Justificativa 
 
Os animais da casa precisam ter uma alimentação saudável e 
balanceada, pois segundo Ricardo Tubaldin, os pets necessitam de 
vários nutrientes como proteínas, vitaminas e carboidratos, assim, a 
ração é a melhor opção para garantir que os pets estejam consumindo 
esses nutrientes. Para uma melhor absorção destes é preciso levar em 
consideração aspectos como tamanho, peso do animal e respeitar os 
horários que o animal da casa se alimenta para conseguir dar uma dose 
correta de ração, assim, dosando melhor os nutrientes que o pet vai 
consumir. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Construir uma alimentadora automática de animais domésticos. 
 

• Objetivos específicos 

Construir uma máquina capaz de analisar informações como 
tamanho e peso do animal, e assim definir a quantidade diária de 
alimento que se deve pôr para ele, dividindo em quantidade de vezes 
por dia. Fazendo com que ele tenha uma alimentação balanceada e 
saudável. 
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4. Metodologia 
 
1 - Pesquisa bibliográfica. 2 - Modelamento 3d 3 - Detalhamento e 
seleção de materiais 4 - Construção do protótipo 5 - Construção do 
resfriador de água 6 - programação 7 - Montagem e testes 8 - Ajustes 9 
- Apresentação dos resultados. 
 

5. Referências 
 
MELO, Luísa. Como o brasileiro cuida e quanto gasta com seus pets. 
2016. Disponível em: Acesso em: 09 mar. 2017. 
 
IDMEDPET.Por que tantos veterinários recomendam apenas o uso de 
ração? Disponível em: Acesso em: 13 mar. 2017.  
 
TUBALDIN, Ricardo. Conheça os principais benefícios da ração para 
pets. [2014]. Disponível em: 
<http://www.cachorrogato.com.br/cachorros/racao-para-pets/>. Acesso 
em: 30 mar. 2017.  
 
KALATEC (Ed.). MOTOR DE PASSO – Tudo que você precisa saber. 
2016. Disponível em: 
<http://www.kalatec.com.br/motoresdepasso/motor-de-passo>. Acesso 
em: 16 jun. 2017.  
 
ARDUINO. Overview. Disponível em: 
<https://www.arduino.cc/en/main/arduinoBoardUno#>. Acesso em: 16 
maio 2017.  
 
CORDEIRO, Fillipe. App Inventor: Guia de Criação de Apps. 2017. 
Disponível em: <http://www.androidpro.com.br/app-inventor/>. 
Acesso em: 16 maio 2017.  

GOMES, Diego. Módulo, Célula de Peltier ou pastilhas térmicas, como 
funciona? Disponível em: 
<http://mecatronicahoje.blogspot.com.br/2011/06/modulo-celula-de-
peltier-ou-pastilhas.html>. Acesso em: 16 maio 2017.  
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Áudio Guia 2.0: Interface de Realidade Aumentada em Áudio 
para navegação e orientação de pessoas com deficiência visual 

por meio do mapa espacial cognitivo 

Autor(es): Samanta dos Santos Ambos, Leonardo Azzi Martins 

Orientador: Tiago Baptista Noronha 

Co-orientador(es): Iara Cecília da Rosa Ribeiro, Gustavo Nascente Igansi 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
  
Os espaços urbanos modernos estão se tornando cada vez mais 
complexos e densos, tornando-se frequente o uso de sistemas de 
transporte e ferramentas de navegação. Todavia, para pessoas com 
deficiência visual, este tipo de atividade pode se tornar problemática. A 
deficiência visual, em qualquer estágio, compromete a capacidade da 
pessoa navegar e se orientar (GORI, 2017). Mesmo com dispositivos 
básicos para desvio de obstáculos, ainda existem dificuldades para o 
indivíduo planejar e seguir rotas em ambientes que não o é familiar 
(GOLLEDGE et al., 2004). Em particular, pessoas com deficiência 
visual total aprendem a utilizar seus sentidos remanescentes para 
planejar rotas mais apropriadas (HALKO, 2013). Contudo, a 
informação visual é utilizada na sociedade para orientação nos 
ambientes, comprometendo a orientação destas pessoas. Atualmente 
são desenvolvidas diversas tecnologias compensatórias, como 
detectores de obstáculos. porém mostram-se pouco efetivas, tendo 
como premissa que a pessoa com deficiência visual total é desprovida 
das informações relevantes do ambiente (STRIEM-AMIT, 2013). Para 
guiar-se, o indivíduo necessita recorrer a softwares de navegação, 
porém estes baseiam-se em interfaces gráficas ou leitura de tela. A 
interação ativa da pessoa com deficiência visual com os elementos ao 
seu redor é mais importante do que interações passivas com uma 
interface virtual (HOFFMAN; SEEWALD, 2003). Tecnologias 
sensoriais consideram a capacidade do cérebro em aprender e explorar 
estas informações. Segundo Striem-amit (2013), a origem das 
informações sensoriais são irrelevantes, pois a combinação de vários 
sentidos pode gerar a mesma atividade, mesmo na falta de informações 
visuais. O principal desafio é considerar, de forma eficiente, as 
capacidades neuroplásticas e cognitivas da representação de espaço no 
cérebro. Com isto, como desenvolver uma interface em realidade 
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aumentada capaz de estimular o mapa espacial cognitivo de pessoas 
com deficiência visual na navegação? 
 

2. Justificativa 
 
Nos ambientes urbanos, a navegação faz parte do dia-a-dia. Andar na 
calçada, atravessar a rua, utilizar transporte público, andar em espaços 
públicos são tarefas que, com o avanço da tecnologia, estão se tornando 
cada vez mais fáceis e intuitivas. Contudo, é evidente que estes 
ambientes são, em grande parte, associados a estímulos visuais que 
contribuem para a noção de espaço. Isto acaba se tornando um desafio 
para, aproximadamente, 246 milhões de pessoas com deficiência visual 
(Texto digital, news.microsoft.com). Para estes indivíduos, estas 
atividades requerem mais atenção e prática em todos os sentidos, 
mesmo utilizando de ferramentas como bengalas ou cães-guia. Segundo 
a Guide Dogs (Texto digital, news.microsoft.com), nos Estados Unidos 
e no Reino Unido aproximadamente 65% das pessoas com deficiência 
visual são socialmente inativas, ou seja, não costumam sair de casa e 
realizar atividades independentemente. Para muitas pessoas com esta 
deficiência, sua mobilidade é restrita e há uma dependência 
interpessoal para suas atividades rotineiras. Acredita-se que os espaços 
urbanos e a sociedade devem ser universais e inclusivos. Portanto, esta 
tecnologia pode se tornar uma ferramenta para que pessoas com 
deficiência visual tornem-se mais independentes, sendo capazes de 
terem mobilidade e acesso aos mesmos padrões e espaços de pessoas 
videntes na sociedade urbana. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo desta pesquisa é desenvolver um método não-invasivo para 
navegação e orientação de pessoas com deficiência visual por meio de 
uma interface capaz de estimular o mapa espacial cognitivo, tornando 
os ambientes mais acessíveis a fim de promover maior mobilidade e 
independência destas pessoas na sociedade em que se encontram. Com 
isso, seus objetivos específicos são: - Identificar os dados necessários 
para o sistema de navegação a partir das pessoas com deficiência 
visual; - Estudar a relação do mapa especial cognitivo com a navegação 
de pessoas com deficiência visual; Modelar computacionalmente e 
implementar um ambiente de realidade aumentada em áudio espacial; - 
Desenvolver um sistema para aquisição de dados do ambiente externo; 
- Construir um sistema capaz de reproduzir um ambiente de realidade 
aumentada sem obstruir o canal auditivo. 
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4. Metodologia 
 
O primeiro passo será identificar quais são as principais dificuldades de 
mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência visual em 
diversos ambientes urbanos. Portanto, serão realizadas pesquisas 
bibliográficas e entrevistas por pautas com pessoas com deficiência 
visual com experiência em tecnologias assistivas. A partir disto, serão 
estruturadas e definidas as prioridades e o funcionamento do sistema a 
ser desenvolvido. Para o desenvolvimento do sistema, o próximo passo 
é a realização de um estudo sobre como a noção de espaço no cérebro e 
como isto funciona para as pessoas com deficiência visual. Com isso, 
será possível desenvolver a associação entre os estímulos sensoriais 
aumentados e o estímulo da orientação no mapa espacial cerebral. A 
partir disto, será desenvolvido um ambiente de realidade aumentada em 
áudio capaz de reproduzir sons para guiar a navegação de pessoas com 
deficiência. Será desenvolvido um interfaceamento por meio de um 
software de computação matemática capaz de transformar localizações 
físicas em representações sonoras, posicionando-as no espaço em áudio 
binaural. Este sistema será testado com pessoas com deficiência visual 
total, a fim de avaliar sua influência no mapa espacial cognitivo durante 
a navegação. Portanto, o próximo passo é o desenvolvimento de um 
sistema para aquisição das localizações físicas reais por meio de 
smartphones, com ênfase em mapas e dados online. Para isso, será 
implementado uma aplicação capaz de ler e enviar estes dados para o 
ambiente desenvolvido. Por fim, para aplicação do método estabelecido 
e modelado computacionalmente, será desenvolvido um headset de 
condução óssea com headtracking para aplicação do ambiente de 
realidade aumentada com usuários. O sistema será embarcado em um 
microprocessador e integrará os sistemas desenvolvidos em hardware 
móvel. Este sistema será testado com pessoas com deficiência visual 
total em campo, utilizando localizações reais e avaliando seu trajeto e 
seu desempenho cognitivo 
 

5. Referências 
 
GORI, M. et al. Shape perception and navigation in blind adults. 
Frontiers in Psychology, v. 8, n. JAN, p. 1–12, 2017. HALKO, M. A. et 
al. Real world navigation independence in the early blind correlates 
with differential brain activity associated with virtual navigation. 
Human brain mapping, v. 35, n. 6, p. 2768–78, jun. 2014.  
 
HOFFMAN, S. B. Benefícios da Orientação e Mobilidade: estudo 
intercultural entre Brasil e Portugal. Revista Benjamin Constant, v. 5, p. 
11–16, 1999.  
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MICROSOFT. Cities Unlocked: A voyage of discovery. Disponível 
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SHAH, P.; MIYAKE, A. The Cambridge Handbook of Visuospatial 
Thinking. 1. ed. New York: Cambridge University Press, 2005. 
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Áudio Guia 2.0: Sistema de navegação em espaços públicos 
para pessoas com deficiência visual retroalimentado por 

mapas colaborativos 

Autor(es): Júlia Ferreira Santos, Samanta dos Santos Ambos, Stefani Muniz 
Costa 

Orientador: Tiago Baptista Noronha 

Co-orientador(es): Roberto Kauê Cavalcante Magalhães 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Muitos consideram que a palavra ‘deficiente’ tem um significado o 
qual remete ao pensamento de incapacidade. A deficiência visual, em 
qualquer estágio, compromete a capacidade da pessoa de navegar e se 
orientar em diversos espaços (GIL, 2000) (GORI, 2017). Segundo 
Mauerberg-Decastro (2004), a falta da visão gera um impacto 
significante na navegação em ambientes complexos e com rotas 
irregulares. A falta da visão traz uma perda na qualidade de vida e 
impõe desafios para milhões de pessoas com deficiência visual no 
mundo (STRIEM-AMIT, 2010). Mesmo com bengalas e cães guia para 
assistência no desvio de obstáculos, ainda existem dificuldades para a 
pessoa com deficiência visual planejar e seguir rotas em ambientes que 
não as são familiares (GOLLEDGE et al., 2004). Para tais pessoas com 
deficiência visual, inúmeros problemas e desafios são encontrados na 
navegação em ambientes externos (ZENG, 2015). Contudo, 
especialmente na navegação em ambientes internos, espaços e objetos 
não familiares tornam esta locomoção ainda mais complicada. Para 
uma pessoa com deficiência visual, conhecer um ambiente novo, como 
qualquer construção larga e complexa, torna-se tão difícil quanto por 
conta da falta de sugestões de navegação e informações acessíveis 
(WILLIAMS, 2013). Apesar da evolução tecnológica, Neiva (2012) 
considera que o desenvolvimento de soluções para auxílio de pessoas 
com deficiência visual nas atividades básicas do cotidiano está 
estagnada. O estado da arte para mapeamento de ambientes indoor 
depende de uma intensa mão-de-obra para a manutenção destes mapas 
ao passo que mudam ao longo do tempo, o que os tornam 
insustentáveis de serem reproduzidos em grande escala (Texto digital, 
www.sbir.gov). Conforme os aspectos apresentados, delimita-se o 
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questionamento desta pesquisa: como desenvolver um método para 
criação de mapas voltados à navegação de pessoas com deficiência 
visual por meio de crowdsourcing? 
 

2. Justificativa 
  
A configuração de espaço não é percebida de forma imediata por 
pessoas com deficiência visual. No entanto, é evidente a necessidade de 
possibilitar o conhecimento e o reconhecimento deste (SÁ et al., 2007). 
Em qualquer espaço, a navegação faz parte do dia-a-dia. Em sua 
maioria, tarefas simples de navegação como andar em calçadas, 
atravessar ruas e utilizar transporte público exigem grande 
compreensão visual. Além disso, um outro fator agravante para a 
pessoa com deficiência visual são os ambientes ruidosos e com 
sinalização sonora inadequada ou inexistente. Segundo 
Jeamwatthanachai (2016), para pessoas com deficiência visual, serem 
capazes de se conectar com atividades sociais e terem uma vida social 
são tarefas bastante delicadas considerando o desafio físico que as 
fazem sentir excluídas de diversas atividades. Muitos deste problemas e 
desafios são impactados diretamente nas pessoas com deficiência visual 
na maioria de suas atividades, pois estão frequentemente relacionadas 
com a navegação. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
estima-se que 285 milhões de pessoas sejam deficientes visuais em 
todo o mundo: 39 milhões são cegas e 246 com baixa visão. Mais de 
90% destes encontram-se nos países em desenvolvimento (WHO, 
2013). Levando em consideração as dificuldades enfrentadas pelas 
pessoas com deficiência visual quanto ao acesso dos mesmos à 
navegação, temos a elaboração desta pesquisa como meio de minimizar 
ou até mesmo sanar essas dificuldades, sendo este um dos grandes 
desafios que se apresentam no âmbito social para estas pessoas. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo desta pesquisa é desenvolver um método para a construção 
de mapas para pedestres com deficiência visual de forma que possa ser 
retroalimentado por uma comunidade voluntária, a fim de possibilitar 
sua aplicação em larga escala e auxiliar na navegação e independência 
destas pessoas em diversos espaços. Com isso, os objetivos específicos 
são: - Identificar os dados mais relevantes para as pessoas com 
deficiência visual na navegação, a fim de gerar as entradas do sistema; - 
Estudar as técnicas para criação de mapas para pedestres com 
deficiência visual do estado da arte; - Criar e implementar novos 
métodos capazes de sustentarem-se por meio de crowdsourcing; - 
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Analisar os resultados e verificar a eficiência na retroalimentação dos 
dados.  
 

4. Metodologia 
 
Os métodos e procedimentos adotados para a execução desta pesquisa 
serão essencialmente compostos por quatro passos: identificação dos 
dados necessários para a composição dos mapas; estudo de técnicas 
para criação de mapas a partir do estado da arte; implementação e teste 
de novos métodos sustentados por crowdsourcing; análise dos 
resultados. O primeiro passo será identificar quais são as principais 
dificuldades de mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência 
visual em diversos ambientes urbanos. Segundo Charlton, nada pode 
ser feito com as pessoas com deficiência sem a participação das 
próprias. Portanto, serão realizadas pesquisas bibliográficas e 
entrevistas por pautas com pessoas com deficiência visual, com uma 
ênfase particular em indivíduos com experiência em tecnologia e 
dispositivos para navegação. A partir disto, serão estruturadas e 
definidas as prioridades e o funcionamento do sistema a ser 
desenvolvido. Para o desenvolvimento do método, o próximo passo é a 
realização de um estudo sobre as técnicas para criação de mapas 
desenvolvidas no estado da arte. Com isso, será possível analisar suas 
implicações práticas e implementar na próxima etapa. Com isto, serão 
implementados diversos métodos obtidos a partir destes estudos a fim 
de formar um procedimento mais adequado para a realimentação de 
dados. Ou seja, serão implementados métodos capazes de terem dados 
adquiridos de forma colaborativa, a fim de tornar este possível de ser 
implementado em larga escala e de forma mais espontânea. Por fim, 
será feita uma análise de dados dos métodos desenvolvidos com 
objetivo de verificar a eficiência destes métodos de forma 
retroalimentável e verificar a possibilidade de implementação desta 
tecnologia em diversos espaços públicos no mundo. 
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BB-8 Droid – Da cultura pop à robótica educacional 

Autor(es): Cleiton Müller Derzete Filho, Rodrigo Johnson Saraiva 

Orientador: Diego Afonso da Silva Lima 

Co-orientador(es): Luís Gustavo Fernandes dos Santos, Paulo Ricardo 
Böesch Júnior 

Instituição: IFSul – Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
BB-8, baseado na franquia “Star Wars”, é um robô esférico controlado 
remotamente. Os sistemas patenteados pela produtora e construídos 
para a gravação do filme são baseados em um pêndulo invertido1 
(Disney Enterprises Inc., 2010, Patente)2. O pêndulo invertido é um 
sistema mecânico muito útil no estudo de controle de posição de 
sistemas instáveis, como o controle de posição de veículos especiais na 
fase de lançamento (Ogata, 2003)3. Devido à complexidade do sistema 
de Pêndulo invertido estar além do nível de conhecimentos de nível 
técnico básico, este projeto propõe uma outra abordagem construtiva, 
utilizando um sistema de “Pêndulo Fixo”. A ideia é conciliar o 
personagem “BB-8”, o qual é amplamente conhecido no meio popular, 
com a robótica educacional a ponto de atrair estudantes para esta área 
apresentando duas propostas de construção. Para tanto, foram sugeridas 
algumas propostas, como segue: 1. A primeira, mais simples, propõe a 
construção do corpo feita de papel machê semelhante ao modelo de 
ngelo4 e o sistema de movimento utilizando modelo de hamster (um 
carro móvel dentro do corpo do robô), modelo muito mais prático e 
simples comparado com o sistema de pendente fixo. 2. A segunda, 
propõe o desenvolvimento do modelo fiel ao personagem, com um 
sistema de pêndulo com base na construção de David Alvarez5 do BB-
8 ,que envolve maior complexidade, pois é preciso desenvolver uma 
estrutura interna a partir de cálculos e desenhos 3D6, bem como usinar 
peças e/ou criar componentes a partir de impressoras 3D, dentre outros 
maquinários. Também exige a compra de materiais, componentes e 
peças com maior detalhamento e complexidade. A grande questão é: 
“como produzir o robô de modo que contemple os estudantes iniciantes 
e aqueles com um conhecimento prévio da área, mostrando conteúdos 
relevantes dispostos de forma clara e coerente, apresentando as duas 
propostas de construção do robô e incentivando aos estudantes 
desenvolverem outros modelos?” 
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2. Justificativa 
 
A robótica na educação tem sido uma área relevante na aprendizagem 
dos estudantes com as ciências exatas nas escolas. Segundo César e 
Bonilla (2007)7, a robótica é uma área interessante para ser explorada 
na educação, pois os projetos que a envolvem “possibilitam o 
rompimento com a perspectiva fragmentada e compartimentalizada do 
currículo escolar, ao trazer para a discussão temas que transversalizam 
diferentes áreas do conhecimento, requerem a colaboração entre os 
sujeitos envolvidos nos projetos, e possibilitam a construção e a 
experimentação de modelos”. No Brasil, a robótica educacional está 
sendo cada vez mais relevante na sociedade. A Olimpíada Brasileira de 
Robótica (OBR)8, por exemplo, é um evento educativo de referência 
no país, incentivando o ensino de robótica nas escolas, por meio de 
campeonatos promovidos para estudantes de ensino fundamental, 
médio e técnico integrado. Na Olimpíada Internacional de Robótica, 
RoboGames 2009, o país conseguiu sua melhor colocação na História e 
ganhou mais medalhas que o Japão, país líder em robótica (Texto 
digital, www.cetepensino.com.br)9. O próprio IFSul oferece ações na 
área, como o “Carbo France10”, a “Robocharq11”, a “Robotif12”, a 
“MOSTRAROB13”, etc. Cada vez mais a robótica vem protagonizando 
o desenvolvimento tecnológico. Na próxima década, a tendência é que 
a robótica se torne uma das dez maiores áreas de pesquisa. A robótica 
na ficção científica desperta a curiosidade tecnológica do público 
jovem, sendo isto muito benéfico para o progresso da ciência. 
Entretanto, é possível haver uma conexão entre os estudantes de 
robótica e estes elementos da cultura popular? Considerando a teoría de 
Vygotsky14, acredita-se que sim. O personagem BB-8, por exemplo, 
pode servir no ensino da robótica como um elemento do ambiente 
culturalmente estruturado. Mas, para chegarmos até esta coleta de 
resultados, como controlar remotamente um sistema de pêndulo 
reproduzindo fielmente o funcionamento do robô “BB 8”? 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo deste projeto é desenvolver um protótipo funcional de um 
robô, que tenha seu movimento controlado através do sistema de 
pêndulo fixo, fique o mais fiel possível com o modelo original do robô 
do filme “Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força”. Como 
objetivos específicos: -Desenvolver a esfera do robô -Desenvolver o 
sistema mecânico -Desenvolver o sistema eletrônico -Desenvolver a 
programação do sistema eletrônico -Acabamentos Como etapa futura, 
pretende-se desenvolver um material didático, assim que o protótipo do 
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robô e sua programação estiverem prontos, a fim de ensinar como 
construir e programar o robô e também alguns de seus protótipos mais 
construídos e evidenciar sua importância em promover a robótica 
educacional aos estudantes de ensino médio, técnico e superior. 
 

4. Metodologia 
 
Para o desenvolvimento do projeto utilizamos o fórum “BB-8 builders 
club” , neste fórum há uma comunidade ativa da qual tem discussões 
sobre todos os aspectos de construção partindo de sua parte mecânica 
até a sua parte e eletrônica. Mas para ter acesso aos conteúdos 
relacionados ao fórum necessita-se criar uma conta e justificar o motivo 
de sua inscrição. 1- Desenvolver a esfera do robô Nessa etapa serão 
estudadas alternativas para o desenvolvimento da esfera do robô, ela 
deve apresentar resistência e ter imperfeições mínimas na superfície. A 
alternativa mais viável e adequada é fazê-la de papel machê. 2- 
Desenvolver o sistema mecânico Para sistema mecânico do robô será 
projetado um pêndulo fixado na parte interna da esfera do qual 
permitirá o movimento do robô, e para isso serão necessárias rodas 
omnidirecionais ou rodas meccanum pois permitem o movimento em 
todas as direções onde tudo isso será projetado em CAD. 3- 
Desenvolver o sistema eletrônico Para tanto, serão estudadas técnicas 
de programação e sistemas com atuadores compatíveis com a 
plataforma arduíno, que deverão acionar as rodas omnidirecionais, as 
quais atuarão diretamente sobre a movimentação da esfera principal do 
robô e constam com uma programação diferente das rodas 
convencionais, devido à sua maior variedade de movimentos. 
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Controle de Passageiros e Informações 

Autor(es): Érick Pereira Soares 

Orientador: Rafael Galli 

Instituição: IFSul - Câmpus Pelotas 

1. Problema 
 
A superlotação nos ônibus urbanos, além de desrespeitar a capacidade 
máxima planejada pelo fabricante, pode causar acidentes em virtude da 
falta de estrutura. Em caso de colisões, um número de pessoas acima do 
permitido, eleva a quantidade de feridos ou mortos devido à alteração 
da acomodação dos passageiros, previsto pelo fabricante nos testes de 
segurança dos veículos. A falta de um controle exato sobre o 
cumprimento de horários dificulta a fiscalização, e logo a punição das 
empresas que não cumprem seus deveres. 
 

2. Justificativa 
 
Um sistema eletrônico de controle de passageiros dos ônibus 
municipais pode ser de suma importância tanto para os órgãos 
fiscalizadores, que poderão utilizar as informações armazenadas 
inicialmente pela própria memória do microcontrolador, mas que se 
implantado, deveria ser responsabilidade dos órgãos fiscalizadores a 
armazenagem e o controle desses importantes dados para averiguar se a 
empresa está cumprindo seus devidos deveres. Quanto para as próprias 
empresas que deveriam ter acesso aos dados também para possuir um 
melhor controle do horário exato de saída e chegada dos veículos, 
melhorando seu desempenho e verificando se as normas impostas estão 
sendo cumpridas. Ressalta-se a capacidade de gerar informações a 
respeito do fluxo de passageiros, averiguando a necessidade de um 
reajuste do preço da passagem. 
 

3. Objetivo 
 
Eliminar a superlotação do transporte coletivo urbano, proporcionando 
um ambiente mais confortável e seguro, através de um sistema 
eletrônico de controle. 
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4. Metodologia 
 
No desenvolvimento do projeto, se tratando de uma fase inicial será 
realizado em conjunto com o orientador um planejamento acerca dos 
componentes utilizados e o desenvolvimento dos circuitos que 
compõem o aparelho. O software do dispositivo foi previamente 
discutido e concluiu-se que será utilizada a linguagem C de 
programação por questões de afinidade e conhecimentos com a mesma. 
O controle do fluxo de passageiros ocorrerá por meio de sensores, 
instalados na entrada e saída veiculo. Depois de concluída a parte do 
projeto que controla o fluxo de passageiros, será desenvolvido o 
circuito de aviso externo, interno e o software dos mesmos. As 
informações geradas pelo dispositivo de controle serão reproduzidas, 
no sistema de aviso externo e interno da situação real a respeito da 
lotação do coletivo. Após o desenvolvimento do hardware e software 
do sistema, o mesmo será submetido à fase de testes e avaliação. Sendo 
desenvolvido paralelamente o protótipo que leva em torno de três 
semanas para ser planejado e construído com um custo de cerca de 50 
reais representando fisicamente o funcionamento do projeto. Em meio a 
este período serão estudadas possíveis melhorias para aumentar a 
eficiência do dispositivo. 
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DIANA - Dispositivo de Análise e Controle de Estufas 
Agrícolas 

Autor(es): Carlos Eduardo Lopes Bastos, Gustavo Ludtke da Silva 

Orientador: Rafael Galli 

Instituição: IFSul - Câmpus Pelotas 

1. Problema 
 
O cultivo de hortifrutigranjeiros sem o monitoramento adequado, em 
função do descontrole da umidade e temperatura, impossibilita o 
agricultor a produção de determinados frutos, e o expõe a riscos de 
danos à produção, acarretando no produto uma qualidade insatisfatória. 
  

2. Justificativa 
 
O dispositivo de análise e controle de estufas permite através de um 
microclima controlado, um melhor desenvolvimento dos 
hortifrutigranjeiros e o cultivo dos mesmos que possuem propriedades 
climáticas excepcionais. O sistema também isenta o agricultor de 
prejuízos ocasionados por condições climáticas adversas e o 
proporciona uma jornada de trabalho menos exaustiva uma vez que o 
aparelho realiza determinadas tarefas automaticamente. 
 

3. Objetivo 
 
Propiciar desde o setor agrícola até as instituições de pesquisa, através 
de um dispositivo eletrônico as condições climáticas ideais para a 
produção de hortifrutigranjeiros em estufas, afim de obter um melhor 
desenvolvimento da produção e isentar o agricultor a realização de 
determinadas atividades em sua rotina de trabalho. 
 

4. Metodologia 
 
O desenvolvimento do projeto ocorrerá em diversas etapas. Em um 
primeiro momento será realizada a pesquisa quanto as exigências 
climáticas dos hortifrutigranjeiros e as devidas técnicas para cultivá-los. 
Simultaneamente será efetuado um estudo dos componentes eletrônicos 
e os métodos de comunicação digital que serão utilizados, afim de 
seguir os princípios da praticidade e baixo custo de fabricação. Após a 
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fase de pesquisa será desenvolvido o módulo de monitoramento, 
compondo-se os circuitos e software do mesmo, responsável por captar 
os dados dos sensores e enviar a interface central por meio de uma 
comunicação serial. O dispositivo irá possuir quatro módulos, ou seja, 
quatro estufas serão controladas independentemente pelo mesmo 
sistema. Com o monitoramento atuando corretamente, será realizado a 
construção da central do dispositivo, juntamente com os seus circuitos e 
software, responsável por receber os dados dos módulos, configurações 
do usuário, e tomar decisões quanto ao acionamento dos atuadores 
elétricos da estufa, afim de alterar determinada propriedade climática. 
A interface central, dispõe de periféricos como display LCD e teclado 
para conexão com o usuário, onde nestes é possível definir as 
propriedades climáticas desejadas para a produção e as configurações 
gerais. Contudo, um aplicativo para o sistema Android será 
desenvolvido, utilizando a tecnologia Bluetooth para estabelecer a 
comunicação com o dispositivo, este tem por objetivo possibilitar o 
controle da estufa a distância, aumentando a praticidade do sistema. 
Para analisarmos a eficiência do dispositivo, o implantaremos em 
pequenas estufas didáticas, cultivaremos determinados frutos e 
analisaremos diariamente as propriedades climáticas de cada estufa. 
Criaremos uma base de dados com registrando os dados das estufas 
periodicamente. Com este registro estipularemos uma média quanto a 
eficácia do sistema baseando-se nos produtos finais de cultivo e nos 
valores arquivados. 
 

5. Referências 
 
BIGNELL, James W. e DONOVAN, Robert L. Eletrônica Digital – 
Lógica Combinacional. São Paulo: Ed. Makron Books, Vol. 1, 1995. 
 
BIGNELL, James W. e DONOVAN, Robert L. Eletrônica Digital – 
Lógica seqüencial. São Paulo: Ed. Makron Books, Vol. 2, 1995. 
 
BISCARO, Guilherme A. – Sistemas de Irrigação por Aspersão. 
Dourados, MS: Ed. UFGD, 2009. PAGIUCA, Larissa G., SILVA, 
Amanda R. e SILVA, Bruna A. Cultivo protegido – Em busca de mais 
eficiência produtiva. Piracicaba, SP: Ed. CAPA, 2014. 
 
PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: Programação em C. São 
Paulo: Érica, p. 2003.  
 
SEDRA, Adel S. Microeletrônica. 5. ed. Sao Paulo: Pearson : makron 
books, 2007. TOCCI, R. J.; WIDMER, N.S. e MOSS, G.L. Sistemas 
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Digitais – Princípios e Aplicações. 11ed. Rio de Janeiro: Ed. Pearson, 
2011.  
JAMSA, Kris Ph.D. e KLANDER, Lars. Programando em C/C++. A 
Bíblia .O melhor guia para programação em C/C++. São Paulo: 
Makron Books.1999. 
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Dosadora de argamassa 

Autor(es): Bruno Feliciano do livramento, Leonardo de Oliveira Faraco da 
Silva, Rafael Cavaler Mezari 

Orientador: Diego Tiburcio Fabre 

Instituição: IFSC - Câmpus Criciúma 

1. Problema 
 
Dosagem imprecisa e, consequentemente, má qualidade do produto 
final. 
 

2. Justificativa 
 
É de suma importância ter uma dosagem correta para que quando 
endurecido ele tenha resistência mecânica, durabilidade e segurança, 
pois, de acordo com Bernardo F. Tutikian e Paulo Helene, alguns dos 
autores de Concreto: Ciência e Tecnologia, o concreto é resultante de 
uma mistura de materiais, adequadamente proporcionada [3]. A 
dosagem incorreta dos materiais constitutivos do concreto tende a ter 
um resultado que com o tempo apresenta rachaduras, infiltrações, tende 
a ser frágil, dependendo de certa quantidade de material pode diminuir 
a sua consistência e coesão. A segurança da construção também é um 
ponto a considerar pois fica comprometida podendo ter 
desmoronamentos no futuro [4]. De acordo com a professora-doutora 
Sandra Maria de Lima, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) a maioria das patologias 
em edificações ocorre por consequência de falhas de execução e pela 
falta de controle dos materiais empregados na construção [5]. Pelo fato 
de um concreto com resistência mecânica, durabilidade e segurança ser 
diretamente relacionado à uma dosagem precisa, de que um objeto que 
dose com mais precisão do que uma dosagem feita manualmente seja o 
ideal e pelo fato de que necessita-se de mais investimentos em 
tecnologias ligadas à construção civil, já que é uma área em 
desenvolvimento e com um mercado muito grande, o grupo optou por 
construir uma dosadora de concreto automática. 
 

3. Objetivo 
 
Geral: Construir uma máquina que dose areia, água e cimento de 
acordo com o que o operador solicitar. Específicos: Aumentar nossos 
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conhecimentos nas áreas de mecânica, elétrica, eletrônica e 
programação. Automatizar e o processo de dosagem dos materiais 
constituintes do concreto. Tornar mais precisa a dosagem dos materiais 
que constituem o concreto. 
 

4. Metodologia 
 
1 - Pesquisa bibliográfica 2 - Modelamento 3d 3 - Seleção de materiais 
4 - Construção da estrutura mecânica 5 - Programação 6 - Montagem e 
testes 7 - Publicação dos resultados 
 

5. Referências 

Fórum da construção (Altair Santos). Falha humana predomina nas 
patologias do concreto  

PESQUISA Anual de Serviços. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/
pas/analis epas99.shtm>. Acesso em:29 mar. 2017.  

ISAIA, Gerando Cechella; TUTIKIAN, Bernardo . Concreto: Ciência e 
Tecnologia. [S.l.: s.n.], 2011. 415 p. v. 1.  

PRUDÊNCIO JR., Luiz Roberto. Materiais de Construção Civil I. [S.l.: 
s.n.], 2007. 97 p.  

Cimento Itambé (Altair Santos). Falha humana predomina nas 
patologias do concreto  

https://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/argamassas-como-e-onde-usar- 
_11323_0_1  

http://www.cimm.com.br/portal/material_didatico/3350-sistemas-
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E.F.3D - Extrusora de filamento para impressoras 3D 

Autor(es): Lucas Esteves Cunha, Samuel Toillier de Moraes 

Orientador: Paulo Ricardo Böesch Júnior 

Co-orientador(es): Luís Gustavo Fernandes dos Santos, Matias de Angelis 
Korb 

Instituição: IFSUL - Câmpus Charquedas 

1. Problema 
 
A idealização do projeto “E.F.3D – Extrusora de Filamento”, se 
originou no momento em que as impressoras 3D entraram em 
funcionamento no Câmpus Charqueadas. Pois, no momento de 
aquisição destas, houve a necessidade de comprar cartuchos de 
filamentos extras para se ter fluxo de trabalhos e pesquisas contínuos 
no Câmpus. 
 

2. Justificativa 
  
Foi idealizado construir uma extrusora de pequeno porte, capaz de 
produzir filamento com propriedades e características similares às dos 
cartuchos comprados, porém com custo menor, refletindo na 
possibilidade de redução do orçamento dos campus na aquisição deste 
material de consumo. A indústria da impressão 3D está cada vez mais 
presente na vida de todos. Esta tecnologia tem sido adotada não só pela 
indústria, mas também pelo mercado doméstico e pelo meio acadêmico. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo deste projeto é construir um protótipo de extrusora de 
polímeros de pequeno porte, capaz de produzir filamento polimérico, 
para ser utilizado em impressoras de prototipagem 3D. Possibilitando 
que a prototipagem seja aplicada como ferramenta tecnológica de 
ensino e pesquisa, dentro da instituição, a um custo reduzido. 
 

4. Metodologia 
 
Inicialmente será realizada uma pesquisa acerca do processo, das 
propriedades de processamento por extrusão do ABS/PLA, bem como 
das partes específicas que compõem a extrusora. O projeto da rosca 
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plastificadora será realizado em software de Desenho Assistido por 
Computador, assim como a estrutura mecânica que dará suporte a 
montagem do equipamento. A matriz de extrusão será projetada 
observando o dimensional do filamento, tornando necessários testes 
posteriores para adequação das dimensões finais. Após, o mesmo será 
detalhado para a produção dos componentes mecânicos. O método de 
fabricação dos componentes mecânicos será principalmente a 
usinagem, por meio de torneamento ou outros processos, e os materiais 
utilizados serão: aço, ligas de alumínio, ligas de latão, aço inoxidável e 
aço ferramenta. O sistema de redução mecânica do motor terá sua 
dimensão calculada com relação à rotação do motor a ser utilizado. 
Uma listagem dos materiais será elaborada e os mesmos serão 
separados caso sejam itens de mercado e preparados para a confecção 
dos componentes caso estes sejam usinados por exemplo. Os sistemas 
elétricos serão simulados por meio de software a fim de dimensionar o 
circuito elétrico destinado ao controle de velocidade do motor de 
corrente contínua. O controle de temperatura será realizado por meio de 
um controlador universal de processos, que é um equipamento 
parametrizável. Neste equipamento será ligado o sensor de temperatura 
termopar Tipo K, este ficará no ponto de junta quente, em contato com 
a resistência elétrica. Ainda referindo-se ao controlador universal de 
temperatura, neste serão feitas as conexões do sensor de temperatura 
por meio do Relé de Estado Sólido. Somente então serão realizados os 
primeiros testes com os polímeros ABS/PLA, partindo dos parâmetros 
informados pelo fabricante da matéria prima, também será avaliada a 
dimensão do filamento. Após redefinição dos parâmetros de trabalho 
será produzida uma pequena quantidade de filamento teste. 
 

5. Referências 
 
ABDEL-BARY, E. M. Handbook of Plastic Films. Shrewsbury: Rapra 
Technology Limited, 2003. 
 
BAIRD, D. G.; COLLIAS, D. I. Polymer processing: principles and 
desing. New York: Wiley & Sons, 1998. 
 
BELLINI, A.; GÜÇERI, S. Mechanical characterization of parts 
fabricated using fused deposition modeling, Rapid Prototyping Journal, 
v.9, n.4, p.252-264, 2003. 
 
CANTOR, K. Blown film extrusion: an introduction. Munique: Carl 
Hanser Verlag, 2006. 
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Grande, Paraíba, 2007. 
 
KRETSCHECK, D.; VOLPATO, N.; FORGIATTO, J. A.; 
GANDELMAN, A. D. B. Estudo do princípio de extrusão por êmbolo 
com alimentação granulada para manufatura aditiva. 7° Congresso 
Brasileiro de Engenharia de Fabricação – 7° COBEF. Penedo, Itatiaia-
RJ. 2013.  
 
MANRICH, S. Processamento de termoplásticos: rosca única, extrusão 
e matrizes, injeção e moldes. São Paulo: Ed. Artliber, 2005. 
PEDROSA, T. F.S. Conceção e desenvolvimento de equipamento de 
extrusão de filamento para impressora 3D. Dissertação (Engenharia 
Mecânica) – FEUP - Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, 
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VOLPATO, N. (Ed.); Prototipagem Rápida: Tecnologias e Aplicações. 
São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2007. 
 
RICHART, F. S. Influência do processamento na preparação de 
compósito PEAD/PEBDL/Argila organofílica para utilização em 
equipamentos para o setor elétrico. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia e Ciência dos Materiais) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Ciência dos Materiais - PIPE. Setor de Tecnologia 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013. 
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Horta interna automatizada 

Autor(es): Matheus Colle Vieira, Monique Borges Bacca, Vinicius de Bem 
Sousa 

Orientador: Lucas Mondardo Cunico 

Instituição: IFSC – Câmpus Criciúma 

1. Problema 
 
Devido à industrialização e modernização da economia dos países, as 
pessoas passaram a ter cada vez menos tempo fora de seus respectivos 
empregos. O horário disponível para lazer e outras atividades da 
população acabou diminuindo, ou seja, cada vez menos as pessoas têm 
tempo disponível para cuidarem de si próprias e de seus pertences. 
Outro problema visto é que devido a fabricação em massa dos 
alimentos industrializados, a alimentação da população vem se 
tornando cada vez menos saudável. 
 

2. Justificativa 
 
A fim de analisar um possível mercado consumidor, para este produto, 
foi desenvolvida uma pesquisa com pessoas da região de Criciúma/SC. 
O questionário foi respondido por 152 pessoas. A pesquisa tinha como 
interesse em verificar o interesse do público alvo em uma alimentação 
mais saudável, um cultivo residencial de pequenas hortaliças, bem 
como o tempo disponível para tal atividade. Dentre os resultados 
podemos destacar que apenas 16% dos entrevistados não demonstraram 
interesse em cultivar algo em suas residências. Quanto ao tempo 
disponível para o cultivo, aproximadamente 40% dos entrevistados 
admitiram não estarem dispostos a usar mais do que 5 minutos para tal 
atividade. Por fim a pesquisa ofereceu o produto desenvolvido aos 
entrevistados, a taxa de aceitação e interesse superou os 75%. Os dados 
dessa pesquisa apesar de preliminares apresentam grande possibilidade 
de sucesso comercial para o produto desenvolvido 
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3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Projetar um dispositivo que gerencie e administre os recursos 
necessários para a vida de uma planta. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Criar um equipamento que facilite a criação de uma planta. 
§ Melhorar a alimentação das pessoas, pois neste equipamento, 

será possível a criação de vegetais e temperos. 
§ Otimizar o tempo do usuário, para que o mesmo não precise se 

preocuparem cuidar de suas plantas. 
§ Melhorar a qualidade do vegetal, pois os recursos para ele serão 

disponibilizados quando houver necessidade, ou seja, não há 
possibilidade de o equipamento “esquecer” de alimentar a 
planta; 

 
4. Metodologia 

 
Segue a metodologia utilizada: 01: Pesquisa bibliográfica 02: 
Modelamento 3d do protótipo 03: Seleção dos materiais 04: Contrução 
mecânica 05: Determinação dos sensores aplicados ao sistema de 
controle 06: Aquisição dos componentes eletrônicos 07: Programação 
arduino 08: Elaboração do App 09: Testes 10: Apresentação dos 
resultados 
 

5. Referências 
 
PEREIRA, F. Microcontroladores PIC – Técnicas avançadas. Érica: 
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Pearson Prentice Hall, 2008, 432p.  
 
LEE, M. O que é Software Livre?. Free Software Foundation. 
Consultado em 27 de março de 2017.  
 
GONÇALVES, F. Fotossíntese. Disponível em: < 
http://www.infoescola.com/biologia/ fotossíntese >. Consultado em 27 
de março de 2017.  
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MET - Manopla de Estímulo Terapêutico 

Autor(es): Gustavo Mello da Silva, Luan da Silva Avila 

Orientador: Adriano Fiad Farias 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Nos últimos anos a medicina moderna tem permitido a sobrevivência 
de um número cada vez maior de vítimas de acidentes e enfermidades, 
aumentando a quantidade de indivíduos portadores de deficiências 
(Raineri et al., 2013). Conforme IBRE/FGV, cerca de 14,5% da 
população brasileira, são portadores de alguma deficiência (Neri, 
2003). Segundo Pistori (2006), mesmo com o aumento no número de 
portadores de necessidades especiais, a sociedade continua os 
excluindo. Muitos indivíduos sofreram ou sofrem alguma alteração 
genética, ou traumas, ou possuem alguma doença adquirida (COFITO). 
Muitos dos traumas nesses indivíduos ocorrem nos membros 
superiores, sendo as mãos as mais afetadas. A mão humana é o 
principal meio para acessar e alterar o ambiente. Há milhares de anos a 
evolução nos proporcionou polegares para agarrar objetos, palma 
grande e plana para mantê-los e músculos e articulações para 
exercermos força. De fato, as mãos são responsáveis por ações banais, 
segurar um lápis, escovar os dentes ou acariciar. É de extrema 
importância o desenvolvimento de um equipamento para auxiliar na 
fisioterapia de mãos, possibilitando uma alta capacidade de execução e 
repetição dos exercícios, multiplicando a intensidade e frequência das 
atividades, fato importante para a recuperação neurológica, pois os 
movimentos são comandados por conexões nervosas do cérebro 
(Rubio, 2016). Pensando nisso, com o auxílio de profissionais da área 
da fisioterapia, propomos o desenvolvimento de um protótipo de luva 
robótica de baixo custo, para auxiliar e ajudar pessoas que sofreram 
lesões modulares limitando a mobilidade das mãos (lesões nível c5, c6, 
c7 e c8). O protótipo fará automaticamente movimentos de flexo-
extensão e apresentará os avanços do paciente, com o intuído de 
estimular sua reabilitação, apresentando o progresso ao fisioterapeuta, 
tornando o protótipo acessível a maioria das clinicas.  
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2. Justificativa 
 
O motivo pela qual escolhemos um projeto com a robótica foi por 
causa da própria natureza desta área, ela tem como objetivo evoluir as 
praticas em que é aplicada de forma que torne uma tarefa manual mais 
rápida e pratica, por conta de alta capacidade de execução da máquina 
“Isso multiplica a intensidade e a frequência das atividades, o que é 
importante para a recuperação neurológica, pois os movimentos são 
comandados por conexões nervosas do cérebro”, diz o fisiatra Daniel 
Rubio, diretor da Rede de Reabilitação Lucy Montoro. Focar nestes 
pontos nos fez pensar em que tipo de contexto poderíamos aplicar a 
robótica e logo vimos que a fisioterapia atual necessitava destes 
mesmos pontos para um melhor atendimento de seus pacientes, porém 
como a fisioterapia se trata de uma área da saúde, sabíamos que nosso 
projeto não poderia ser caro e a solução para isso logo apareceu, a 
plataforma a ser usada para o projeto seria o Arduíno que não apenas é 
uma plataforma livre, mas também tem um custo baixo em relação a 
outros tipos de microcontroladores e sem deixar de ser eficiente. A 
robótica na fisioterapia esta ajudando a tornar os exercícios não apenas 
mais eficientes, mas também mais rápidos e práticos, tendo os 
movimentos sendo executados 25 vezes a mais do que nos aparelhos 
convencionais, em uma sessão convencional de 45 minutos um 
paciente consegue fazer 40 movimentos já com o auxílio de robôs, o 
paciente consegue fazer em média 1000 movimentos (dados 
aproximados) diz Hermano Krebs, diretor do laboratório de mecânica e 
reabilitação humana do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
 

3. Objetivo 
 
Objetivo geral: Desenvolver um equipamento de fisioterapia para a 
mão a baixo custo que venha a otimizar uma sessão de fisioterapia e 
dando a oportunidade de um atendimento do fisioterapeuta a múltiplos 
pacientes com um aproveitamento total de todos os atendidos. 
Objetivos específicos: Desenvolver pesquisa bibliográfica sobre a 
fisioterapia de mãos Buscar auxílio de profissional da área de 
fisioterapia Desenvolver um protótipo utilizando arduino, para flexo-
extensão Trabalhar com materiais de baixo custo Desenvolver entrada 
de dados através de controle físicos na luva Testar atuadores para flexo-
extensão Desenvolver um APP para controle da luva Conhecer e 
aplicar tecnologia sem fio para comunicação do APP com a luva. 
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4. Metodologia 
 
Fase 1: Começamos a pesquisa por meio da internet estudando artigos 
relacionados a fisioterapia e robótica reabilitatória, pesquisando ao 
menos 2 horas por dia. Após reunirmos o máximo de conteúdo útil 
possível, decidimos procurar a ajuda de um profissional da área de 
fisioterapia que poderia nos esclarecer algumas dúvidas e nos dar 
auxílio especializado. Entramos em contato com a fisioterapeuta 
Andréia Romaneco e alguns dias depois realizamos um encontro. 
Recebemos dicas, críticas construtivas e novas ideias para deixar o 
projeto mais confortável e funcional para o paciente e para o 
profissional. Fase 2: Por em prática os servomotores, testando 
individualmente a flexão de cada dedo individualmente e depois em 
conjunto, englobando todas possibilidades de combinações de extensão 
de conjunto de dedos. Fase 3: Implementaremos o projeto com uma 
placa LCD e de chaves momentâneas, dessa forma começamos a ter 
uma ideia de uma interface para o usuário que por meio desta pode 
programar o tempo de fisioterapia, o tipo e a quantidade de 
movimentos. Fase 4: A partir daqui colocaremos em execução os 
sensores flexíveis que irão nos dedos do paciente, por meio deles será 
possível realizar as leituras dos movimentos executados sem a 
influência da luva. Fase 5: Focaremos na comunicação sem fio entre a 
luva e um pequeno robô com movimentos simples correspondentes a 
cada dedo do paciente para que o mesmo tenha um estímulo visual de 
seu progresso, por menor que seja. Aqui a leitura realizada pelos 
sensores flexíveis será o responsável pelos comandos enviados ao robô. 
Fase 6: Esta se mostra a fase mais demorada do projeto, a fim de 
apresentar uma interface amigável, simples e eficiente ao 
fisioterapeuta, que afinal, também é um consumidor, desenvolveremos 
uma aplicação Android para que se tenha o controle e os resultados da 
luva enviados pela mesma por bluetooth. 
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Plataforma Móvel de Acesso para Mobilidade 

Autor(es): Árion Douglas Ferraz Santos, Graziele Nogueira da Silva, Ligiane 
de Paula 

Orientador: Diego Afonso da Silva Lima 

Co-orientador(es): Leandro Cãmara Noronha, Paulo Ricardo Boesch Júnior 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
É sabido que atualmente nossa sociedade está tendo outro olhar frente 
ao acesso de pessoas com deficiências (PCD), seja cego, surdo ou 
cadeirante. O acesso inclui bens e serviços básicos além do cuidado em 
não permitir que sejam excluídos do nosso convívio por qualquer tipo 
de limitação, seja física ou relativa ao preconceito nos ambientes 
públicos e privados. A esse cuidado chamamos de “acessibilidade”. A 
acessibilidade é um princípio que sempre deve ser levado em 
consideração no desenvolvimento de edificações e mobiliários, 
principalmente em ambientes e estabelecimentos públicos, a fim de 
garantir a igualdade e autonomia às PCD. Porém, constatamos que 
ainda há alguns pontos de inacessibilidade em ambientes públicos. Por 
exemplo, o auditório do campus Charqueadas do Instituto Federal Sul-
rio-grandense é utilizado para realizar eventos como formaturas e 
palestras, tanto internas quanto abertas ao público, e neste espaço existe 
um palco com uma elevação de 750 mm na qual duas escadas nas 
laterais dão acesso à parte superior do mesmo. Devido à elevação e o 
acesso ao palco se dar apenas por escadas, a utilização do mesmo por 
PCD se torna um grande desafio, gerando na maioria das vezes a 
impossibilidade de uma PCD, principalmente cadeirantes e pessoas 
com dificuldade de locomoção, subir ao palco. 
 

2. Justificativa 
 
Com base no problema que constatamos a dificuldade que a pessoa 
com deficiência ou mobilidade reduzida têm para acessar o palco do 
auditório do campus Charqueadas do Instituto Federal Sul-rio-
grandense, percebemos a necessidade de projetar uma plataforma 
elevatória que permite à PCDs acessar o palco do auditório sem 
utilização das escadas. Embora já exista essa tecnologia, que na sua 
maioria exige grandes adaptações do layout onde será instalada a 
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plataforma, desenvolvemos o equipamento com a vantagem de 
mobilidade e possibilidade de utilização em diversos locais 
inacessíveis, pois existem construções que contém elevações sem 
condições de acesso previamente projetadas. O tema acessibilidade foi 
escolhido como uma oportunidade de usar conhecimentos técnicos 
adquiridos durante o Curso de Processos de Fabricação Mecânica, 
visando ajudar aqueles que possuem dificuldades e restrições para se 
locomover, tornando um sistema mais eficiente de deslocamento sem 
perder a qualidade em relação à segurança e conforto. Pensando neste 
público, e observando a dificuldade de acesso no palco do auditório 
IFsul Campus Charqueadas o grupo percebeu que havia necessidade de 
fabricar a “Plataforma móvel” elevatória para se locomover em locais 
que não oferecem mobilidade. A plataforma que está sendo projetada é 
aplicada como uma alternativa para pessoas com algum tipo de 
deficiência ou que possuem restrições por orientação médica. Em 
comparação às plataformas existentes no mercado para deslocamento 
em locais elevados, pretende-se oferecer uma alternativa de projeto da 
plataforma, cujo tempo de deslocamento de uma pessoa com 
deficiência ou temporariamente com alguma incapacidade em um local 
elevado utilizando uma plataforma, seja equivalente ao de uma pessoa 
sem nenhuma restrição para realizar o mesmo percurso sem o auxílio 
de plataformas ou de elevadores. 
 

3. Objetivo 
 
Este projeto tem como objetivo principal desenvolver uma Plataforma 
Elevatória Móvel para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de 
locomoção. Para atingir este objetivo, é necessário cumprir com os 
objetivos específicos, conforme segue: Revisão Bibliográfica Ambiente 
do projeto a ser implantado. Estudo do tipo de acionamento para 
elevação do sistema mecânico a ser utilizado Sistema Pneumático 
Sistema Hidráulico Sistema Elétrico Estudo do Sistema Mecânico Fuso 
duplo vertical Sistema de correia e polia Fuso simples horizontal 
central Planejamento do Projeto Técnico Projeto Mecânico Cálculos 
Técnicos Projeto Elétrico Execução do projeto físico Corte e usinagem 
de materiais Soldagem e montagem de componentes Ligação do motor 
elétrico 
 

4. Metodologia 
 
Para realizar este projeto, inicialmente realizamos uma breve análise 
sobre o assunto, com os professores escolhidos para nos orientar. Após 
termos decidido fazer uma plataforma de acessibilidade para o 
auditório, começamos a discutir os aspectos chave Quanto ao local de 
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implantação, trata-se de um ambiente civil voltado para apresentações 
públicas de uso frequente, demandaria portabilidade, a fim de facilitar a 
organização de eventos e ser instalado com rapidez sempre que 
necessário. Foi estudado o tipo de acionamento a ser utilizado, visando 
o custo, complexidade de execução, ruído e sujeira. Uma vez que o 
local de implantação não dispunha de uma rede de ar comprimido para 
um acionamento pneumático, nem de um sistema hidráulico, os quais 
seriam também muito onerosos para instalação, dentre outras 
desvantagens, a melhor opção encontrada foi um acionamento elétrico, 
pois além de o auditório dispor de rede monofásica, um acionamento 
elétrico é limpo, silencioso e de baixo custo. Definido o sistema elétrico 
para acionamento do sistema mecânico, as opções deste segundo 
sistema seriam: O sistema de elevação por corrente/polias que 
demandaria grande espaço físico e uma perfeita sincronização com 
entre as polias motoras. O sistema de duplo fuso vertical que, além de 
apresentar as duas desvantagens do sistema anterior, demanda uma 
grande qualidade na usinagem, além de um sistema de guias lineares 
verticais. Por fim, o sistema de fuso único horizontal no centro, 
reduziria consideravelmente o espaço ocupado, o custo eo tempo de 
usinagem pela metade. Para efetivar este sistema, idealizamos um 
mecanismo secundário pantográfico para a elevação, que possibilita um 
grande avanço de saída, com cerca de pouco menos da metade do curso 
de saída na entrada. Para desenvolver o projeto fisicamente, o 
planejamento do projeto técnico contemplou cálculos e desenhos 
técnicos, os quais nortearam a obtenção dos materiais, a usinagem e 
montagem das peças e do equipamento. 
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Protótipo de Hardware Aberto para Reconhecimento e Ação 
com Objetos - P.H.A.R.A.O 

Autor(es): Djohan Radtke, Marcello Ranieri Dworakowski 

Orientador: Carlos Arthur Carvalho Sarmanho Junior 

Instituição: IFSUL - Câmpus C harqueadas 

1. Problema 
 
Durante as pesquisas verificou-se um grande contraponto que por sua 
vez influencia diretamente no aumento da produção em fábricas, tal 
contraponto e a ocorrência de acidentes ao realizar o transporte de 
materiais dentro de empresas. Tais ocorrências ocasionam um atraso 
imprevisto na linha de produção e por consequência afeta também 
através da perda de capital o custo total do produto. Tais acidentes 
geralmente levam a perda parcial ou total da carga, ocasionado ainda 
uma situação de perigo para os trabalhadores que operam próximo ou 
em contato com a rota dos materiais em processo, podendo em casos 
extremos colocar vida destes trabalhadores em risco. Sabe-se que na 
grande maioria dos processos de manufatura os custos associados a 
logística de movimentação, podem exceder os valores referentes a 
própria modificação da matéria prima. 
 

2. Justificativa 
 
A possibilidade de um desenvolvimento tecnológico eleva o interesse 
em aprimorar a cadeia logística das empresas, trazendo ainda uma 
otimização nos processos de transporte de cargas. O uso da robótica 
nesses meios podem se mostrar interessantes, pois atendem a 
exigências como maior velocidade nos deslocamentos entre estações de 
trabalho o que se mostra muito interessante, além de necessário, para 
maximizar o lucro em um espaço de tempo inferior. (MARODIN, 
2010). O uso da robótica aplicada a movimentação de cargas industriais 
se mostra eficiente também diante casos onde é importante diminuir a 
presença humana em locais que apresentam grandes riscos para os 
trabalhadores, como é o caso de sistema de armazenamento com 
múltiplos andares. Nestes ambientes a utilização da robótica leva a 
eliminação do fator erro humano, ampliando a segurança do ambiente 
fabril. Tais caracteristicas vêm fazendo com que as empresas optem 
pelo uso da robótica, recorrendo-se assim a veículos guiados 
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automaticamente ou AGV (SOUZA; ROYER, 2013). Esses veículos 
são robôs que desempenham funções que envolvam transporte de 
materiais dos mais simples, como peças de motores, em montadoras até 
os que envolvem um transporte com um nível mais elevado de 
dificuldade, como conjuntos de paletes, por exemplo, bem como, a 
locomoção de materiais do almoxarifado até diversos pontos 
determinados da linha de produção. Assim verifica-se que AGVs são 
veículos de transporte com características marcantes de segurança na 
operação e flexibilidade quanto ao tipo de objeto transportado. Para 
este projeto propomos a fabricação de um protótipo de maiores 
dimensões que as usuais de competições de robótica, o que se torna 
necessária já que a aplicação almejada é industrial, ou seja o robô aqui 
proposto será projetado para movimentar cargas, o que leva-nos a 
desenvolver um sistema eletrônico de acionamento com uma potência 
significativamente superior à utilizada em robôs de exibição, tornando 
o protótipo mais robusto. 
 

3. Objetivo 
 
O projeto tem como objetivo principal projetar e implementar um 
protótipo de AGV de pequeno porte, que busca atender a necessidade 
de movimentação de materiais em processo de manufatura, aplicado em 
estudos de caso em empresas de pequeno e médio porte e em âmbito 
acadêmico. Tal projeto baseia-se na ampliação da competitividades no 
mercado, através da redução de custos de operação com movimentação 
dos produtos. Pretendemos desenvolver propostas de testes e 
aplicações, simulando no campus Charqueadas um ambiente 
semelhante ao encontrado na indústria. Para tanto será necessário a 
visitação a estas empresas, buscando diagnosticar diferenças entre o 
ambiente simulado e estudo de casos e aplicações corriqueiras. Assim 
pretendemos desenvolver um protótipo que possa ser adaptado para 
algumas empresas da região carbonífera. Deseja-se que o projeto 
atenda a todas como, um protótipo robusto, com capacidade de seguir 
linhas demarcadas no chão, criando a rota da trajetória do robô. O 
protótipo aqui proposto necessita total capacidade de se guiar por essa 
linha, mesmo em situações em que ele encontre obstáculos, sem se 
desviar totalmente da rota. Este projeto busca a verificação de quais 
sensores apresentam desempenho adequado para o protótipo de AGV. 
Implementar um sistema para transportar as cargas de até 5 kg. 
Construir um protótipo de AGV dentro do instituto de ensino, IFsul 
campus charqueadas, com uma rota abrangendo algumas situações de 
movimentação encontradas na indústrias da região. O protótipo ainda 
deverá contornar problemas como piso levemente irregular e situações 
imprevista como presença de um objeto parado no meio da rota do 
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AGV, desta forma o protótipo deverá esperar um determinado tempo e 
contornar o obstáculo, retornando assim para sua rota. Desenvolver um 
sistema de eficiente de recarga de bateria, que mantenha a qualidade da 
energia do AGV. 
 

4. Metodologia 
 
Etapa 1: Revisão da bibliografia; Especificação dos elementos passivos 
e de controle; Etapa 2: Projetar a estrutura mecânica do protótipo: 
Desenhar o protótipo em um software 3D (utilizaremos o Solid 
Works); Teste preliminar: avaliação da construção. Etapa 3: Projeto 
eletrônico do protótipo: Desenhar em um software (utilizaremos o 
Proteus) as placas eletrônicas a serem empregadas no protótipo; 
Dimensionar as placas; Teste preliminar: avaliação da eletrônica. 
Etapa 4: Construção da estrutura mecânica: A partir dos desenhos 
desenvolvidos no software 3D iremos construir as peças que compõem 
a estrutura mecânica do robô, dentre as quais estão: chassi, suporte 
para os ultrassônicos, entre outros; Teste preliminar: avaliação da 
estrutura mecânica. Etapa 5: Construção da parte eletrônica: Com base 
nos esquemáticos já desenvolvidos iremos construir as placas 
electrónicas; Teste preliminar: avaliação da estrutura mecânica. Etapa 
6: Realizar a montagem da estrutura mecânica em conjunto aos 
componentes eletrônicos: Seguindo o projeto do protótipo iremos 
realizar a montagem, unificando a estrutura com os componentes 
eletrônicos; Teste preliminar: avaliação de todo o conjunto já montado. 
Etapa 7: Programar e testar: Testes da programação em conjunto com 
o restante da estrutura do protótipo; Teste preliminar: avaliar se o 
funcionamento atende as expectativas. Etapa 8: Testar o protótipo em 
situações reais: Realizar os testes, na Instituição de ensino campus 
charqueadas, a fim de colocar o protótipo em situações reais e explorar 
todo o seu potencial; Teste preliminar: avaliar o desempenho do 
protótipo em situações reais. Etapa 9: Desenvolver o artigo final: 
Escrever o artigo com todos os dados obtidos, tudo o que foi aprendido 
pelo grupo, apresentando uma comparação entre os dados planejados 
dos dados obtidos. Levando em consideração a eficácia e validação da 
implementação do protótipo. Etapa 11: Publicação do artigo. Etapa 12: 
Redação do relatório final. 
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Sistema de Controle de Direção de um Gerador Eólico de 
Pequeno Porte 

Autor(es): Emanuela Vargas, Richard Santos Vieira, Vitória da Silva Silveira 

Orientador: Douglas Lucas dos Reis 

Instituição: IFSC - Câmpus Criciúma 

1. Problema 
 
Um dos problemas encontrados no aerogerador presente no Instituto 
Federal de Ciência e Tecnologia (IFSC – Câmpus Criciúma), é que o 
mesmo não possui uma boa eficiência na captação do vento, devido a 
sua pá de orientação, a qual tem a função de direcionar o gerador 
conforme a incidência do vento, entretanto a pá de orientação não 
contem um controle para obter a direção da melhor incidência do vento, 
comprometendo assim a sua eficácia na transformação de energia 
elétrica. 
 

2. Justificativa 
 
Devido aos cortes realizados no orçamento do IFSC-Câmpus Criciúma, 
nossa equipe visou auxiliá-lo na produção eficaz de energia elétrica, e 
ajudando na sustentabilidade, prezando assim as fontes de energias 
renováveis. De acordo com Polito (2017),é interessante observar que o 
Brasil está progredindo cada vez mais nesta área, devido ao Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). O 
Brasil vem avançando na produção de energia eólica no mundo, em 
2016 alcançou cerca 10,7 mil megawatts (MW) em energia eólica, 
ultrapassando assim países desenvolvidos como a Itália. O Brasil 
possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado 
com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos 
hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. As usinas 
hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais de 75% da 
eletricidade do País. Vale lembrar que a matriz energética mundial é 
composta por 13% de fontes renováveis no caso de Países 
industrializados, caindo para 6% entre as nações em desenvolvimento. 
(Matriz, 2014) Tendo em vista o crescimento e popularidade desse tipo 
de energia, e considerando que é uma fonte de energia limpa, visamos 
aprimorar o gerador eólico do instituto, utilizando um sistema de 
direção para melhor captação do vento. 
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3. Objetivo 

 
• Objetivo Geral 

 
Projetar um sistema automatizado, para um gerador eólico, que 
configure o gerador, para melhor captação da direção e velocidade 
do vento. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Criar um projeto que dê maior precisão e eficiência na captação 

da direção do vento. 
§ Aprimorar os conhecimentos adquiridos pelos alunos nas 

matérias técnicas. 
§ Elaborar dois sensores, sendo um de velocidade, e outro de 

direção Redução do custeio de energia do câmpus. 
 

4. Metodologia 

1 - Pesquisa bibliográfica 2 - Modelamento da estrutura mecânica 3 - 
Detalhamento, seleção dos materiais e componentes a serem utilizados. 
4 - Construção de um protótipo para testes de programação. 5 - 
Desenvolvimento de um sensor de velocidade do vento. 6 - Construção 
e montagem do protótipo. 7 - Teste dos sensores e controle. 8 - 
Adaptação do aerogerador do campus. 9 - Testes e ajustes. 10 - 
Publicação dos resultados.  
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Sistema de corte a plasma controlado por CNC 

Autor(es): Beatriz dos Santos Réus, Luis Fernando Silvestre, Maria Luiza 
Boaventura Hermany 

Orientador: Guilherme Amorim Schmidt 

Instituição: IFSC - Câmpus Criciúma 

1. Problema 
 
No processo de corte a plasma feito manualmente o operador deve ter 
conhecimentos aprofundados e especializados desde a máquina e sua 
manipulação, da ferramenta, das condições de usinagem como 
velocidade e profundidade do corte e até mesmo dos desenhos que vão 
ser feitos na peça, mas, ainda assim, podem ocorrer erros ou ter pouca 
precisão durante o processo produtivo ocorrendo prejuízos. [1] Como 
existem erros humanos nos processos de corte a plasma manual, 
causadas, por exemplo, pela fadiga, a precisão e repetibilidade são 
diretamente prejudicadas assim como o tempo de produção das peças 
que será menor, além disso o operador deve ter um espaço apropriado 
para realização do corte, sem contar com os riscos no qual ele pode 
estar exposto. 
 

2. Justificativa 
 
O projeto aprimorará e ampliará nossos conhecimentos dentro da área 
da mecatrônica, com maior conhecimento prático das disciplinas 
envolvidas no projeto serão robótica e controle de sistemas, desenho 
técnico, processos de fabricação, fundamentos da mecânica e 
automação industrial. A mesa CNC automatizará a máquina de corte a 
plasma já existente no campus. O Comando Numérico 
Computadorizado possibilitará maior precisão, repetibilidade e 
eficiência dos cortes, com isso proporcionará maior qualidade dos 
cortes. Após concluída, a mesa ficará na instituição, para uso dos 
discentes e docentes do IFSC. [3] O CNC foi inserido no Brasil no final 
dos anos de 1960, ainda visto como um produto emergente, a maioria 
das empresas metalmecânicas optam pelo CNC para começarem sua 
automação industrial. 
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3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Desenvolver uma mesa controlada por CNC com coordenadas XY 
para automatizar o corte a plasma existente no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – Campus 
Criciúma. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Melhorar a precisão e segurança dos cortes feitos com a 

máquina. 
§ Elaborar uma mesa com coordenadas XY acionadas por motores 

de passo. 
§ Construir um suporte/acoplamento para a máquina de corte a 

plasma. 
§ Introduzir um sistema CNC. 
§ Realizar corte a plasma em chapas metálicas. 

 
4. Metodologia 

 
Segue a metodologia: 1 - Pesquisa bibliográfica 2 - Modelagem 3d 3 - 
Detalhamento e seleção de materiais 4 - Definição do sistema CNC 5 - 
Aquisição de software específico para transformação do modelo 2d em 
código G 6 - Aquisição de matéria-prima para execução do projeto 7 - 
Construção da estrutura mecânica 8 - Programação e interface software 
máquina 9 - Testes 10 - Apresentação dos resultados 
 

5. Referências 
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(Re)integra – Uma aplicação de auxílio à reintegração de 
egressos do sistema prisional brasileiro no mercado de 

trabalho formal 

Autor(es): Lucas de Freitas Kauer 

Orientador: Rodrigo Remor Oliveira 

Co-orientador(es): Raquel Salcedo Gomes 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Historicamente e, até hoje, a população carcerária é, em grande parte, 
composta por indivíduos à mercê da sociedade, pessoas que foram 
isoladas do convívio social antes mesmo de serem afastadas (MISSE, 
2006, p. 23). A reintegração dos socialmente excluídos, aqueles que 
tiveram pouca ou nenhuma oportunidade durante todo o seu percurso 
de subsistência, é árdua, por eles nunca terem sido plenamente 
socializados nem educados. A reincidência ocorre mais frequentemente 
com essas pessoas já excluídas socialmente em alguma esfera, podendo 
ser familiar, social, etc. No entanto, a exclusão social não está 
relacionada diretamente à criminalidade (LEITE, 2009, p. 170). De 
fato, os fatores socioeconômicos influenciam nas estatísticas (FARIAS 
JR., 2001, p. 58-59). Isso ocorre pela presença e pelo acesso fácil e 
crescente a armas de fogo, às drogas e ao tráfico de armas nas favelas 
brasileiras (SOARES, 2008; CRUZ e BATITUCCI, 2007; ZALUAR e 
MONTEIRO, 2012; WAISELFISZ, 2014). Sendo assim, a 
estigmatização premeditada de pessoas já marginalizadas e desprovidas 
dos direitos sociais fundamentais básicos, somada ao incidente do 
comportamento eleito como crime pelo Estado, sucumbe a reabilitação 
desses sujeitos. Dessa maneira, o indivíduo passa a ser rotulado como 
criminoso, agindo de acordo com o estereótipo que lhe é destinado. 
Fica evidente uma incongruência por parte do Estado ao excluir 
determinados públicos por fatores socioeconômicos e, somente após 
acontecer uma fatalidade (que é o caso do crime), tentar incluí-los. 
Assim, quais são as funcionalidades necessárias para que uma 
plataforma digital minimize a cobrança de experiência para a 
(re)inserção dos egressos de penitenciárias brasileiras no mercado de 
trabalho a partir de sua ressocialização para atender às crescentes 
demandas do setor produtivo? 
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2. Justificativa 
 
A ineficácia do governo para com a população carcerária no Brasil é 
ainda rejeitado ou discriminado por parte da sociedade. Embora seja 
pertinente, não há a devida importância no cunho político-social. Já que 
hoje, espera-se que a pessoa segregada, com outros criminosos 
(inclusive mais violentos), vá voltar para o meio social ressocializada e 
apta a exercer os seus deveres como cidadão. A responsabilidade de 
ressocializar o apenado é do Estado (GRECO, 2011, p. 477), deve-se 
pensar em alternativas para substituir o atual modelo de punição penal 
antes que seja tarde demais. Afinal, a pena privativa de liberdade 
(prisão) serve somente como forma de punição vingativa, um martírio 
para o recluso/detido. Isto posto, torna-se complicada a sua 
reincorporação ao meio social (MIRABETE, 2002). A prisão não 
respeita a conjuntura legal do Art. 1º, 10º e 25º da lei de execução 
penal. Ressocializar um indivíduo, aquele já socializado e que, como 
forma punitiva pelo proscrito, foi encarcerado, remete a restabelecer a 
participação e convivência destes com os demais; por conseguinte, 
refere-se-a reconduzi-los à prática de atos compatíveis com o contrato 
social (OLIVEIRA,1972, p. 964). Para ser considerado novamente um 
ser social, o egresso necessita restituir-se plenamente ao convívio 
social. O ser social é aquele que se apropria de um conjunto de normas 
e princípios (sejam morais, religiosos, éticos ou comportamentais) que 
restringem os atos do indivíduo em uma determinada comunidade, 
afinal, “[...] [o] homem, mais do que formador da sociedade, é um 
produto dela” (id., 2004, p. 56). Devido a isso, foi identificado a 
necessidade de estudar e desenvolver uma plataforma que colabora para 
a reinserção desses indivíduos na sociedade, mais precisamente, no 
mercado de trabalho atual. 
 

3. Objetivo 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma 
plataforma digital que visa a minimizar as dificuldades congruentes que 
os egressos de penitenciárias brasileiras encontram ao tentar se 
(re)inserir no mercado de trabalho formal e no âmbito acadêmico. 
Sendo assim, esse trabalho se desdobra nos seguintes objetivos 
específicos: Apresentar os maiores obstáculos enfrentados por egressos 
após cumprir integralmente a sua pena; Identificar as principais 
dificuldades enfrentadas por egressos ao tentarem se reintegrar à 
sociedade; Projetar uma trilha de procedimentos, a serem adotados por 
egressos, para facilitar a sua readaptação à convivência em sociedade. 
Constatar se as atividades laborais desempenhadas por egressos durante 
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o período da sua reclusão/detenção suprem as necessidades do mercado 
de trabalho formal. 
 

4. Metodologia 
 
A definição do projeto de pesquisa, definição do tema e o problema 
abordado, teve início em Janeiro de 2017, quando notou-se a carência 
de plataformas digitais voltadas a cumprir os objetivos já descritos. A 
fim de obter dados e identificar melhor a necessidade do público-alvo, 
que são agentes e egressos penitenciários, ONGs e pessoas envolvidas 
no processo de reabilitação dos outrora excluídos ao convívio social, 
foi realizada uma pesquisa exploratória (CERVO; BERVIAN; SILVA, 
2007, p.61), voltada a egressos de penitenciárias brasileiras. Para 
definir os objetivos do presente trabalho e buscar mais informações 
sobre o assunto foram realizadas pesquisas relacionadas ao tema, 
revisões de leituras de artigos e demais textos científicos na conjuntura 
do sistema prisional brasileiro, da aversão e preconcepção dos 
indivíduos socializados para com os egressos e pesquisas de campo 
com o público-alvo, utilizando-se de entrevistas por pautas 
semiestruturadas. Com a proposta de realizar uma pesquisa de campo 
em mente, foram estabelecidas perguntas direcionadas a: confirmar a 
aceitabilidade da plataforma, levantar os requisitos da plataforma a 
partir das principais dificuldades do público-alvo, ter ciência do que 
pode ser feito para atender os sentimentos e anseios relacionados ao 
retorno à sociedade, e também como atenuar as cicatrizes oriundas do 
cárcere, descobrir quais auxílios dados aos egressos atendem 
satisfatoriamente e quais têm oportunidades de melhorias, constatar se 
há interação social e profissionalização de detentos, saber a influência 
das atividades desempenhadas dentro da prisão fora dela, coletar 
informações sobre a admissão de egressos em empregos formais (com 
carteira assinada), apurar a eficácia do sistema prisional brasileiro na 
visão de uma pessoa que vivenciou o mesmo como forma corretiva dos 
seus comportamentos desviantes (TRUJILLO, 1982, p.229 apud 
BARROS; LEHFELD, 2000, p.75). 
 

5. Referências 
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Álbum de figurinhas virtual acessível para auxiliar no ensino 
de história, geografia e ciências na rede municipal de 

educação 

Autor(es): Luísa Pinheiro Marques, Nathalia Souza Lopes 

Orientador: Marcelo da Silveira Siedler 

Co-orientador(es): Abner Guedes 

Instituição: IFSul - Campus Bagé 

1. Problema 
 
Como estimular o uso da tecnologia através da criação de aplicativos 
lúdicos voltados ao ensino de geografia, história e ciências no ensino 
fundamental. 
 

2. Justificativa 
 
O projeto proposto surge da parceria que vem sendo construída entre a 
secretaria municipal de educação e o Câmpus Bagé. Em janeiro desse 
ano, o setor pedagógico e de apoio a alunos com deficiência do 
município entrou em contato com a gestão do Câmpus Bagé propondo 
ações de parceria entre as instituições. Após o contato inicial foram 
realizadas algumas reuniões de alinhamento das necessidades do 
IFSUL e da rede municipal de educação e como cada instituição pode 
colaborar para melhorar o ensino dentro das escolas e do instituto. Do 
município, a principal demanda apresentada foi a construção de 
softwares que auxiliem no aprendizado dos alunos do ensino 
fundamental atendidos pelo município. Essa demanda é viável visto 
que o IFSUL Câmpus Bagé oferece o curso integrado em informática e 
o superior em análise e desenvolvimento de sistemas. Os servidores do 
IFSUL envolvidos com a parceria apresentaram para os professores da 
Escola General Emílio Luiz Mallet, que será a escola piloto dos 
projetos desenvolvidos, algumas ideias de projetos, e a criação do 
Álbum de figurinhas acessível para auxiliar no aprendizado foi uma 
ideia que os professores gostaram muito pois, estimula o aprendizado 
dos alunos através de uma experiência que eles conhecem e gostam. 
Outro ponto levantado é que, como o Álbum será desenvolvido de 
forma a rodar em diferentes dispositivos, é possível usar celulares e 
tablets em sala de aula com viés didático. 
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3. Objetivo 
 
Desenvolver e implantar na escola piloto um álbum de figurinhas 
virtual acessível para auxiliá-lo o ensino de história, geografia e 
ciências. 
 

4. Metodologia 
 
O trabalho será desenvolvido em parceria com a rede municipal de 
educação, consistindo de um álbum de figurinhas virtual acessível, que 
testará os conhecimentos dos alunos e auxiliar o ensino de disciplinas 
do ensino fundamental. A presente proposta foi apresentada em reunião 
para professores da rede municipal e, a partir das contribuições 
apresentadas pelos presentes, ficou definido que as disciplinas 
atendidas pelo álbum serão história, geografia e ciências. Essa escolha 
deve-se às características das disciplinas, que propiciam a 
representação de conteúdos no formato de álbum. A ideia geral do 
projeto é apresentar um álbum de figurinhas virtual, em que cada 
página representará um determinado conteúdo sobre a disciplina 
estudada e, conforme os alunos vão ganhando ou trocando as 
figurinhas, eles podem colá-las na página relacionada. A proposta visa 
que esse álbum possa ser utilizado por alunos com deficiência motora, 
propondo uma interface com disposição de conteúdo em resolução e 
disposição adaptada as necessidades do aluno e todo conteúdo criado 
apresentará a opção de áudio descrição para viabilizar a utilização de 
alunos cegos. A implementação do projeto será realizada apoiada na 
metodologia Scrum, que é uma metodologia ágil para gestão e 
planejamento de projetos de software. No Scrum os projetos são 
divididos em ciclos e as entregas são periódicas. A organização das 
atividades se dará por reuniões semanais com os envolvidos no projeto, 
e serão realizadas visitas periódicas ao colégio Mallet para validar o 
trabalho realizado com os professores, testar o que está sendo feito na 
sala de recursos e construir o material que será utilizado no álbum junto 
aos professores e alunos da escola. O projeto é multidisciplinar, 
envolvendo as disciplinas de geografia, história, ciências, artes, 
programação e design gráfico. 
 

5. Referências 
 
Anderson, C. Desenvolva Jogos com HTML5, Canvas e JavaScript – 
Explore sua imaginação com o framework Cocos2D. Casa do Código 
2015. 
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Apprender: Uma plataforma de gerenciamento dos processos 
de ensino e aprendizagem 

Autor(es): Cássia Vieira, Eduardo Barbosa Viegas 

Orientador: Raquel Salcedo Gomes 

Co-orientador(es): Monica Xavier Py 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Há cinco mil anos, as salas de aula são baseadas no método tradicional 
de ensino, onde o professor fala/dita e o aluno escreve (Levy, 1998). 
Nesse método de ensino, é possível notar que o professor trata a todos 
de forma igual, desconsiderando as particularidades de cada 
aprendente. Tal abordagem educativa pode ser equivocada em alguns 
aspectos, posto que os alunos não possuem as mesmas preferências de 
aprendizagem. Assim, o professor facilitaria a apreensão das 
informações apenas para uma parcela da turma. Existem ainda casos 
em que o aluno, por não ter consciência de suas preferências, acaba 
desacreditado em relação a suas potencialidades quando, na verdade, 
possui apenas um modo singular de aprender. Modo esse que precisa 
ser desenvolvido com o auxílio de estratégias de aprendizagem que, por 
sua vez, são construídas à medida em que o aluno interage com o 
conhecimento e lida com situações em que suas preferências exigem 
que construa novas experiências. Nesse caso, o processo de ensino-
aprendizagem não pode ser visto como uma transmissão de 
conhecimento, como se fosse um objeto imutável. Ocorre uma troca de 
experiências, de modo que cada um refaz sua experiência e re-cria seu 
mundo a partir de seus próprios olhares, em outras palavras, constrói 
seu conhecimento a partir de suas vivências (Pellanda, 2000, apud 
Cruz, 2008). Tais preferências se aplicam aos professores também, pois 
de nada adianta ter conhecimento sobre as preferências de seus alunos 
se o professor desconhecer as suas e ser incapaz de avaliar como 
alinhá-las às de sua turma (Lindemann, 2008). Consequentemente, as 
chances de aplicar metodologias que propiciem melhores resultados em 
relação ao rendimento dos alunos se tornarão limitadas. Baseado nisso, 
propõe-se a seguinte questão: Como as preferências individuais podem 
ser consideradas nos processos de aprendizagem, levando em conta o 
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, em um aplicativo 
mobile enquanto tecnologia cognitiva? 
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2. Justificativa 

 
A informatização da sociedade teve início na década de 70, com o 
advento da internet uma década mais tarde (Lemos, 2004). Desde 
então, as tecnologias têm se tornado cada vez mais presentes em nosso 
cotidiano, sendo utilizadas para comunicação, pesquisa, organização 
pessoal, entre outros usos. Entretanto, essa amplitude de possibilidades 
só foi possível porque, gradativamente, as mesmas foram evoluindo e 
se adaptando às necessidades e demandas dos usuários. Essa evolução 
viabilizou o desenvolvimento de tecnologias móveis, que podem ser 
transportadas e contêm uma série de funcionalidades. Assim, as 
dimensões dos dispositivos digitais diminuíram e os mesmos 
viabilizaram o acesso à internet de qualquer lugar, fazendo com que 
não seja mais o usuário que se desloca até a rede, mas a rede que passa 
a envolver os usuários (Lemos, 2004). A presença de tais tecnologias 
não é diferente no âmbito educacional. Apesar de os dispositivos 
móveis serem inadequados em sala de aula, ainda assim alunos os 
carregam consigo e, em muitos casos, acabam se dispersando, o que 
pode resultar em um baixo rendimento escolar. Pensando nisso, 
empreendemos uma pesquisa realizada com 496 voluntários do IFSUL 
Câmpus Sapucaia do Sul, em que 93,3% deles afirmaram que portam 
seus dispositivos móveis consigo quando percorrem os espaços do 
campus e 85,9% acreditam ser possível integrar os mesmos aos 
processos de ensino-aprendizagem, a maioria alegando que isso só seria 
efetivo se o aluno não se dispersasse facilmente. Assim, propomos, 
com o desenvolvimento de um aplicativo, orientar o aluno, que está em 
processo de aprendizagem, ao autoconhecimento de suas preferências 
de aprendizagem. Almejamos contribuir para sua autonomia como 
aprendente, de modo que se torne um observador de si mesmo 
(Maturana & Varela, 1995), ou seja, responsável em relação a seu 
aprender. 
 

3. Objetivo 
 
O presente trabalho ter por objetivo o desenvolvimento de um 
aplicativo mobile que oriente professor e aluno ao autoconhecimento de 
seu aprender considerando suas preferências de aprendizagem e 
instaure um meio digital de interação em sala de aula ou em estudos em 
grupo. Os objetivos específicos consistem em identificar hábitos 
referentes ao uso de dispositivos móveis no IFSul, câmpus Sapucaia do 
Sul, recomendar estratégias de aprendizagem e gerenciar, 
interativamente, a organização de estudos em aula ou em grupo com o 
auxílio de um calendário onde o usuário poderá registrar tarefas e 
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administrar melhor seu tempo, visando assim a contribuir para o 
desenvolvimento de metodologias customizadas de ensino e 
aprendizagem e como modo de auxiliar o aluno a manter a atenção nas 
atividades pedagógicas em andamento. 
 

4. Metodologia 
  
A metodologia da pesquisa consiste na revisão de literatura sobre os 
conceitos de tecnologia cognitiva (Levy, 1998), computação móvel 
ubíqua (Weiser, 1991), preferências (Lindemann, 2008) e estratégias de 
aprendizagem (Boruchovitch, 1999), os quais constituem nosso aporte 
teórico e problematizador. Abarca também a elaboração, aplicação e 
análise quanti-qualitativa de questionários com integrantes da 
comunidade do campus IFSul Câmpus Sapucaia do Sul, dentre eles 
alunos, professores, técnicos administrativos e terceirizados, com vistas 
a identificar hábitos de uso de tecnologias digitais móveis no campus e 
suas possíveis implicações nos processos de ensino e aprendizagem que 
ali ocorrem. Realizada a revisão de literatura e a análise dos dados 
gerados na aplicação dos questionários, empregaremos os resultados no 
levantamento dos requisitos funcionais, diagrama de casos de uso e de 
classes para o desenvolvimento do aplicativo. A partir dessas 
resoluções de projeto referentes ao desenvolvimento do aplicativo, 
serão decididas quais tecnologias serão utilizadas para a 
implementação. No entanto, já foram pensadas algumas 
funcionalidades a respeito do aplicativo, como o teste para saber a 
preferência de aprendizagem, o calendário para organização das tarefas 
e o gerenciamento de aulas interativamente, isto é, o professor poderá 
disponibilizar tarefas ao aluno através do aplicativo. Além dos 
questionários, estamos utilizando como instrumento de pesquisa um 
caderno de campo em papel e um diário digital, nos quais registramos 
as etapas, processos e decisões referentes à pesquisa. 
 

5. Referências 
 
MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do 
conhecimento: as bases biológicas do entendimento humano. Trad. de 
Jonas Pereira dos Santos. Editorial Psy, 1995. 
 
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 
34, 1998. 
 
LEMOS, A. Comunicações Móveis, Cibercultura e Mobilidade: a Era 
da Conexão. [on-line]. Edição 41. Estado do México: Proyecto Internet 
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Arvorize – Uma plataforma para estimular arborização de 
áreas urbanas 

Autor(es): Alexandra Coelho Peres, Daniele Paz Machado Gomes 

Orientador: Mônica Xavier Py 

Co-orientador(es): Fabio de Oliveira Dias 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Com a evolução urbanista, provocada pela Revolução Industrial e 
decorrente do êxodo da população da zona rural, diversas 
consequências surgem nas áreas urbanas, sendo uma delas a falta de 
áreas verdes em cidades (ABIRO, 1995). Viver em um local onde a 
arborização é escassa ou mal planejada resulta em diversos problemas 
para a população, tais como intensidade de radiação solar, enchentes, 
excesso de gases tóxicos, poluição sonora, extensa amplitude térmica e 
visual estético afetado pela artificialidade (RESENDE, 2011). Além 
disso, a falta de observação das leis do município pode induzir a atos 
ilegais (como o plantio irregular e a poda sem autorização), ou que 
geram um plantio que desrespeite a fisiologia da planta, onde 
características do ambiente são desconsideradas, transformando um ato 
antes ideal em uma ação prejudicial (RIBEIRO, 2009). Com isso, surge 
o seguinte problema: como uma aplicação pode instruir e incentivar os 
habitantes para melhoria do plantio urbano? Como obter máximo 
proveito desses plantios? 
 

2. Justificativa 
 
O desenvolvimento de um aplicativo decorre dos dados divulgados pelo 
IBGE (2014), que informa que o índice de uso de telefones celulares 
para acessar a internet chegou a 80,4% no Brasil, ultrapassando os 
índices de outros dispositivos utilizados para esta finalidade. Quando se 
trata de orientação para plantio de árvores, é preciso considerar que há 
a necessidade de se observar a legislação relativa a onde e o quê 
plantar. No entanto, é preciso ler documentos extensos e nem sempre 
essas informações estão apresentadas explicitamente. Essa escassez de 
informação se dá pela falta de planejamento por parte das prefeituras 
municipais em relação à arborização, que também reflete na qualidade 
de vida nas cidades e podem tornar esta atividade menos atrativa, 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Informática IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

156 

desmotivando quem deseja ajudar. Posterior ao plantio, os produtos 
cultivados (no caso de árvores frutíferas e hortas) geralmente são 
utilizados no consumo próprio ou em trocas limitadas à moradores da 
mesma proximidade. O aplicativo busca servir como orientador e 
incentivador para quem deseja melhorar a qualidade das áreas verdes 
das cidades, bem como auxiliar na doação de seus produtos cultivados. 
 

3.  Objetivo 
 
O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma aplicação mobile que 
incentive e oriente os usuários para a prática de plantio de forma 
adequada, principalmente enaltecendo o plantio de espécies nativas. 
Além disso, a aplicação permitirá que os usuários possam interagir 
colaborativamente a fim de estimular o plantio em áreas urbanas. Os 
objetivos específicos estão representados pela doação de hortícolas, 
quando for o caso, para entidades com necessidades de alimentos. O 
aplicativo também poderá obter e divulgar valores relativos ao 
sequestro de carbono gerado através das espécies cultivadas por meio 
de fórmulas, conforme o preconizado por Higuchi (2009). 
 

4. Metodologia 
 
Para a criação da plataforma Arvorize foram seguidos os seguintes 
procedimentos: pesquisa, especificação de requisitos, arquitetura, 
desenvolvimento, testes e validação. Na pesquisa do tema e a definição 
das funcionalidades do aplicativo, foram efetuadas leituras de leis 
municipais (Licenciamento Ambiental no âmbito do Município, 2014) 
e análise dos dados de pesquisas aplicadas por organizações e autores 
como SILVA (2008) e LINDENMAIER, SANTOS (2008). As 
funcionalidades projetadas para o aplicativo são: informações sobre a 
importância de áreas verdes; visualização de locais no mapa com 
maiores e menores números de árvores plantadas; visualização de 
locais para compras de mudas, sementes e equipamentos para o plantio; 
informação de locais disponíveis no mapa para plantações de árvores e 
lista de espécies apropriadas para o plantio; gamificação utilizando 
bonificações para o usuário (à medida que em ele ajuda o bairro onde 
reside, efetuando a manutenção de árvores e plantando em locais 
apropriados indicados pelo aplicativo). Além disso, outra 
funcionalidade permitirá a troca de sementes e doação dos produtos 
cultivados para entidades necessitadas. Supõe-se que a gamificação, a 
apresentação de dados que indicam o impacto que a planta está tendo 
em seu meio e uma visão geral de como as áreas verdes estão 
distribuídas podem incentivar o uso do aplicativo. A aplicação utilizará 
o sistema Android, por ser o mais popular atualmente (85% no início de 
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2017 segundo a IDC), que se comunicará com uma API própria feita 
com o Firebase, que ajuda a armazenar dados na nuvem e sincronizá-
los entre os usuários, e a API Google Maps, que facilita a manipulação 
de mapas. Sobre o desenvolvimento, no presente momento estão 
finalizadas as funcionalidades de autenticação (login, cadastro e logout) 
e de introdução, que provê instruções para orientar o usuário no seu 
primeiro acesso ao aplicativo. Estão em fase de implementação a 
visualização de mapas e as demais funcionalidades. 
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CitySports - Uma plataforma para otimizar o processo de 
busca e contato entre pessoas e estabelecimentos esportivos 

Autor(es): Alexandre Correa Ribeiro, Gabriel Campos 

Orientador: Claudia Cesa 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
É inegável que deixamos de fazer muitas coisas no papel para fazermos 
virtualmente. Os celulares, antes usados principalmente para fazer 
comunicações por meio de chamadas, hoje acabam sendo pouquíssimo 
usados para essa mesma finalidade. O celular virou a principal 
ferramenta pessoal e, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2013), a utilização deste 
dispositivo vem crescendo cada vez mais. Visando facilitar a busca 
pelos locais adequados à prática, originou-se a seguinte questão 
problema: como uma aplicação móvel pode otimizar o processo de 
busca e contato entre pessoas e estabelecimentos esportivos? Sendo 
assim, o desenvolvimento de uma aplicação móvel baseada nos 
conceitos de mapeamento e agendamento de lugares esportivos 
auxiliaria na união do uso da tecnologia com a prática de atividades 
físicas, podendo incentivar a prática esportiva e combater o 
sedentarismo. 
 

2. Justificativa 
 
Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT) das Nações 
Unidas, já são mais de 3 bilhões de usuários conectados à internet 
(UIT, 2015). Ao mesmo tempo em que esses números são expressivos, 
vemos um mundo cada vez mais conectado à tecnologia e ela, por sua 
vez, têm papéis fundamentais no nosso cotidiano. Como resultado 
disso, uma pesquisa no Diagnóstico Nacional do Esporte (Ministério do 
Esporte, 2016) afirma que 45.9% da população brasileira é sedentária. 
Pessoas com baixo nível de atividade física são mais propensas a ter 
diversos problemas de saúde, entre eles estão os problemas cardiacos, 
cardiorespiratórios e musculares (WHO, 2011). Assim, conhecendo o 
impacto causado pelo sedentarismo na vida das pessoas, é importante 
discutir as causas e formas para combatê-lo. Nesse contexto, um maior 
empenho em desenvolver estudos e conteúdos sobre as formas que a 
própria tecnologia pode ajudar a combater o sedentarismo, pode ser o 
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início de um processo de produção de diversas novas ideias e 
aplicações para a transformação da realidade na qual nós nos 
encontramos. O abandono da discussão desse problema é extremamente 
prejudicial à sociedade, pois, que solução melhor para se combater o 
sedentarismo se não for utilizando o próprio avanço tecnológico? 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Tendo em vista os aplicativos atuais e as pesquisas realizadas na 
área da saúde e do esporte, o presente trabalho tem como objetivo 
geral desenvolver um aplicativo móvel para encontrar e agendar 
locais para a prática de atividade física. A plataforma visa valorizar 
os espaços comerciais que disponibilizam local para atividades 
físicas e incentivam o esporte na cidade. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Viabilizar a busca, via aplicativo móvel, de locais para as 

práticas esportivas desejadas. 
§ Possibilitar a visualização dos horários disponíveis e já 

agendados dos estabelecimentos. 
§ Possibilitar, via aplicativo móvel, a reserva de quadras 

esportivas; Facilitar a comunicação entre cliente e 
estabelecimento. 

§ Possibilitar a efetivação de uma avaliação feita pelas pessoas que 
já conhecem/estiveram no estabelecimento. 

§ Facilitar a organização de esportes coletivos entre amigos; 
Incentivar a prática esportiva, mostrando no menu diversos 
esportes diferentes. 

§ Promover divulgação de estabelecimentos esportivos. 
§ Possibilitar ao usuário ver se o estabelecimento possui suporte 

para portadores de necessidades especiais. 
 

4. Metodologia 
 
Foi realizada uma pesquisa de campo, voltada para gerentes de 
academias na região de Sapucaia do Sul. A pesquisa teve como 
objetivo estudar o nível de aceitação quanto a ideia do projeto e a forma 
como será desenvolvido. Foram feitas perguntas básicas como nome do 
gerente, nome da academia, atividades disponíveis além de uma breve 
explicação sobre a proposta do trabalho. Todas as academias visitadas 
relataram que já tiveram contato com aplicações móveis, mas 
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demonstraram insatisfação com as mesmas, o que foi importante para a 
coleta de informações. Foram apontados alguns fatores que, segundo os 
gerentes das academias, atrapalham a viabilidade a aplicações 
semelhantes a nossa. Entre um dos fatores foi citada a questão de 
pagamento de uma taxa para a utilização do aplicativo além de outro 
fator como descaso com a academia. Para uma melhor definição de 
requisitos será realizado diagrama de classes e casos de uso através do 
papyrus. A linguagem de programação que será utilizada será a 
linguagem JAVA, o banco será o SQLite e o servidor usado será o 
MySQL. O aplicativo será desenvolvido para a plataforma móvel 
Android, justamente pensando no grande crescimento e utilização e 
ainda visando a facilidade de implementação na plataforma (BATISTA, 
2014). Nosso aplicativo terá dois tipos de usuários, o qual poderá ser 
cliente de um estabelecimento e também poderá ser gerente do local. 
Até o momento do projeto, a validação dos estabelecimentos será via 
CNPJ e o cadastro deverá ser feito através de e-mail e senha e contará 
com a praticidade de efetuar o login via Facebook ou Google+. Para 
isso serão utilizadas API’s já disponibilizadas pelo Facebook e pela 
Google. Levando em consideração que o projeto está em fase de 
desenvolvimento, as demais tecnologias que serão utilizadas serão 
definidas após a análise final do referencial teórico. 
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Coexistir 

Autor(es): Tiago Pereira Lumertz 

Orientador: Mônica Xavier Py 

Co-orientador(es): Raquel Salcedo Gomes 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
A intolerância religiosa no Brasil é algo que, mesmo não sendo um 
problema tão divulgado com tanta abrasividade em nossa sociedade, 
acaba afetando muitas pessoas de diversos credos e posições religiosas. 
Ela prejudica toda a sociedade através do estabelecimento de 
estereótipos, que por consequência marginalizam certos grupos e 
afastam as pessoas do diálogo e da aceitação das diferenças. Mesmo 
sem visibilidade adequada, às resoluções para este problema, por mais 
que estejam bem formuladas e tenham ponto de partida através de 
órgãos governamentais, não chegam a alcançar de fato as vítimas da 
intolerância. Comprova-se isto com os números de 2015, que 
mostraram um aumento nas denúncias, dando um total de 556 no 
período daquele ano (OUVIDORIA NACIONAL DOS DIREITOS 
HUMANOS, 2015). Tal problema é fruto de um desconhecimento e/ou 
direcionamento parcial à tal ponto que deturpa o real significado da 
confissão alheia. Isto se dá através da formulação de ofensas, deboches 
que são passíveis a todos estes grupos, ferindo o direito humano da 
liberdade de crença. Apesar dos esforços, deveras importantes por 
sinal, do ensino religioso nas escolas, destaca-se que por muitas vezes 
este deixou de colaborar para uma educação integral e integradora 
(GOMES; CAMPOS; AMORIM, 2009). De maneira a auxiliar os 
usuários na compreensão do que são compostas as plurais expressões 
religiosas, será desenvolvido um aplicativo móvel para reunir tais 
informações, visto que não existe um em português brasileiro. O 
aplicativo também possibilitará que os usuários possam interagir a 
partir de convites para eventos, proporcionando situações que ajudem 
no aprofundamento do tema, bem como na percepção os valores que 
envolvem os princípios de cada religião. 
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2. Justificativa  
 
O Brasil é um país multicultural e, por consequência, multirreligioso. 
Todavia, voltando ao citado anteriormente, grupos de pessoas 
intolerantes acabam por tentar intimidar outras pessoas através do apelo 
às massas tentando legitimar a violência, seja ela verbal ou física, 
contra suas aglomerações semelhantes. Trazer informações para as 
pessoas refletirem sobre a diversidade e, através disto, desconstruir 
visões pré-conceptualizadas para com outras crenças. Isto ocorrerá de 
forma que auxilie os usuários e também como um apoio aos métodos 
educacionais propostos no ambiente escolar. Isto acontece pois visto 
que a educação auxilia na compreensão das diferenças no campo 
religioso e tal aprendizado auxilia no desenvolvimento do 
conhecimento amplo sobre o tema (SCOPEL; GOMEZ, 2006). E 
juntando a temática educacional, através das experiências bem-
sucedidas em relação a aplicativos móveis, popularizados pelo 
significante número de aparelhos móveis (com cerca de 240 milhões de 
acessos em operação em maio de 2017 - ANATEL, 2017), com foco na 
educação e aprendizado, se abrirá um novo caminho para auxiliar 
usuários (sejam eles confidentes em alguma religião ou não) a 
aprender, conhecer e respeitar a posição religiosa alheia. 
 

3. Objetivo 
  
O Coexistir tem o objetivo de desenvolver um aplicativo móvel que 
auxilie o usuário a compreender a diversidade de crenças e o incentivar 
estes a usarem a aplicação, com isso, resultando na compreensão do 
tema e fomentando a tolerância religiosa. Isto ocorrerá pela divulgação 
de conteúdos relacionados às confissões, obtidos através de 
bibliografias relacionadas ao tema, estando focado em algumas áreas 
como o conjunto de crenças, os fatos históricos sobre as posições, 
notícias recentes referentes a estas, e à localização dos centros 
religiosos. Os objetivos específicos são a elaboração de telas onde o 
usuário irá visualizar o conteúdo sobre as religiões (símbolos, história, 
doutrinas, demografia, etc.) que seja informação para a 
contextualização de seus significados para o usuário. Este sistema 
também terá a participação dos usuários através de depoimentos, 
sugestões de conteúdo e comentários avaliativos, com a vinculação de 
um canal de colaboração mútuo entre as partes, que passará por um 
controle de informações sobre em relação a produção deste conteúdo 
pelos usuários, de modo a evitar ofensas aos usuários em geral. Outras 
funções a serem desenvolvidas são a criação de um “feed de notícias” 
para divulgação de fatos recentes que estejam envolvendo as tais 
posições religiosas, uma ferramenta de mapas para procura da 
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localização de centros religiosos e seus respectivos eventos; Além do 
auxílio para denunciar situações de intolerância e curiosidades sobre as 
religiões. 
 

4. Metodologia 
 
O conteúdo disponibilizado, serão utilizadas resoluções de 
enciclopédias digitais para fornecer as informações sobre as religiões. 
Em relação à localização dos centros religiosos e para o “feed de 
notícias” serão utilizadas extensões da Google para trazer as tais 
informações. Para validação do conteúdo, serão utilizados dados do 
censo de 2010 do IBGE e também será estabelecido um formulário para 
verificação de interesses do público sobre o aplicativo. As linguagens 
de programação que serão utilizadas serão Java (para a codificação do 
conteúdo) e HTML (para o design da ferramenta). Além do sistema 
MySQL (para modelagem o banco de dados), do framework Hibernate 
(para o mapeamento do banco) e dos programas Android Studio (para o 
desenvolvimento das telas Android e sua relação com o banco) e Adobe 
Photoshop (para criação de figuras e imagens específicas). Também é 
possível destacar que o Coexistir é um conjunto de ferramentas 
interativas com o usuário, onde ele pode criar uma conta, podendo 
personalizar seu perfil, ler conteúdos sobre as religiões, fazer 
comentários e avaliações sobre os mesmos, além de poder falar sobre 
suas experiências através de depoimento sobre sua visão referente a 
religião (não somente à que professa). Isso sem contar a parte de que o 
usuário poderá procurar os centros religiosos mais próximos (podendo 
procurar seus centros específicos, cadastrar e convidar pessoas para 
participar em eventos relacionados a tais locais) e as notícias 
relacionadas à sua posição religiosa e auxílio nos procedimentos 
jurídicos relacionados a casos de intolerância.  
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Collab, uma ferramenta de consumo colaborativo para 
compartilhamento de conhecimentos 

Autor(es): Lucca Bortolini Taffarel, William dos Santos Gonçalves 

Orientador: Veronica Pasqualin Machado 

Instituição: IFSUL - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Como uma plataforma colaborativa pode realizar a partilha de 
conhecimentos que ajudem as pessoas em seu cotidiano? 
 

2. Justificativa 
 
Com o avanço da tecnologia e dos novos meios de comunicação, as 
práticas de consumo também evoluíram e assim, o Consumo 
Colaborativo se propagou(JORGE; MAYARA; FERREIRA, 2013). A 
prática do colaborativismo está ficando cada vez maior na sociedade, 
aplicativos como Uber e AirBnb fazem parte delas(BARROS, 2015), e 
por esse motivo, novas plataformas englobadas por este conceito são 
necessárias. O compartilhamento de conhecimentos é essencial para 
desenvolver capacidades cognitivas e competências 
socioeducativas(ALMEIDA, 2014) e ainda pode ser muito útil de 
diversas maneiras, tais como uma nova renda, enriquecimento 
intelectual da população, gerando assim, um aproveitamento das 
habilidades adquiridas pelo indivíduo e uma relação social melhorada. 
Tendo isso em vista, a plataforma Collab, em conjunto com os fato 
apresentados acima, sugere uma ferramenta colaborativa que pode 
auxiliar as pessoas na busca e partilha de conhecimentos, buscando 
valorizar as habilidades adquiridas por cada indivíduo ao longo de sua 
vida. Como o contextualizado anteriormente, a partilha e a troca de 
ativos intangíveis como tempo, habilidades e conhecimentos é chamada 
de Estilo de Vida Colaborativo. Esse sistema é um novo modelo de 
negócio é fundamentado na livre troca de ideias entre as pessoas, 
gerando assim, contribuições coletivas(MAURER; FIGUEIRÓ; DE 
CAMPOS; DA SILVA; DE BARCELLOS, 2015). A conexão de 
pessoas que tem algo para ensinar com as pessoas que querem aprender 
demonstra como as plataformas de comunicação podem permitir a 
ascensão dos estilos de vida colaborativos(BOTSMAN; ROGERS, 
2011), de maneira que, sendo simples e inovadora, torna mais fácil para 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Informática IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

167 

as pessoas se reunirem e compartilharem recursos(BOTSMAN; 
ROGERS, 2011). Tendo isso em vista, a plataforma Collab, em 
conjunto com os fato apresentados acima, sugere mais uma ferramenta 
colaborativa que pode auxiliar as pessoas na busca e partilha de 
conhecimentos. Consoante Manuel Castells(1999), o que caracteriza a 
atual revolução 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Implementar uma plataforma colaborativa para troca de 
conhecimentos que ajudem as pessoas em seu cotidiano. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Para podermos mostrar as utilidades do estilo de vida 

colaborativo iremos analisar os seus benefícios para a população 
no sentido comunitário,tais como: Contribuir com a difusão de 
diversos tipos de conhecimento (formal e informal). 

§ Valorizar as diversas habilidades e conhecimentos desenvolvidos 
pelo indivíduo. 

§ Contribuir com a valorização das habilidades e conhecimentos 
sobre as propriedades/bens. 

§ Fomentar o consumo colaborativo. 
§ Contribuir com a construção de confiança entre os usuários. 
§ Apresentar-se como uma alternativa de fonte de renda. 
§ Implementar uma plataforma simples de ser usada. 
§ Desenvolver uma plataforma que, ao mesmo tempo que valoriza 

os diversos tipos de habilidades e conhecimento, propõe custos 
mais acessíveis a eles. 

§ Valorizar mais as habilidades em relação às propriedades. 
 

4. Metodologia 
 
Neste espaço iremos abordar os passos tomados para a realização da 
pesquisa e do planejamento. Pesquisa e Planejamento A pesquisa 
começou a ser desenvolvida em Abril de 2017, após a definição da 
ideia do presente projeto e teve seu término em Julho do mesmo ano. 
Os dados obtidos foram resultado de uma pesquisa bibliográfica focada 
na leitura de artigos científicos e livros relacionados ao Consumo 
Colaborativo, Conectividade em rede e Educação formal, informal e 
não formal. Como nossa pesquisa científica é de abrangência 
tecnológica para o desenvolvimento de uma aplicação, foi essencial a 
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procura por trabalhos relacionados. Buscamos por aplicativos para 
dispositivos móveis e sites que trabalham com consumo colaborativo 
para definir as funcionalidades existentes e que podem ser melhoradas 
e as que precisam ser implementadas em nossa aplicação, que não estão 
presentes nas plataformas analisadas. Foram desenvolvidos formulários 
eletrônicos usando a plataforma Google Forms e entrevistas pessoais 
com a população, visando atingir o público alvo de nosso projeto, que 
são Através desta pesquisa queremos conhecer e aprofundar o 
conhecimento sobre o Consumo Colaborativo, um sistema que é 
utilizado muitas vezes por nós mesmos, através de aplicações como 
Uber, Airbnb, ZipCar e e-Bay (BARROS, 2015), mas pouco 
compreendida e discutida no nosso meio social. Com isso, definimos a 
natureza de nossa pesquisa como exploratória, visando fundamentar 
uma legitimação da teoria apresentada sobre o tema do nosso projeto. 
Após a realização do método de obtenção de dados através da pesquisa 
bibliográfica, visando coletar dados, foi realizada um pesquisa de 
campo com a intenção de colher a opinião pessoal dos participantes em 
relação a criação de uma plataforma de compartilhamento de 
conhecimentos. O processo de coleta de dados se deu através de um 
formulário com perguntas importantes para os segmentos do projeto, 
como: Aprendizado: “Existe algo que você queira aprender mas não 
pode por 
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Desenvolvimento de um Jogo Digital sobre Lançamento 
Horizontal para Smartphones 

Autor(es): João Pedro Cartier Rodrigues, Jorge Fernando Siqueira de 
Freitas, Yuri Ramos Lima 

Orientador: Thiago Troina Melendez 

Co-orientador(es): Anelise Ramires Meneses 

Instituição: IFSul - Campus Bagé 

1. Problema 
 
Uma das maiores problemáticas presentes nos jogos digitais 
educacionais está associada ao design do aplicativo. Em vários casos, a 
interface é muito simples, que não atrai e nem motiva o aluno, muitas 
vezes limitada apenas à digitação de livros didáticos ou organizada em 
formato de questionário, evidenciando a falta de uma ação integrada 
entre a pedagogia e a engenharia de software (Kisielewicz & 
Koscianski, 2001). Estas características comprometem a aceitação 
pelos usuários, sendo considerado um ponto crítico no processo de 
criação, especialmente pela delicada tarefa de otimizar recursos 
financeiros, tempo de produção e qualidade do jogo. Perry & Eichler 
(2015) sugerem que as instituições de ensino podem ser uma ótima 
alternativa em relação às empresas da indústria de jogos, pois envolvem 
professores, pesquisadores, técnicos e estudantes com melhor custo-
benefício. Diante deste cenário, vislumbramos no espaço dos Institutos 
Federais um forte potencial para o desenvolvimento destes materiais, 
agregando o conhecimento específico do curso técnico em informática 
com os conhecimentos pedagógicos dos docentes, valorizando a 
infraestrutura da rede federal de educação profissional, dos projetos de 
pesquisa e bolsas de iniciação científica, e contribuindo para difundir os 
aplicativos de autoria dos técnicos em formação. 
 

2. Justificativa 
 
A utilização das tecnologias da informática para o ensino vai se 
tornando cada vez mais presente nas escolas, mesmo considerando as 
dificuldades na disponibilização de equipamentos e acesso à internet. 
As políticas públicas de informatização das escolas, desde os 
laboratórios de informática até o Um Computador por Aluno não 
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tiveram o impacto esperado, demandando o planejamento de novas 
ações de incorporação destas ferramentas pelos docentes. Seguindo a 
tendência do BYOD (acrônimo do inglês de Traga Seu Próprio 
Equipamento), estudos recentes (Borba & Lacerda, 2015; Melo & Boll, 
2014, Traxler & Crompton, 2015) sugerem que o smartphone seria uma 
alternativa viável para motivar a inserção das ferramentas digitais que 
já se encontram na escola, com os alunos. Segundo a Perspectiva 
Tecnológica do Projeto Horizonte para STEM+ (sigla em inglês para 
Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática) para o período 2013-
2018, o uso de plataformas portáteis (celulares e tablets) já atingiria 
forte adesão global em 2014 (Jonhson et al., 2013). Acompanhando 
esta tendência, a UNESCO (2014) organizou um documento 
apresentando um panorama com ampla abrangência global com a 
finalidade de orientar o planejamento de políticas educacionais para os 
próximos quinze anos, enfatizando a importância da aprendizagem 
móvel. Considerando esta geração como net generation ou gamer 
generation (Bekebrede et al, 2011), os quais tem seus estilos de vida e 
interações sociais atrelados às tecnologias digitais que os acompanham 
desde a infância, manifestando uma preferência pelo aprendizado ativo, 
colaborativo e rico em tecnologias, a inclusão dos jogos digitais nas 
atividades de ensino e aprendizagem pode ser bem recebida pelos 
alunos. Por isso, nosso projeto incentiva a participação dos estudantes 
no processo de construção, acrescentando mais um ponto de vista, o do 
usuário do dispositivo, e incrementando seu perfil como técnico em 
programação. 
 

3. Objetivo 
 
Nosso objetivo geral é desenvolver um jogo digital para smartphones 
que possa auxiliar para a compreensão dos fenômenos físicos 
envolvidos no lançamento horizontal de um objeto. Como objetivos 
específicos: - Analisar os impactos do desenvolvimento do jogo na 
formação técnica do aluno do curso; - Ampliar o perfil do egresso do 
curso técnico em informática; - Promover o IFSul como ambiente de 
produção de jogos educativos; - Viabilizar este aplicativo para ser 
jogado com o uso de óculos VR (Realidade Virtual) conectado ao 
telefone. 
 

4. Metodologia 
 
A trajetória deste projeto começou com a definição do tema que seria 
abordado. Optamos pelo lançamento horizontal devido às dificuldades 
de compreensão demonstradas pelos estudantes no ensino médio. A 
partir desta escolha, fizemos uma pesquisa a fim de verificar os jogos 
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com propósitos semelhantes, permitindo uma comparação e 
confirmando o diferencial que o nosso produto poderia oferecer. 
Inicialmente pretendíamos explorar o recurso do giroscópio do 
smartphone e a tela touchscreen. No decorrer das reuniões, os alunos 
sugeriram incorporar os óculos VR e testar como seria a jogabilidade 
com a realidade virtual. Com o intuito de explorar esta tecnologia 
recente, e mantendo a possibilidade de maior adesão ao jogo, estamos 
mantendo a modelagem do aplicativo para a plataforma móvel, com e 
sem os óculos. No momento, estamos delineando a jogabilidade, com 
objetivos de jogo e níveis de dificuldade. É importante salientar que 
nossos propósitos estão relacionados com o processo de 
desenvolvimento do jogo, suas contribuições para a formação do 
programador e para a construção das habilidades e competências das 
temáticas envolvidas enquanto criadores do jogo, e não enquanto 
usuários do mesmo. Ao final, esperamos confirmar as expectativas que 
depositamos em nossos aluno para qualificar as ferramentas 
tecnológicas no ensino. 
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FLOODCAN - Aplicativo que Busca Auxiliar a População e 
os Órgãos Públicos em Situações de Calamidade 

Autor(es): Elisa Martins Roduite, Lara Cristiana Batista Pereira 

Orientador: Alex Mulattieri Suarez Orozco 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Nos países em desenvolvimento enchentes e inundações estão entre os 
desastres naturais mais frequentes. Estima-se que enchentes atingem 
cerca de 102 milhões de pessoas ao ano (United Nations Conference on 
Sustainable Development, 2012). O Brasil está entre os 18 países no 
mundo que mais sofrem perdas com esta calamidade, perdendo cerca 
de 5 bilhões de reais em 10 anos. As áreas afetadas por enchentes 
sofrem devastações, prejuízo à atuação de serviços essenciais, 
paralisação do sistema de transportes, contaminação de alimentos em 
armazenamento, exposição à doenças e danos materiais aos atingidos 
(CASTRO et al., 2003). Dentre as formas de auxiliar as vítimas dessas 
tragédias, a Defesa Civil arrecada doações da população e outros 
órgãos a fim de provê-las aos atingidos. Porém, muitas vezes este órgão 
público não possui estrutura necessária ou planejamento para 
manipulação destes donativos (Câmara dos Deputados, 2009), que 
muitas vezes acabam sendo solicitadas sem planejamento para seu 
compartilhamento, por isso, são alvo de desperdícios e roubos 
(SYLOS, 2009), (ZERO HORA, 2009). Os problemas de estruturação 
do apoio às vítimas de enchentes não se limitam ao gerenciamento das 
doações, uma vez que a Defesa Civil também carece de estrutura de 
atendimento (Câmara dos Deputados, 2013) e programas de prevenção 
e deslocamento ou estrutura das áreas de risco (GNN, 2011). Devido à 
estas limitações, a Defesa Civil possui um raio de alcance restringido e 
a mitigação das consequências das enchentes é falha, deixando de 
auxiliar uma parcela significativa da população (Câmara de Deputados, 
2013). Além disso, estima-se que o índice de enchentes irá crescer 
significativamente nos próximos 10 anos (CHADE, 2012). 
 

2. Justificativa 
 
Diante dos problemas citados na definição do problema, são 
necessárias novas aplicações que auxiliem a população e os órgãos 
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públicos em situações de calamidades. De acordo com Baumgarten 
(2006), intervenções sociais são ampliadas com o uso de tecnologias. 
No cenário atual brasileiro, existe uma carência de tecnologias que 
abrangem as áreas relacionadas à estas calamidades. Nas aplicações 
existentes, não há um foco no compartilhamento de informação, 
prevenção, gerenciamento de doações ou uma abrangência geográfica 
geral. Esta demanda pode ser sanada com a aplicação de sistemas 
colaborativos. Acreditamos, portanto, que uma aplicação que forneça 
auxílio nestes quesitos tem o potencial de promover benefícios à 
população e aos órgãos públicos responsabilizados por estes serviços 
indefinidamente. O desenvolvimento desta aplicação tem como meta 
mitigar as situações de enchentes ao facilitar a execução dos 
procedimentos de prevenção, ação e recuperação, através de 
mecanismos de colaboração. Este projeto poderá auxiliar tanto a 
população quanto os órgãos públicos envolvidos em cenários de 
enchentes. 
 

3. Objetivo 
 
Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema colaborativo 
que auxilia a população e os órgãos públicos em situações de 
calamidade tendo como foco principal enchentes e possibilitando uma 
melhor organização da prestação de serviços pelos quais a Defesa Civil 
e outros órgãos públicos de auxílio à população, são responsabilizados. 
Sendo assim, os objetivos específicos são: Desenvolver um aplicativo 
que irá promover a colaboração entre as vítimas de enchentes, a 
população em geral e os órgãos públicos, através do cadastro dos 
envolvidos e o compartilhamento de informações relevantes, tais como 
avisos de locais de abrigo, demandas e disponibilização de doações, 
características relevantes de um determinado atingido, como a 
necessidade de cadeira de rodas, medicamentos de uso contínuo, etc. e 
publicações de auxílios à comunidade; Facilitar o processo de cadastro 
e convocação de voluntários para a Defesa Civil; Instruir a população 
em procedimentos de prevenção e ação à calamidade; Instruir a 
população em informações referentes à prestação de serviços efetuada 
pelos Órgãos Públicos. 
 

4. Metodologia 
 
Inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica relacionada a 
sistemas colaborativos, catástrofes, enchentes e seus impactos. 
Também foi realizada uma visita à Defesa Civil de Sapucaia do Sul e 
Esteio nos dias 12 e 13 de Abril, respectivamente. Em seguida, 
desenvolvemos os dois primeiros questionários destinados a cidadãos 
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residentes de áreas de enchentes e aos funcionários e voluntários dos 
órgãos públicos envolvidos. Posteriormente, compartilhamos o link do 
questionário em grupos de Esteio e Sapucaia do Sul da rede social 
Facebook. Visitamos novamente a Defesa Civil de Sapucaia do Sul e 
aplicamos o questionário destinado aos funcionários dos órgãos 
públicos. Em sequência, entrevistamos moradores dos bairros Vila 
Ezequiel e São José de Esteio, que são pontos de risco de enchente. Por 
telefone, entrevistamos também funcionários das defesas civis de 
Canoas e São Sebastião do Caí. Solicitamos ao Chefe da Defesa Civil 
de Sapucaia do Sul que compartilhasse o questionário destinado aos 
funcionários da mesma em grupos do WhatsApp. Elaboramos também 
um questionário destinado a doadores e voluntários, que foi aberto ao 
público e compartilhado na rede social Facebook e no aplicativo 
WhatsApp. Este questionário também foi compartilhado no grupo de 
colaboradores e voluntários pelo Chefe da Defesa Civil. Obtivemos 12 
respostas no questionário destinado a funcionários e voluntários dos 
órgãos públicos, 120 respostas no questionário destinado a moradores 
de áreas de risco de enchentes, e 60 no questionário destinado a 
voluntários e doadores. Estes dados foram organizados e analisados. 
Após a organização e análise dos dados dos questionários, definimos os 
requisitos do sistema. Em seguida, será desenvolvido o projeto 
arquitetural, a modelagem e a implementação do sistema. Por fim, será 
realizada a validação, através de entrevistas direcionadas com os 
participantes da fase inicial do projeto, sobre se as funcionalidades do 
sistema correspondem com as suas necessidades. 
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HELP- Uma plataforma para auxiliar no ato de caridade 

Autor(es): Bruno Robinson, Luís Eduardo de Barros Teixeira 

Orientador: Claudia Ciceri Cesa 

Instituição: IFSul – Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Segundo o dicionário, doação é “Um contrato ou documento pelo qual 
uma pessoa transfere gratuitamente a outra a propriedade de um bem”. 
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 454) De acordo 
com a World Giving Index 2016 (LOW, 2016), que pesquisa sobre 
comportamento de caridade, o Brasil está em 68° lugar para doações, 
contando com 140 países no total. Mas o que explicaria este índice? 
Para Cerbasi (2015), os mais ricos não são propensos a doar, pois o 
governo, ao focar em políticas assistencialistas, pode fazer com que as 
pessoas mais abastadas tenham a tendência em gastar mais consigo do 
que em criar fundações ou financiar projetos sociais. Já para os 
Parceiros Voluntários, o problema reside não apenas na falta de 
incentivos aos mais ricos, mas também na alta burocracia brasileira e 
na má gestão de Organizações Não Governamentais (ONGs). 
(PARCEIROS VOLUNTÁRIOS, 2015). Entretanto, as pesquisas não 
conseguem identificar o perfil do doador no Brasil, se é classe baixa, 
média ou alta. As dificuldades para o volume de doações serem 
maiores ainda passa pela pior crise econômica que o país já teve 
(TREVIZAN, 2017). Tal crise torna o trabalho de ONGs, fundações e 
outras instituições muito mais difícil. Desta forma, muitas pessoas que 
dependem de serviços que são providos com base em doações podem 
ficar prejudicados nos seus atendimentos se o número/volume de 
doações diminuir. Enquanto que em países como Estados Unidos a 
cultura de doar esteja inserida entre os mais ricos na sociedade, no 
Brasil temos problemas estruturais que impedem que tenhamos esta 
prática enraizada. 
  

2. Justificativa 
 
No mundo, as doações tiveram (e tem) o seu papel de grande 
importância para a sociedade. A exemplo disso, temos a Cruz 
Vermelha Internacional e o Médicos Sem Fronteiras que executam suas 
ações a partir de doações. A organização Cruz Vermelha internacional, 
que está presente em 73 países, vacinou cerca de 1,1 bilhões de 
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crianças e ajudou, em 2013, cerca de 100 milhões de pessoas. 
(American Red Cross, 2017) O Médico Sem Fronteiras, em 2015, 
auxiliou cerca de 219 mil partos, tratou cerca de 2,3 milhões de pessoas 
com malária e assistiu em torno de 23 mil refugiadas no mar. 
(Medecins Sans Frontieres, 2017) Não se pode negar a importância 
humanitária que tais instituições têm. Entretanto, nem todas as 
organizações têm a capacidade de desenvolver o marketing necessário, 
pois muitas delas são pequenas e precisam de apoio até do próprio 
Estado. Com base nessas informações, percebemos que a caridade 
precisa ser encorajada. Uma maneira de encorajar e popularizar as 
doações seria o desenvolvimento e a massificação de uma forma capaz 
de conectar pessoas. Os aplicativos que encontramos disponíveis no 
mercado possuem, na nossa visão, problemas estruturais. Um deles 
cobra um valor mensal das organizações e isso inviabiliza o seu uso em 
ONGs e instituições menores. O segundo app cobra uma taxa de 2% 
sobre as transações feitas no site, que é uma forma de tornar o serviço 
viável. O problema é que as doações são feitas com base numa tabela 
de valores, o que significa que não existe uma flexibilização de quanto 
pode ser doado. Para solucionar tais problemas, buscamos, em nosso 
aplicativo, conectar pessoas para que elas possam fazer doações e 
trabalhos voluntários. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Desenvolver um aplicativo que facilite a interação entre instituições 
que precisam de doações e pessoas (físicas e jurídicas) que desejam 
fazer alguma doação. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Desenvolver uma tela específica para situações onde seja 

possível o abatimento do valor da doação do imposto de renda. 
§ Criação de um design que seja intuitivo e moderno, mantendo 

clareza na apresentação de itens e deixando a experiência do 
usuário mais agradável.  

§ Propiciar a viabilidade financeira do aplicativo, sem o 
atrelamento de taxas fixas ou variáveis. 

 
4. Metodologia 

 
A pesquisa de campo será realizada na cidade de Esteio, Rio Grande do 
Sul (RS). As amostras serão questionadas quanto a natureza de seus 
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recursos, interesse no nosso app e sobre como eles tratam as doações. 
Para o desenvolvimento da aplicação, utilizaremos, no lado do servidor, 
node.js. Esta tecnologia nos possibilitará utilizar a mesma linguagem 
(Javascript) no front-end e no back-end. Para que possamos efetuar a 
comunicação, utilizaremos, para o tráfego de dados, o formato 
JavaScript Object Notation (JSON). Tais dados serão armazenados em 
nosso banco de dados (BD) que será criado utilizando a tecnologia 
Mongo Data Base (MongoDB). No lado do cliente mobile, iremos 
simular a aplicação android através do Cordova, utilizando o Ionic 2 
como framework. Estes dados serão repassados ao servidor web que 
fará o login do usuário. Para a parte do cliente web, vamos utilizar 
HyperText Marking Language (HTML), Cascading Style Sheet (CSS) e 
Angular2, usando a mesma lógica do cliente mobile. Planejamos usar o 
HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), um protocolo de 
transferência de dados criptografado, ao contrário do HyperText 
Transfer Protocol (HTTP). Nosso app terá como tipos de usuário: 
comum (Pessoa física), empresas (Pessoa Jurídica) e as instituições. O 
método de validação da instituição será por meio de seu CNPJ. O 
usuário fará o seu cadastramento no site através de um email válido ou 
sincronizando sua conta do facebook, google ou outlook. As três 
formas utilizarão API’s já disponibilizadas pelo Facebook, Google e 
Microsoft. Estes são os campos que precisaremos: nome, gênero sexual 
(para fins estratégia de marketing), e-mail e senha. No caso do usuário 
jurídico, pediremos o CNPJ, nome da empresa, email, senha e conta do 
facebook atrelada a ela (opcional). A instituição usará seu CNPJ para o 
cadastramento, definirá sua(s) categoria(s), senha e sua conta do 
facebook (opcional).  
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InfoVoluntário 

Autor(es): Ítalo Vianna Iung, Leopoldo Martins Leal da Silva, Tainá Vitória 
Picolotto 

Orientador: Maurício da Silva Escobar 

Co-orientador(es): Luísa Maria Silva Dantas 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
O Brasil, comparado a outros países, ainda tem uma taxa muito baixa 
de envolvimento da comunidade com o voluntariado. Segundo Silva 
(2007), "O percentual brasileiro está abaixo da média mundial que é de 
37%. China e Canadá, por exemplo, possuem respectivamente 55% e 
50% da população envolvida em atividades voluntárias". A pesquisa da 
Fundação Itaú Social e realizada pelo Instituto DataFolha em 2014 
sobre o voluntariado no Brasil aponta que, 29% dos entrevistados 
nunca foram convidados a participar de uma ação voluntária, 18% 
nunca pensaram nessa possibilidade e 12% na sabem onde obter 
informações a respeito do tema. Quando se trata de utilizar a tecnologia 
no sentido de divulgação, acesso a informação e interatividade entre 
pessoas do meio, ainda são limitadas as opções de sistemas disponíveis 
que operem efetivamente no processo de interesse em ser voluntário até 
a prática. Então, como pode-se estimular a atuação de voluntários 
através do desenvolvimento de sistemas interativos para as plataformas 
Web e Android? 
 

2. Justificativa 
 
As práticas de responsabilidade social são de extrema importância para 
o desenvolvimento de uma sociedade comprometida com as pessoas em 
seus diversos âmbitos. Os benefícios quanto à atuação em trabalhos 
voluntários não se reservam apenas aos auxiliados, mas sim aos 
atuantes. Ainda sim, a taxa de engajamento, principalmente no Brasil, 
precisa ser promovida. Observa-se também o fato da tecnologia estar 
cada vez mais presente e possibilitar o uso diversos recursos. Hoje, 
recebemos conteúdo diariamente na “palma das mãos” através de 
dispositivos móveis, por exemplo, sendo um dos meios mais fáceis, 
rápidos e eficientes de comunicação. Segundo a pesquisa intitulada “O 
perfil do voluntário Brasileiro”, mais de 60% dos envolvidos em ações 
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sociais e interessados tem acesso a Internet. Sendo assim implementar 
sistemas nas plataformas Web e Android que se destinam a informação, 
comunicação e interatividade entre voluntários, torna-se uma forma 
conveniente de motivar e atender a um número exponencialmente 
maior de pessoas do que outras mídias sociais poderiam vir a fazer. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Desenvolver um sistema que possibilita interatividade, acesso à 
informação e a difusão de ações sociais entre voluntários, sendo eles 
pessoas físicas ou instituições, visando a ampliação do 
envolvimento da comunidade neste meio. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Realizar revisão bibliográfica sobre o voluntariado (sua história 

e práticas) e ações sociais.  
§ Reconhecer as tecnologias envolvidas para o desenvolvimento 

dos sistemas. 
§ Identificar e analisar trabalhos relacionados. 
§ Elaborar um questionário a fim de coletar informações 

quantitativas e qualitativas a respeito do voluntariado perante a 
comunidade, servindo de base para a identificação dos aspectos a 
serem aplicados no sistema proposto. 

§ Analisar e planejar a ferramenta a ser construída; o Modelar a 
arquitetura do sistema e a base de dados a ser utilizada. 

§ Desenvolver o módulo Web. 
§ Desenvolver o módulo para dispositivos móveis (Android) 
§ Avaliar o sistema proposto (módulos Web e Android) em relação 

ao seu funcionamento (objetivos, interface e usabilidade) e 
aspectos técnicos (estabilidade, comunicação com a Internet, 
consistência dos dados armazenados, etc.). 

§ Disponibilizar o sistema proposto para a utilização da 
comunidade. 

§ Divulgar e incentivar o uso do sistema na comunidade. 
§ Coletar e analisar dados sobre a utilização do sistema proposto a 

fim de indicar melhorias. 
§ Escrever relatórios técnicos, formalizando o processo de 

desenvolvimento do projeto e seus respectivos resultados. 
§ Comparecer a feiras cientificas para maior divulgação do projeto 

e feedback dos visitantes. 
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§ Elaborar artigo(s) científico(s) para a divulgação dos resultados 
obtidos e compartilhamento dos conhecimentos adquiridos. 

 
4. Metodologia 

 
Este projeto, focado no desenvolvimento de produto de Tecnologia da 
Informação está organizado em quatro grandes etapas de realização: A 
primeira etapa consiste em, inicialmente, uma contextualização sobre o 
voluntariado no Brasil. Nesta, utilizamos como material de pesquisa: 
artigos e notícias que discorrem sobre diversos âmbitos em torno do 
tema; Logo após, explorar as tecnologias a serem utilizadas para o 
desenvolvimento dos sistemas; Também, realizar a busca de trabalhos 
relacionados, usando e analisando-os como usuários. Ainda nesta etapa, 
será elaborado um questionário através dos conhecimentos previamente 
obtidos a respeito do assunto, com a finalidade de embasamento dos 
principais aspectos aplicados ao sistema. Após, na segunda etapa, será 
feita uma esquematização de todas as funcionalidades requeridas para o 
correto funcionamento e eficiência dos sistemas. Assim, dá-se inicio a 
implementação do módulo Web, utilizando como tecnologias as 
linguagens PHP, HTML, CSS e Java Script para a programação e 
estilização das páginas e MySQl para o armazenamento de dados. 
Ainda nesta etapa, paralelamente, ocorre o desenvolvimento de uma 
versão do módulo para dispositivos móveis na plataforma Android, 
bem como testes do funcionamento das aplicações, buscando assim 
realizar as melhorias e/ou correções necessárias. Já a terceira etapa 
pode ser definida como etapa de disponibilização e divulgação, na qual 
iremos ofertar as aplicações à comunidade. Aqui, serão coletadas 
sugestões de melhorias e trabalhos futuros, tornando esta de suma 
importância, pois será feita a avaliação da adesão aos sistemas. A 
quarta etapa consiste na formalização dos conhecimentos e resultados 
obtidos, bem como a divulgação destes. Serão elaborados relatórios 
técnicos e artigos sobre o projeto como um todo. Nesta também 
encontra-se a participação em feiras cientificas, a fim de obter maior 
experiência nas práticas orais e uma resposta direta dos visitantes 
interessados nas aplicações. 
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Jogando o @prenda 

Autor(es): Francielle Vasconcellos Pereira 

Orientador: Walkiria Cordenonzi 

Co-orientador(es): Silvio Normey Gomez, Vanessa Mattoso Cardoso 

Instituição: IFSUL - Câmpus Santana do Livramento 

1. Problema 
 
De Acordo com Azevedo (2011, p.05), o problema da evasão e da 
repetência escolar no país tem sido um dos maiores desafios 
enfrentados pelas redes do ensino público, pois as causas e 
consequências estão ligadas a muitos fatores como social, cultural, 
político e econômico, como também a escola onde professores têm 
contribuído a cada dia para o problema se agravar, diante de uma 
prática didática ultrapassada. Essa realidade é ainda mais preocupante 
quando se fala em cursos técnicos subsequentes, noturnos, nos quais os 
estudantes chegam depois de uma cansativa rotina de trabalho, do qual 
depende o sustento de suas famílias, e ao se depararem com as 
dificuldades e, muitas vezes, insucessos, acabam abandonando estes 
cursos. Tendo em vista os altos índices de reprovação e de evasão no 
curso Técnico Subsequente em Informática para Internet do Campus 
Santana do Livramento e percebendo a complexidade que algumas 
disciplinas representam para a maioria dos estudantes, como tentativa 
de dar suporte e motivação a esses alunos é que iniciou-se o projeto 
@prenda: considerando as características dos estudantes: o tempo, as 
necessidades e as dificuldades. O @prenda é um objeto de 
aprendizagem (OA) no formato de jogo educativo, o qual reúne 
tecnologias atuais e pode ser utilizado em dispositivos móveis. 
Proporciona diversas possibilidades de acesso e múltiplas opções de 
área/subárea (pensado para atender quaisquer disciplinas e conteúdos), 
além de ser multi-idioma, o que o torna um jogo inovador.  
 

2. Justificativa 
 
Ao utilizar sistemas de aprendizagem on-line, há várias oportunidades 
de explorar o poder da tecnologia para a avaliação formativa. As 
tecnologias que suportam atividades de aprendizagem são capazes de 
reunir dados tanto do aluno como do próprio curso, de forma mais 
eficiente e com maior nível de detalhamento com relação aos métodos 
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manuais. Um fator importante que tem chamado a atenção de 
pesquisadores na área é o grande atrativo que os jogos possuem 
(Shaffer et al, 2005). Atividades teóricas e práticas estudadas em sala 
de aula podem ser reforçadas através da utilização de diferentes 
sistemas e conteúdos online. Entretanto, muitas vezes essas ferramentas 
não são capazes de sanar ou desenvolver de maneira eficaz as 
dificuldades específicas do aluno. Observando múltiplos fatores em 
determinados grupos de alunos, como participação e assiduidade, 
notou-se que alguns apresentavam grandes chances de reprovação em 
algumas disciplinas, como Lógica e Algoritmos e Fundamentos de 
Matemática para Computação, ou de abandono do curso devido a 
obstáculos na aprendizagem. Uma característica dos cursos ofertados 
no Câmpus Santana do Livramento é a presença de duas nacionalidades 
na instituição, portando, a preocupação, por parte dos docentes, com a 
compreensão dos temas ensinados em aula pelos alunos estrangeiros 
(uruguaios), também deve ser levada em consideração. O diferencial 
deste jogo é que este possui perguntas nos dois idiomas, o português e 
o espanhol. Através da análise dos dados coletados no @prenda, os 
professores são capazes de perceber quais os alunos que demonstram 
maiores problemas na resolução das questões do jogo e em quais 
conteúdos, podendo assim, auxiliá-los em seus pontos fracos antes que 
os mesmos sejam afetados pela frustração. Sendo assim o @prenda se 
torna um recurso pedagógico inovador. 
 

3. Objetivo 
 
O @prenda foi pensado, e, desenvolvido para atender as necessidades, 
em primeiro momento, dos alunos do curso Técnico Subsequente em 
Informática para Internet, do Campus Santana do Livramento, que 
apresentam grandes dificuldades em disciplinas do primeiro semestre 
do curso, como Lógica e Algoritmos e Fundamentos Matemáticos para 
Computação (responsáveis pelos maiores índices de reprovação neste 
semestre), com o objetivo de dar suporte e motivação aos estudantes, 
reduzindo assim os índices tanto de reprovação quanto de evasão, que 
são bem elevados. Para isso levou-se em conta o fato de que a maioria 
dos estudantes trabalha durante todo o dia e não tem a possibilidade de 
pegar o material (convencional: cadernos, livros, listas de exercícios, 
etc.) para estudo. Desta forma, apostou-se em um sistema de 
aprendizagem on-line, podendo ser utilizado por diversos dispositivos, 
móveis ou não, de diferentes sistemas operacionais, proporcionando o 
desenvolvimento de diversos conteúdos, de forma lúdica, através de um 
jogo educativo. O OA pretende não só auxiliar os estudantes a testarem 
os conhecimentos adquiridos como também revisar os conceitos 
estudados e, até mesmo, assimilar os que ainda não estão totalmente 
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compreendidos. É um jogo educacional multidisciplinar – projetado e 
desenvolvido de acordo com o padrão de objeto de aprendizagem 
(Wiley, 2011) – que desafia o aluno em um conjunto de perguntas e 
respostas de múltipla escolha. A fim de compreender o nível de 
aprendizagem do aluno as suas respostas são armazenadas no seu 
repositório para acompanhamento do professor, a aprendizagem da 
turma ou de cada jogador em específico (Cordenonzi, 2016). Ainda 
pensando nas características dos estudantes, o @prenda foi 
desenvolvido multi-idioma, para atender a peculiaridade Binacional do 
Campus: alunos brasileiros e uruguaios compartilhando o mesmo 
ambiente educacional. 
 

4. Metodologia 
 
Foi a partir das observações de sala de aula, desde o ano de 2011, que a 
equipe iniciou um processo de investigação sobre aprendizagem e 
interdisciplinaridade, utilizando o método experimental. Na sequência, 
o software (aplicativo) começou a ser projetado. Na computação 
iniciou o ciclo de vida de software. Em cada ciclo de desenvolvimento, 
podem ser identificadas as fases de análise, projeto, implementação e 
testes na plataforma. Este foi o método escolhido para o @prenda. Este 
aplicativo já se encontra na versão 2.0. A sua aplicabilidade aconteceu 
(e acontece) durante os semestres letivos nas disciplinas de Lógica e 
Algoritmos, Projeto de Sistemas de Banco de Dados II e Fundamentos 
da Matemática para Computação (Cardoso e Cordenonzi (2013), 
Cardoso e Cordenonzi (2017)). Sendo um aliado as aulas presenciais. 
Durante as aulas os conteúdos são abordados, exercícios são realizados 
e discutidos e o OA é apresentado como um suporte à aprendizagem, 
facilitando um estudo a distância e possibilitando ao professor 
acompanhar os estudantes, conhecendo suas principais dificuldades. O 
@prenda é utilizado por alunos do curso de Informática para Internet 
nas modalidades integrado e subsequente, onde os próprios discentes, 
muitas vezes, ajudam a identificar erros e bugs na ferramenta. A 
utilização do sistema por esses estudantes é o que proporciona os dados 
estatísticos referentes a tempo de jogo, área e subárea de sua 
preferência, quantidade de erros, de acertos, de dicas e de pulos, idioma 
favorito, nacionalidade, além das condições socioeconômicas dos 
usuários. Concomitante a métodos manuais, o desempenho dos 
estudantes é avaliado e as formas de ensino são julgadas. A intenção é 
minerar essas informações recolhidas com o auxílio da ferramenta 
WEKA, interpretando-as e sintetizando-as, para assim, melhorar o 
processo de aprendizagem do jogador, aperfeiçoando também, os 
procedimentos de educação. 
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KOMUNIK – O cidadão presente 

Autor(es): Matheus Bueno, Pablo Santos 

Orientador: Luis Fernando da Silva 

Co-orientador(es): Gléderson Lessa dos Santos 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Diariamente, nos deparamos com irregularidades em alguma localidade 
do nosso município, como buracos na rua, falta de iluminação, dentre 
tantas. Por diversas vezes tais irregularidades, acabam sendo 
divulgadas nas redes sociais, promovendo um descontentamento geral. 
É sabido que este não é o meio mais propício para relatar problemas, 
pois de nada adianta reclamar se não registrarmos tais eventos de forma 
a poder cobrar de quem é responsável pela solução, tendo em mãos o 
registro desta reclamação, podendo controlar de forma efetiva quais as 
atitudes que estão sendo tomadas, por onde tramitou e o mais 
importante, saber quando esta será atendida. 
  

2. Justificativa 
 
A existência de uma ponte de comunicação entre o cidadão e a 
prefeitura é uma das dificuldades que os atuais gestores públicos 
enfrentam. Os recursos tanto humanos como financeiros são escassos, 
por este motivo, torna-se necessário a criação de um mecanismo que 
forneça dados suficientes para a extração de informações contundentes, 
as quais serão o norte para as tomadas de decisões. Com base nas 
informações extraídas através da plataforma a ser desenvolvida, será 
possível direcionar equipes e recursos para a resolução de problemas 
que afetem o maior número de cidadãos e ou coloquem em risco a vida 
humana. 
 

3. Objetivo 
 
O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma 
plataforma de controle sobre demandas oriundas da população em 
relação a prefeitura, órgão responsável pelo asseio, manutenção e 
conservação da cidade. Uma vez que os dispositivos móveis estão cada 
vez mais introduzidos em nosso dia a dia, busca-se utilizar destes, para 
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que o cidadão possa manter de forma dinâmica a prefeitura atualizada 
sobre eventuais problemas que estejam ocorrendo em seu município. 
Uma vez que os dados sejam enviados para uma base centralizadora, 
estes serão processados e analisados para que o órgão responsável por 
resolver determinada demanda seja notificado, iniciando-se desta 
maneira, o protocolo de atendimento. A medida que a demanda tramite 
pelos diversos órgãos, o cidadão que promoveu a inclusão da demanda 
na base de dados, será notificado, podendo acompanhar o que está 
sendo feito para a resolução da mesma. Em contrapartida a prefeitura 
conseguirá focar seus esforços em demandas que realmente estejam 
prejudicando a população de uma forma mais contundente. Diversas 
estatísticas poderão ser extraídas da base de dados, contribuído para 
que o direcionamento de recursos seja feito da melhor forma possível. 
 

4. Metodologia 
 
A partir de um estudo a ser feito junto a uma prefeitura, pretende-se 
entender como é feita o tratamento das demandas, de modo a mapear-se 
os processos pelo qual uma solicitação do cidadão percorre até o seu 
atendimento ou conclusão. O desenvolvimento da base de dados se dará 
buscando o melhor desempenho desta, a fim de promover uma 
comunicação rápida e eficaz entre o dispositivo móvel do cidadão e a 
central de tratamento de demandas. Será utilizada o padrão de 
desenvolvimento MVC (Model-View-Controller) em sua forma mais 
direta, buscando gerar aplicativos de excelente qualidade visual e de 
fácil manipulação, fazendo uso de técnicas de IHC (Interface Homem-
Computador). Após a conclusão do projeto piloto, este será 
disponibilizado a fim de que seja possível coletar dados para avaliar a 
efetiva eficácia do produto, analisando-se os dados colhidos, buscando 
exemplificar quais informações são possíveis de serem extraídas da 
massa de dados armazenada no banco de dados criado para atender a 
aplicação.  
 

5. Referências 
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LEMBRAR - Software Auxiliar de Estímulo à Memória para 
Portadores de Transtornos Neurodegenerativos 

Autor(es): Cássio Lacerda da Costa, Eduarda Soares Serpa Camboim 

Orientador: Mauricio da Silva Escobar 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
A tecnologia pode ter múltiplas utilidades na vida das pessoas. Uma 
das mais elogiáveis é quando pode ser usada para evitar, tratar ou 
amenizar doenças e seus sintomas. Segundo Camões (2005), doenças 
neurodegenerativas são aquelas nas quais ocorre destruição progressiva 
e irreversível de neurônios, as células responsáveis pelas funções do 
sistema nervoso, sendo a Doença de Alzheimer a mais comum entre 
todas. Dados da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz, 2012) 
informam que existem cerca de 1,2 milhão de casos da doença em todo 
o país; muitos desses ainda sem diagnóstico. Diante desse panorama 
descrito, este projeto pretende auxiliar as pessoas que sofrem de 
transtornos neurodegenerativos que se relacionam diretamente com a 
perda de memória e/ou à regressão da capacidade de raciocínio lógico e 
cognitivo. 
 

2. Justificativa 
 
Quanto a portadores de transtornos degenerativos, hoje, é possível notar 
que eles necessitam de uma atenção especial em função de serem 
dependentes de outras pessoas, da perda de memória constante, da 
incapacidade do portador em se relacionar com um ponto fixo, possuir 
certas dificuldades de linguagem, entre outros motivos. Tais sintomas 
são decorrentes de uma gradativa lesão tecidual, sendo de um processo 
irreversível e evolutivo. A doença do Alzheimer vem aumentando ano a 
ano no Brasil. O número de pessoas com a doença já atinge um nível 
superior a 1,2 milhão, apenas 50% delas realizam alguma forma de 
tratamento e a cada ano surgem 100 mil novos casos, como visto nos 
dados do Instituto Alzheimer Brasil (IAB, 2012). Sua reabilitação visa 
na capacitação dos doentes e de suas famílias para lidarem com as 
consequências dela, pois não atinge somente ao doente, mas sim a todas 
as pessoas que lidam com ele. Chamando a atenção para a necessidade 
dos indivíduos modificarem seus comportamentos e padrões de vida de 
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forma que facilite a mesma, conforme é notável em softwares 
semelhantes nos quais comprovaram que “os jogos ajudam a 
potencializar as funções cognitivas, auxiliando no tratamento” 
(Cavalcanti, 2015) (DIAS, 2009). O software LEMBRAR propõe 
retardar ou aliviar ao máximo possível os principais sintomas da 
doença, apresentando atividades voltadas para o 
desenvolvimento/exercitação da memória do indivíduo e assim 
ajudando os portadores da doença e aqueles ao seu redor. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo deste projeto é desenvolver um software que, através de 
exercícios personalizados, ajude a retardar ou aliviar ao máximo 
possível os principais sintomas dessa doença (MOSAIC, 2014). 
Estimulando a atenção, concentração e, principalmente, a memória do 
indivíduo, o software será capaz de auxiliar no tratamento dos 
sintomas, sejam eles cognitivos ou comportamentais. Com isso em 
mente, a utilização de dispositivos tecnológicos como computadores 
pessoais, tablets e smartphones pode ser de grande ajuda quando o 
propósito é estimular o sistema cognitivo e ocupar a mente com 
inúmeras atividades, portanto, o software que será construído atuará nas 
plataformas web e mobile (Android); e pretende trabalhar, 
especificamente, com os indivíduos que possuam a Doença de 
Alzheimer. Os objetivos específicos do projeto são: I. Aprimorar 
conhecimentos sobre a doença e trabalhar para retardar a mesma; II. 
Proporcionar melhor qualidade de vida a estes indivíduos e ajudá-los a 
se tornarem mais independentes; III. Realizar a implementação do 
software para a plataforma Web; IV. Realizar a implementação do 
software para a plataforma Android; V. Explorar e tratar problemas 
como a perda de memória, dificuldade de atenção, orientação 
espacial/temporal, bloqueios de linguagem e, consequentemente, aliviar 
outras complicações como ansiedade e agitação; VI. Disponibilizar o 
software para a comunidade; VII. Avaliar o aplicativo com resultados 
de sua aplicação em pessoas com a doença. 
 

4. Metodologia 
 
Sendo uma pesquisa de natureza qualitativa e experimental, onde 
segundo Gerhardt(2009), a pesquisa qualitativa foca no 
aprofundamento da compreensão de um grupo social e de uma 
organização, já a experimental, para Gil(2007), consiste em determinar 
um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de 
influenciá-lo, e definir os efeitos que essa produz no objeto. Iniciando 
com uma revisão bibliográfica em materiais de livros e plataformas de 
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sites online, a respeito de conceitos chaves que encadeiam o 
projeto(Transtornos Neurodegenerativos, Estímulo à memória e 
Doença Alzheimer) e, baseado nos estudos sobre o funcionamento da 
doença e conhecimentos na área de criação/programação de softwares, 
será feita a elaboração do software para plataforma Web e 
mobile(tornando-o acessível por computadores pessoais, tablets e 
smartphones) utilizando linguagens PHP, SQL, JAVASCRIPT, CSS, 
HTML e JAVA, resultando em um sistema repleto de exercícios que 
estimulam as reações cognitivas dos usuários. No software será 
possível cadastrar informações pessoais dos usuários, tais como: 
imagens de familiares, conhecidos e lugares específicos com os quais o 
indivíduo possua alguma relação; arquivos de áudio e vídeo; 
textos(relacionados a notícias, datas, acontecimentos passados ou 
recentes, etc.) e dados pessoais em geral. A partir destas informações, o 
software será capaz de modelar exercícios personalizados e organizá-
los em categorias: tipo de memória a ser estimulado(a curto ou longo 
prazo), estágio da doença em que se encontra o indivíduo, etc. 
Possuindo uma interface simples e eficaz; ampliando a acessibilidade 
dos usuários em termos de compreensão e interatividade. Enfim, com a 
parte técnica concluída, o software será disponibilizado à 
comunidade/famílias que possuem pessoas portadoras de doenças 
degenerativas e assim será possível avaliar a utilidade e resultados dele, 
acompanhando a evolução do usuário a partir das atividades proposta 
desde seu início com o aplicativo. 
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LIDUS: Jogo educativo para auxiliar deficientes auditivos no 
aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

Autor(es): Jaine Corrêa Pereira, Júlia Veiga da Silva 

Orientador: Abner Gilead Araujo Guedes 

Co-orientador(es): Marcelo da Silveira Siedler 

Instituição: IFSul - IFSul Câmpus Bagé 

1. Problema 
 
Mais de 1 milhão de pessoas em idade escolar possuem algum tipo de 
deficiência auditiva, nos quais dificultam a sua comunicação com os 
seus pares, bem como com os seus professores. Uma forma de facilitar 
a comunicação seria através do uso da LIBRAS. Entretanto, a grande 
maioria desta população tanto de estudantes quanto de professores não 
conhece essa língua, que proporcionaria um canal de inter-
relacionamento social bastante útil para essas pessoas com deficiência. 
Dessa forma, surge a seguinte questão, seria possível criar mecanismos 
lúdicos educacionais de uma forma interativa (um jogo educativo), que 
propiciem o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais? 
 

2. Justificativa 
 
No Brasil ainda é bastante deficitário, no que tange a acessibilidade de 
maneira geral. A inclusão das pessoas com alguma deficiência é um 
grande desafio, que cada vez mais busca-se formas alcançá-la. Cerca de 
9,7 milhões de brasileiros tem algum tipo de deficiência auditiva, ou 
seja, por volta de 5,1% da população do Brasil. E deste montante, cerca 
de 1 milhão de deficientes auditivos são crianças e jovens com até 19 
anos, que estão em idade escolar, nos quais para a sua grande maioria, a 
comunicação verbal é uma barreira encontrada. Uma forma alternativa 
de comunicação é uso de LIBRAS. Entretanto, muitos estudantes com 
deficiência auditiva quanto os professores da rede de ensino 
desconhecem o seu uso. Assim, a criação de um jogo educativo para a 
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais de maneira lúdica e 
interativa, possibilita um modelo de comunicação não-verbal, que 
facilita o acesso ao conhecimento, bem como a relação entre esses 
estudantes e seus pares e os seus professores. 
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3. Objetivo 
 
Desenvolver um jogo educativo para auxiliar no ensino da Língua 
Brasileira de Sinais para alunos com deficiência auditiva do Ensino 
Fundamental das escolas da Rede Pública Municipal de Bagé. 
 

4. Metodologia 
  
O presente projeto trata-se do desenvolvimento de software, onde, 
fundamentalmente, os alunos terão que projetar e modelar software 
através de metodologias adequadas, desenvolver e testar aplicações em 
tecnologias de desenvolvimento de software, utilizar técnicas e padrões 
de construção de sistemas de informação. Todas essas atividades estão 
ligadas ao ensino, onde o resultará em um produto, o software (jogo 
educativo), que possibilitará futuras pesquisas acerca das mais diversas 
vertentes, como a aplicabilidade do software pelos docentes da rede 
pública municipal de educação e a melhora do desempenho dos alunos 
surdos a partir da utilização do software em seus atendimentos 
especializados na Sala de Recursos Multifuncionais. 
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Linguística Computacional e Jornalismo: construção de 
recursos para análise de textos de revista 

Autor(es): Diulia Justin Deon, Leonardo Pereira dos Santos 

Orientador: Larissa Astrogildo de Freitas 

Instituição: IFRS - Câmpus Osório 

1. Problema 
 
As revistas ocupam importante posição no contexto social brasileiro, 
tendo um papel relevante no campo jornalístico. A função destes 
veículos de comunicação não está restrita a informar; mas também a 
criar textos de caráter valorativo (Santos, 2009). Conforme Lima 
(2012), no Brasil, a liberdade de expressão confunde-se com a 
liberdade de imprensa ou liberdade de empresa. A liberdade de 
expressão decorre do direito à palavra, o direito à opinião, pensamento, 
a qual está atrelada à liberdade de imprensa, cuja originalidade provém 
da ideia de um direito individual de imprimir que não demandava 
autorização da Igreja ou Estado. Entretanto, atualmente, a “liberdade de 
imprensa não se refere mais à liberdade individual de imprimir, mas 
sim à liberdade de empresas cujos principais objetivos são conferir 
lucratividade aos seus controladores e viabilizar sua própria 
permanência no mercado” (Lima, 2012). Assim, a mídia tem liberdade 
para imprimir além da informação. Então, considera-se que a 
identificação de elementos, que as revistas semanais Veja, IstoÉ, Época 
e CartaCapital apresentam em suas matérias de capa, seja de grande 
relevância no contexto atual. A representação, elaborada pela mídia, 
envolta em argumentações éticas, muitas vezes, é compreendida como 
o retrato da verdade. 
 

2. Justificativa 
 
Em geral, as revistas abrangem um público amplo, por possuírem 
textos com baixa complexidade, podendo até corresponder a uma 
proposta editorial dirigida a pessoas com diferentes formações 
(Bulawski e Gruszynski, 2009). Durante o processo eleitoral de 2006, o 
posicionamento das revistas Veja e IstoÉ foi identificado manualmente 
em algumas matérias políticas (Souza e Carniello, 2017). No trabalho 
de Pasqualini et al. (2011) a inteligibilidade textual entre originais e 
traduções foi realizada utilizando métricas lexicais, sintáticas e 
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semânticas. Neste trabalho, analisaremos os conteúdos da capa 
(manchete, título e texto da matéria principal) presentes nas quatro 
maiores revistas semanais do Brasil. Por fim, como as revistas são 
lembradas por conta de seus posicionamentos, tentaremos identificar 
automaticamente o posicionamento das revistas nas matérias de capa 
publicadas no primeiro semestre de 2017. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo geral deste trabalho é construir recursos que auxiliem na 
identificação automática do posicionamento das revistas Veja, IstoÉ, 
Época e CartaCapital nas matérias de capa publicadas no primeiro 
semestre de 2017. Para atingir ao objetivo geral, faz-se necessário um 
conjunto de objetivos específicos: a) Construir um corpus contendo as 
manchetes, títulos e textos das matérias publicadas no primeiro 
semestre de 2017 pelas revistas Veja, IstoÉ, Época e CartaCapital; b) 
Pesquisar e testar os recursos de Processamento da Linguagem Natural 
existentes e disponíveis para utilização; c) Construir os recursos de 
Processamento da Linguagem Natural inexistentes e essenciais para 
possibilitar a identificação automática do posicionamento das revistas; 
d) Reunir os recursos em um único sistema; e) Analisar o corpus 
construído tendo em vista as três esferas: lexical, sintática e semântica; 
f) Apresentar o alinhamento e a comparação das matérias de capa das 
revistas sobre o mesmo assunto. 
 

4. Metodologia 
 
Para a realização de todo este processo, é necessário, inicialmente, a 
construção de um corpus. Tal construção está dividida em três partes: 
observação da estrutura dos acervos digitais das revistas, coleta e 
limpeza do material. Posteriormente, realizam-se as pesquisas sobre os 
recursos disponíveis através de buscas bibliográficas e breves estudos 
de caso. Os recursos serão reunidos em um único sistema. O sistema 
deverá ser projetado e desenvolvido após o processo teste e 
levantamento de possíveis adaptações. Além disso, ele terá suas 
funcionalidades distribuídas em três esferas: lexical, sintática e 
semântica. A análise lexical se dá através da utilização do etiquetador 
morfo-sintático, que analisa os textos limitando-se a unidade da 
palavra; a análise sintática se dá através da criação de árvores 
sintáticas, possibilitando a averiguação da complexidade da língua; a 
análise semântica, se dá através de recursos capazes de identificar 
relações de sentido entre elementos do texto. A pesquisa bibliográfica é 
imprescindível para o estudo sobre o papel da mídia na sociedade, bem 
como dos veículos de comunicação escolhidos. 
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MoVe - Monitoramento Veicular Colaborativo 

Autor(es): Cassiano de Feitas Tavora Pacheco, Guilherme da Silva 
Carvalho, Ítalo Vianna Iung 

Orientador: Mauricio da Silva Escobar 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
No Brasil, hoje em dia, é notável a preocupação e a insegurança por 
parte dos cidadãos em questões relacionadas à criminalidade e outros 
riscos urbanos, principalmente nas grandes capitais. Diversas pesquisas 
recentes evidenciam a existência desse problema; uma delas, realizada 
no ano de 2014, pela Fundação MAPFRE, entrevistou em torno de 
1.419 pessoas, de todos os estados brasileiros, com o objetivo de 
coletar a opinião das mesmas a respeito da segurança pública no 
trânsito (CZERWONKA, 2014). Como resultado, a pesquisa aponta 
que no mínimo dois a cada dez entrevistados já se envolveram em 
acidentes (graves ou não) e 47% possui algum familiar ou conhecido 
que já passou por esta situação. Os dados obtidos também mostram 
que, em uma escala de zero a 10, a população entrevistada avalia a 
segurança nas ruas e nas estradas brasileiras com uma média geral de 
4.6, revelando o receio do cidadão quando o assunto é o cuidado no 
trânsito. De acordo com especialistas, os motoristas imprudentes e a 
fiscalização precária são os principais fatores que comprometem a 
melhora da segurança no trânsito (BRANDÃO, 2016). Além disso, o 
número crescente de veículos roubados ou furtados (quando não há 
violência ou ameaça a vitima), em todo o país, aumenta ainda mais o 
medo e a preocupação do cidadão brasileiro. Contando apenas com 
números das 27 capitas do país, cerca de 200.000 veículos, em média, 
são levados ilegalmente de seus proprietários. Entre os anos de 2014 e 
2015, mais de um milhão de ocorrências desse tipo foram registradas 
em todo o Brasil. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre são alguns dos exemplos onde o índice de crimes desse gênero é 
alarmante (MADEIRO, 2016). Sendo assim, fiscalizar ações 
imprudentes e monitorar o trânsito de forma verdadeiramente eficiente 
é uma tarefa que, apesar de difícil, é extremamente importante para 
manter a ordem e melhor a qualidade da segurança pública brasileira. 
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2. Justificativa 
 
A tecnologia atualmente tem sido de extrema importância para apoiar 
soluções para as mais diversas áreas, principalmente na da segurança. 
Nesse sentido, ela pode contribuir para auxiliar no gerenciamento e 
fiscalização de todo o sistema viário, melhorando a qualidade do 
monitoramento e segurança no trânsito em vários aspectos. E como já 
evidenciado anteriormente, é necessário prestar atenção nos problemas 
que o Brasil apresenta nesse determinado contexto e discutir sobre 
possíveis saídas. Temos como um desses problemas a precariedade da 
conservação e a vigilância eletrônica inexistente nas rodovias públicas 
brasileiras, notável em todo o país. Portanto, pensando em exemplos 
como esse, inovar e investir em sistemas modernos e infraestruturas de 
qualidade pode ser uma alternativa mais eficiente para enfrentar tais 
complicações. Sendo assim, a relevância do projeto em questão se dá 
justamente pela inovação proposta pelo mesmo, que busca qualificar 
cada vez mais a área da segurança pública por meio do auxílio da 
tecnologia, da colaboração da comunidade e pela integração dos 
esforços de entidades responsáveis por manter a ordem nesse setor, 
promovendo aos motoristas imprudentes, por exemplo, a sensação de 
que seus atos podem ser flagrados e punidos a qualquer momento. Pois, 
em um país onde há um déficit de agentes em ação de fiscalização e um 
alto índice de impunidade, onde os infratores sabem que as chances de 
serem expostos são pequenas, essa pode ser uma realização que se 
torne essencial futuramente. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

 
Desenvolver uma plataforma computacional para a coleta e consulta 
diária de dados veiculares através de um sistema baseado em visão 
computacional e posicionamento global, que seja capaz de estimular 
a colaboração entre indivíduos e instituições de trânsito, com o 
intuito de servir como ferramenta de apoio às entidades 
responsáveis pela manutenção e preservação da segurança pública. 
 

• Objetivos específicos 
 
§ Definir os requisitos funcionais do sistema e organizar sua 

arquitetura. 
§ Definir formalmente o escopo do sistema. 
§ Por ser um sistema distribuído, definir como cada parte do 

sistema será interligada. 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Informática IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

205 

§ Definir as melhores tecnologias para cada parte do sistema, 
visando facilitar sua implantação, manutenção e segurança. 

§ Modelar a base de dados do sistema. 
§ Estudar as diferentes técnicas de visão computacional. 
§ Selecionar e utilizar uma técnica de visão computacional para o 

reconhecimento de placas de veículos. 
§ Construir o módulo da plataforma responsável por: Realizar o 

reconhecimento das placas de veículos. 
§ Definir a localização dos veículos identificados. 
§ Analisar os dados obtidos e automaticamente comparar com 

informações já armazenadas no sistema. 
§ Desenvolver o módulo de usuário, tanto para web quanto para 

dispositivos móveis (mobile), responsável pelo 
compartilhamento e consulta de dados com o sistema. 

§ Desenvolver o módulo da plataforma (web e mobile) no qual os 
servidores públicos sejam capazes de gerenciar e analisar 
informações dos usuários, gerar relatórios e registrar dados 
relevantes para o sistema. 

§ Propor soluções de baixo custo em relação a investimentos em 
infraestrutura para aplicação do sistema. 

§ Realizar testes, a fim de avaliar a funcionalidade e integração de 
todos os módulos que compõe a plataforma em geral. 

 
4. Metodologia 

 
Esta pesquisa possui caráter exploratório e têm foco no 
desenvolvimento de novos produtos de TI (Tecnologia da Informação), 
também chamados de artefatos (OATES, 2006). Como o resultado 
desta pesquisa é um artefato de software, será utilizado um processo de 
desenvolvimento baseado na criação de protótipos, criando provas de 
conceito ao longo deste processo, a fim de testar as diferentes partes do 
sistema. Este projeto pode ser organizado em três grandes etapas, que 
são: Etapa 1 – Estudo e reconhecimento inicial do problema: essa etapa 
é eminentemente exploratória. Nela serão estudados conceitos e 
aspectos relevantes à formulação do sistema proposto, como técnicas 
de Visão Computacional e métodos para a correta utilização de GPS 
dentro do contexto abordado. Também, durante os estudos 
preliminares, serão pesquisados trabalhos relacionados. Etapa 2 – 
Proposta do sistema colaborativo baseado em Visão Computacional 
para o monitoramento veicular: o objetivo da segunda etapa é a 
construção da plataforma computacional em si. Esta etapa envolve a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos sobre as diferentes técnicas de 
Visão Computacional para o reconhecimento e extração de informações 
de imagens previamente processadas. Durante esta etapa, também serão 
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desenvolvidos os módulos do sistema supracitados nos objetivos. O 
primeiro módulo a ser desenvolvido, baseado em métodos 
computacionais para extrair dados de imagens, provavelmente utilizará 
Redes Neurais Artificiais (GRAUPE, 2013). Etapa 3 – Avaliação: a 
terceira e última etapa desta pesquisa consistirá na elaboração de 
instrumentos para a coleta de dados a fim de avaliar, qualitativamente e 
quantitativamente, o sistema e suas aplicações. A avaliação por sua vez, 
consistirá em testes funcionais, demonstrando o correto funcionamento 
do software, e testes de aceitação, que consistem em disponibilizar o 
sistema para que ele seja testado pela comunidade e instituições 
capacitadas. 
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PsychoSharing - Uma plataforma colaborativa para o 
compartilhamento de informação e para a integração entre 

profissionais da Psicologia 

Autor(es): Carla Lucie Wendling Pacheco, Maurício Cantú Jochims 

Orientador: Alex Mulattieri Suarez Orozco 

Co-orientador(es): Veronica Pasqualin Machado 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
É evidente que o avanço da tecnologia fez com que certas práticas 
mudassem, seja a da leitura, a do entretenimento, a da comunicação ou 
até mesmo a da aprendizagem. Na Psicologia não foi diferente. 
Atualmente, vê-se desde testes psicológicos automatizados até a 
Realidade Virtual sendo utilizada como forma de terapia de fobias 
específicas. Revisando o livro “Psicologia e Informática” e a literatura 
em si, pôde-se concluir que as ferramentas digitais voltadas à 
Psicologia estão focadas em gestão de clínicas, gestão de consultas, 
auxílio na psicoterapia e testes automatizados. Pôde-se também notar a 
falta de uma ferramenta digital que implementa o conceito de Sistema 
Colaborativo e que sirva como um ambiente de integração de 
psicólogos. Com isso, o PsychoSharing é apresentado como uma 
plataforma colaborativa voltada à Psicologia e aos profissionais da 
área, servindo como um ambiente de troca de conhecimentos e 
experiências e de desenvolvimento profissional, a fim de fomentar o 
conhecimento e facilitar a interação entre psicólogos. 
  

2. Justificativa 
 
Com as entrevistas realizadas e as respostas obtidas no questionário, 
pôde-se concluir que os recursos utilizados por profissionais e 
estudantes de Psicologia para adquirirem novos conhecimentos sobre 
suas áreas de atuação são, em sua maioria, Internet, livros, artigos e 
conferências/eventos, e que há uma carência no uso de sistemas digitais 
para esse fim e para a integração entre psicólogos. Pôde-se concluir 
também que há um grande interesse tanto por parte dos profissionais 
como por parte dos estudantes de psicologia em uma ferramenta digital 
que permita a aquisição e troca de conhecimentos de forma 
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colaborativa. Com o questionário, foram obtidas 105 respostas, sendo 
25 de profissionais e 80 de estudantes de psicologia. Da amostra de 25 
profissionais, 23 (92%) acharam o PsychoSharing válido e interessante. 
Já da amostra de 80 estudantes, 70 (87,5%) acharam a plataforma 
válida e interessante. A importância de Sistemas Colaborativos dá-se ao 
passo que a democratização do acesso à informação, a cooperação, o 
desenvolvimento humano, social, cultural e educacional, é relevante na 
atual sociedade, pois existe a oportunidade de criação mais justa e 
igualitária da mesma. 
 

3. Objetivo 
 
A pesquisa atual tem, por finalidade, desenvolver uma plataforma 
digital que facilite a interação entre profissionais da Psicologia e que 
sirva como ferramenta de auxílio na aquisição de informação, de novos 
conhecimentos e de práticas voltadas às áreas de atuação de cada 
profissional. Para isso, a plataforma implementará o conceito de 
Sistema Colaborativo e funcionará como um ambiente de troca de 
informação e de conhecimento de psicologia, através do 
compartilhamento de técnicas e exercícios psicológicos, relatos de 
casos, discussão de resultados, eventos e materiais voltados à 
Psicologia e, concomitantemente, será criado um ambiente de 
informação e conhecimento acumulado para que novos profissionais 
que estão no início de suas carreiras possam também usá-lo como 
ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento. Evidentemente, a 
proposta ainda contribuirá para o desenvolvimento e avanço da 
Informática aplicada à Psicologia. 
 

4. Metodologia 
 
Para tanger os objetivos e validar a ideia do trabalho proposto, foram 
realizadas leituras de artigos e pesquisas relacionadas ao tema e 
elaboração e aplicação de questionários na forma online, a fim de obter 
respostas de profissionais e estudantes de psicologia. Também foram 
feitas entrevistas semi estruturadas com profissionais da Psicologia na 
cidade de Sapucaia do Sul. Em seguida, os dados obtidos foram 
organizados e analisados, a fim de levantar os requisitos do sistema. A 
partir dos requisitos, são definidas a arquitetura e modelagem do 
sistema. Essas informações permitem a implementação dos códigos e 
testes. A plataforma desenvolvida será um sistema web. A 
implementação do sistema será realizada utilizando o framework PHP 
Laravel, que utiliza o padrão de projeto MVC (Model-View-Controller) 
e que realiza a a persistência no banco de dados através de seu próprio 
framework ORM (Object Relational Mapping), o Eloquent ORM. As 
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interfaces dos usuários serão desenvolvidas utilizando o framework 
front-end Materialize, que implementa o conceito de design da Google, 
o Material Design. Com a utilização deste framework, será possível 
desenvolver telas responsivas, que garantirão a experiência dos 
usuários que acessarem ao sistema através de dispositivos móveis. Por 
fim, para validar o resultado do projeto, serão realizadas entrevistas 
direcionadas com profissionais da Psicologia sobre o funcionamento do 
aplicativo e os resultados analisados.  
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SeedShare - Plataforma mobile para venda e doação de 
mudas 

Autor(es): Gabriel William Schneider, João Pedro Silveira e Silva 

Orientador: Lacina Maria Freitas Teixeira 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Junto com o avanço da tecnologia e a melhora na qualidade de vida a 
humanidade vem expandindo sua população continuamente. Segundo 
um estudo das Nações Unidas o planeta no ano zero possuía em média 
300 milhões de pessoas, já no ano de 1900 esse número passou para 
mais de 1,65 bilhões o que representa um crescimento de 550% em um 
prazo de 1900 anos. Em 2010 nossa população chegou a 6,79 bilhões 
um crescimento de mais 1713% em relação ao ano zero em apenas 110 
anos. Com o aumento da população surgiram as pequenas e grandes 
cidades que durante sua expansão substituem o meio natural por 
espaços urbanos, normalmente pouco arborizados. Um dos problemas 
deixados pelas grandes cidades é a falta de equilíbrio do ambiente, as 
florestas possuem um equilíbrio vital em relação a produção de gás 
carbônico pela fauna e a absorção deste pela flora gerando oxigênio, 
porém as cidades faltam com esse equilíbrio gerando um aumento 
contínuo na quantidade de gás carbônico. Outro problema encontrado é 
a substituição da floresta nativa por plantas exóticas nas cidades 
causando a escassez de alimentos para os animais nativos que ali 
viviam e que dependiam da flora nativa para sobreviver. 
  

2. Justificativa 
 
 Com o crescimento populacional das cidades, surgem os problemas 
causados pela falta de um planejamento urbano. O solo fica 
compactado pela pavimentação das cidades, o clima fica desequilibrado 
e a qualidade do ar fica comprometida. Uma forma de amenizar os 
efeitos causados pela expansão das áreas urbanas é o incentivo ao 
plantio que aumenta as áreas verdes urbanas disponíveis. As áreas 
verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas intra-
urbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e 
introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de 
modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental 
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nas cidades (MMA, 2012). Existem vários tipos de áreas urbanas 
públicas como parques, praças, jardins botânicos, entre outros espaço 
arborizados. Porém dentro do meio urbano outra forma de intensificar o 
aumento da área verde é o incentivo ao cultivo dentro de áreas 
privadas. Além da função paisagística, a arborização urbana 
proporciona benefícios à população como: proteção contra ventos, 
diminuição da poluição sonora, absorção de parte dos raios solares. 
sombreamento e absorção da poluição atmosférica. Contudo atualmente 
existem poucos programas de grande porte que incentivam o plantio em 
áreas privadas, e mesmo onde há estes incentivos os habitantes se 
deparam com a limitação de espaço, clima da região, e com outras 
condições que dificultam esta tarefa. Nesse quadro atual a tecnologia 
que temos disponível pode ser utilizada como um meio para amenizar 
as consequências do desmatamento e garantir uma melhor qualidade de 
vida para a população. Com essa oportunidade o projeto surge como 
uma forma de aproveitar o grande acesso à tecnologia para incentivar 
na preservação e manutenção da natureza. O projeto possui como 
questões norteadoras: De que forma a tecnologia pode ser utilizada para 
incentivar o plantio em ambientes urbanos? E como preservar esta boa 
prática dentro da sociedade?  
 

3. Objetivo 
 
Com foco nas questões norteadoras o projeto visa criar uma aplicação 
que incentive e ajude o usuário a plantar árvores e plantas de acordo 
com as suas necessidades, facilitando a escolha da muda ideal com base 
nas condições do ambiente e guiando o usuário durante o plantio e 
desenvolvimento da muda. Além da ajuda durante o plantio a aplicação 
também visa manter o usuário ativo dentro da aplicação com a 
formação de uma comunidade que possui como foco o reflorestamento 
e como objetivo incentivar outras pessoas a cultivarem o hábito do 
plantio. 
 

4. Metodologia 
 
 Pesquisa A ideia do projeto se iniciou com a constatação da falta de 
vegetação nos meios urbanos quando comparada às suas dimensões e a 
dificuldade encontrada ao buscar por uma muda ideal para plantio de 
acordo com as limitações do ambiente e um guia intuitivo para seu 
cultivo. O início da pesquisa se deu pela busca de projetos relacionados 
e por idéias vindas de pessoas que sofriam as mesmas dificuldades com 
o cultivo encontradas na idealização do projeto. Primeiramente o 
projeto possuía como foco apenas a doação de mudas nativas, porém 
dentro da busca por novas idéias foi sugerido um sistema mais 
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abrangente que possibilitasse também a venda de mudas e que aceitasse 
o cultivo de plantas exóticas, porém utilizando de alguma ferramenta 
para favorecer o cultivo de plantas nativas. Para o desenvolvimento do 
projeto foram definidos objetivos que suprissem os problemas 
encontrados, com base nisto foi iniciado a definição de requisitos do 
sistema e o planejamento de sua arquitetura. Planejamento Para a 
realização do projeto foi definida a criação de uma aplicação nativa 
para Android, plataforma definida de acordo com o alto número de 
usuários e a maior facilidade de acesso devido ao fato de ser um 
dispositivo móvel. E para o armazenamento e integração da rede será 
utilizado uma API em Java, que controlará o acesso ao Banco de Dados 
e disponibilizá os serviços necessários para o funcionamento da 
aplicação. Basicamente o usuário padrão possuirá acesso à aplicação 
via dispositivo Android que utilizará os serviços necessários do 
servidor. É importante destacar que o usuário empresa, que será 
validado utilizando do CNPJ para realizar solicitação de cadastramento 
no serviço, poderá realizar as mesmas operações do usuário comum, 
porém ao cadastrar uma planta para venda possuirá um selo de 
floricultura certificada como diferencial. 
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SOS Sangue - Sistema web para auxílio e promoção da 
Doação de Sangue e Medula Óssea 

Autor(es): Cássio Gustavo Aguiar da Silva, Eduardo Nunes Vales, Júlia 
Valandro Bonzanini 

Orientador: Rodolfo Migon Favaretto 

Co-orientador(es): Josué Michels, Silvana Teodoro 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Como notificar e incentivar doadores de sangue e medula óssea a 
realizarem tal ação com maior frequência, e, como estimular indivíduos 
que são aptos e não realizam doação a tornarem-se doadores? 
  

2. Justificativa 
 
Nota-se que há poucos doadores de sangue e de medula óssea na 
região, acreditamos que o principal motivo seja o fato de não haver um 
ponto de coleta de sangue e testes de compatibilidade para transplante 
de medula óssea próximo a nossa localidade. Dessa maneira, os 
interessados precisam se locomover até Porto Alegre para realizá-los. 
Outra razão que pode levar um indivíduo a deixar de doar é em função 
de seus compromissos de rotina. Com frequência, vemos na mídia 
chamados para que pessoas doem sangue, em razão dos estoques dos 
hemocentros estarem baixos. Assim como, há uma grande lista de 
espera para transplantes de medula óssea em nosso país. Tais fatos 
reiteram a importância de nosso projeto, que visa contribuir para que o 
estoque nos bancos de sangue mantenha-se equilibrado e facilite a 
localização e contato com pessoas compatíveis tanto para o transplante 
de medula óssea como para doação de sangue. 
 

3. Objetivo 
 
Trazer melhorias no sistema atual de doação de sangue e medula óssea, 
através da construção de uma plataforma digital. Cujo objetivo é que 
Hospitais, Secretarias de Saúde Municipais e Hemocentros possam ter 
acesso aos dados que os usuários cadastraram na mesma. 
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4. Metodologia 
 
A metodologia inicia-se com o levantamento da literatura sobre os 
critérios necessários para ser um doador de sangue e/ou medula óssea. 
O próximo passo é o estudo das tecnologias essenciais para o 
desenvolvimento do sistema web. Pretende-se conduzir o projeto de 
forma exploratória. Tratando-se de uma pesquisa aplicada, pois o 
projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital e, 
quantitativa, pois faremos análises a partir dos dados coletados em 
entrevistas e derivados do uso da plataforma. Utilizar-se-á tanto a 
metodologia indutiva, por meio da coleta de dados que tornará possível 
o conhecimento sobre a realidade da região e, também, dedutiva, para 
obter-se um embasamento geral do tema. Como procedimento de coleta 
de dados, aplicar-se-á ao projeto o meio de observação direta, por meio 
da condução de entrevistas com moradores da região. Por meio de 
documentação indireta, com informações obtidas através de pesquisa 
bibliográfica, informações a respeito de tipos sanguíneos, fatores de 
compatibilidade, características impeditivas para doação de sangue e 
transplante de medula óssea, serão adquiridas. O objetivo é buscar 
qualificação para elaborar o sistema web pretendido. Também realizar-
se-á pesquisa de campo, por meio de documentação direta. Com o uso 
de tais métodos para a pesquisa proposta, pretende-se analisar os dados 
de diferentes maneiras e pontos de vista. Com o objetivo de construir-
se um sistema que contemple todos os elementos necessários para 
melhorar e incentivar a doação de sangue e medula óssea. 
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Stimulus - Sistema de Auxílio à Terapia Neuropsicológica no 
Tratamento da Doença de Alzheimer 

Autor(es): Jair Nunes Rodrigues Júnior, Julia Rosa Silveira 

Orientador: Rodolfo Migon Favaretto 

Co-orientador(es): Milene Mabilde Petracco 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
A doença de Alzheimer (DA) é uma doença que altera a capacidade 
cerebral de memorização e funções cognitivas alterando o cotidiano de 
diversas pessoas nas suas funções básicas. Além disso, a doença pode 
afetar o paciente em três níveis diferentes: leve, moderada e grave. De 
acordo com cada fase, diversos sintomas surgem e afetam tanto a vida 
do portador quanto dos familiares e amigos. No estágio inicial, também 
conhecido como leve, o paciente demonstra uma queda considerável de 
desempenho em tarefas do cotidiano, porém ainda consegue viver de 
forma relativamente independente. Com uma maior intensidade, no 
grau moderado, o paciente já apresenta dificuldades no raciocínio e o 
comprometimento intelectual é maior. Em seu momento mais 
avançado, na fase grave da doença de Alzheimer o paciente passa a 
depender de assistência integral, apresentando sintomas mais graves 
(BOTTINO et al., 2002). Para que os sintomas sejam amenizados, o 
tratamento farmacológico aliado ao tratamento psicológico auxiliam 
estes pacientes (ENGELHARDT et al.,2005). Entretanto, muitas vezes, 
o paciente encontra diversos obstáculos tendo em vista que não existem 
muitos recursos disponíveis que fazem o uso de técnicas e terapias 
psicológicas. Pensando nisso, para auxiliar os portadores de Alzheimer 
e também todas as pessoas que convivem com eles, pretende-se 
desenvolver uma pesquisa voltada para o desenvolvimento de um 
sistema auxiliar na terapia destes pacientes. 
  

2. Justificativa 
 
Com o contínuo crescimento populacional, diversos grupos têm se 
elevado em grande escala no Brasil. Por consequência desse 
crescimento da população, ocorre um aumento significativo de doenças 
crônicas e incapacitantes, que afetam profundamente a vida das 
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pessoas, principalmente dos idosos (BRASIL, 2017). Muitas dessas 
doenças são tratadas e denominadas por médicos como demências, 
representadas por um conjunto de sintomas que afetam o cérebro e 
prejudicam muitas funções (NEUROLOGIA, 2017). Pesquisas 
realizadas em 2010 pela Organização Mundial da Saúde comprovaram 
que em torno de 35,6 milhões de pessoas no mundo convivem com 
alguma demência. Em virtude disso, entre os casos mais comuns de 
demência, pode-se citar o Alzheimer. De acordo com o Instituto 
Alzheimer Brasil não há pesquisas exatas acerca da incidência dessa 
doença no país, entretanto encontra-se em literaturas o número 
estimado de 1,2 milhões de casos, todavia estima-se que esse número 
seja bem mais elevado atualmente (BRASIL, 2017). A doença de 
Alzheimer, além de apresentar diversas etapas sintomáticas, não 
apresenta tratamentos nem medicamentos que sejam capazes de realizar 
a cura do paciente. Entretanto, existem opções disponíveis que aliviam 
os déficits cognitivos e as alterações comportamentais, como o uso de 
medicamentos aliado ao tratamento multidisciplinar, que aborda o uso 
de diversas técnicas e métodos (BOTTINO et al., 2002). Por isso, é 
necessário aliar métodos que auxiliem no tratamento dessa doença com 
ferramentas tecnológicas que busquem colaborar com uma melhor 
qualidade de vida do paciente. 
 

3. Objetivo 
 
O projeto visa prover um sistema interativo, flexível e acessível à 
portadores de Alzheimer como plataforma de auxílio na reabilitação 
cognitiva. Para isso o projeto tem como objetivo também, aprofundar 
pesquisas acerca da Doença de Alzheimer e constatar as diferentes 
mazelas encontradas na relação social do portador. Ademais, 
intensificar pesquisas nas terapias utilizadas e aplicá-las na forma de 
um sistema web. Além disso, validar a eficácia do produto durante seus 
incrementos de versões e quantificar os resultados baseado no retorno 
do público-alvo. 
 

4. Metodologia 
 
Pesquisas: Por meio de pesquisas exploratórias, documentais e 
bibliográficas serão buscados conhecimentos aprofundados acerca do 
Alzheimer e suas características biológicas e comportamentais, para 
assim obter conclusões essenciais para auxílio no desenvolvimento do 
projeto. Além disso, serão feitas pesquisas que busquem diferentes 
técnicas e terapias que colaborem no tratamento dessa doença. 
Desenvolvimento do WebSite: Para desenvolvimento do site será 
utilizada a linguagem PHP juntamente com o gerenciador de banco de 
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dados MySQL. Optou-se por utilizar tais ferramentas tendo em vista 
que estes recursos estão sendo abordados em disciplinas presentes na 
grade curricular do curso técnico. Com estes recursos, serão 
disponibilizados cenários reais e atividades que façam uso das 
diferentes técnicas estudadas buscando uma melhor eficácia. Os 
cenários reais serão criados envolvendo memórias implícitas, fazendo 
uso de elementos visuais e verbais que serão associados a aspectos já 
vistos na vida do paciente. De acordo Engelhardt et al. (2005), a 
aprendizagem sem erro e uso de técnicas que utilizam a memória de 
procedimento, podem ser mais adequadas. Isso quer dizer que, por 
meio de métodos incentivadores sem erros, o paciente possui um 
estímulo maior. Assim, pretende-se por meio de gratificações nas 
atividades do website, estimular a autonomia e independência do 
paciente utilizando estratégias compensatórias. Validação: Além disso, 
ao longo do desenvolvimento do projeto, tem-se como procedimento o 
uso da pesquisa de campo que, após as validações de protótipos, serão 
estudadas possíveis mudanças e ações no sistema não identificadas até 
o presente momento.  
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Systape - Plataforma para interação social e mapeamento de 
hábitos musicais através de pontos geolocalizados 

Autor(es): Angelo Roberto Viana Junior 

Orientador: Rodrigo Remor Oliveira 

Co-orientador(es): Raquel Salcedo Gomes 

Instituição: IFSUL - Câmpus Sapucaia do Sul 

1. Problema 
 
Atualmente, a música se faz presente em nosso cotidiano, fazendo 
aparições bastante frequentes e comuns em vários momentos, tendo 
uma incrível capacidade de criar associações em nossa mente. Quando 
ouvimos uma música, muitas vezes temos o hábito de associá-la ao 
contexto em que a ouvimos, o que pode incluir as pessoas, o lugar ou a 
visão de uma paisagem (JÄNCKE, 2008). Em nossa mente, a música 
passa a ter uma conexão com esse momento, ligando-se às pessoas, 
lugares ou emoções originais, e, quando ouvimos novamente, podemos 
entrar no estado emocional no qual nos encontrávamos e reviver as 
memórias que representaram aquele momento (BELFI, 2016). A 
presença constante da música, graças à tecnologia dos dispositivos 
móveis, também nos permite estar constantemente vivendo este 
momento de associação de memórias a partir das músicas que ouvimos 
em nossos smartphones, celulares e tablets, assim como entrar em um 
estado emocional mais receptivo à interações sociais, entretanto, isso é 
algo que não é externamente visível. O relacionamento da música com 
regiões geográficas não é algo muito explorado, gerando um 
desconhecimento de momentos e tipos de pessoas que mais comumente 
circulam e ouvem música em determinada área. A abertura e o 
compartilhamento desses momentos e emoções que associam músicas a 
locais pode ser bastante benéfica no sentido de incentivar à 
(re)descoberta de lugares, músicas ou pessoas, assim como à exposição 
de informações sobre tendências musicais e memórias de áreas 
geográficas específicas para produção de conhecimento sobre os 
arredores que os cercam. Entretanto, uma vez que tais memórias e 
associações são individuais, elas não podem ser compartilhadas com 
um maior número de pessoas. Portanto, abre-se o questionamento da 
pesquisa: Existe uma maneira de promover a interação e 
compartilhamento de momentos mediados por tecnologias digitais para 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Técnico de Nível Médio: Informática IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

222 

mapear e relacionar hábitos musicais em diferentes regiões geográficas 
ao longo do tempo? 
 

2. Justificativa 
 
A música se tornou algo mais “Móvel” com o desenvolvimento da 
tecnologia, graças aos rádios portáteis, Walkman, iPods e agora os 
smart devices, ela se tornou uma companheira constante, que nos dá 
uma trilha sonora ao longo do cotidiano da nossa vida. Ao mesmo 
tempo, essa tecnologia mobile transformou o ato de ouvir música em 
algo individualista, pois ouvimos em isolação no trabalho, no carro ou 
no transporte público. Isso gera uma falta de interação entre pessoas 
que muitas vezes estão compartilhando o mesmo espaço físico. O ato 
de ouvir música pode nos trazer diversos benefícios, a curto e longo 
prazo. Entre eles, alguns são: liberação de dopamina, um 
neurotransmissor que dá a sensação de “Felicidade” (SALIMPOOR et 
al., 2011), diminuição do estresse, melhora na qualidade do sono, 
fortalecimento da capacidade de gerar e ligar memórias e aumento da 
inteligência verbal (MORENO, 2011). Além desses benefícios diretos, 
a música também é capaz que de evocar emoções, o que pode afetar a 
sociabilidade do ouvinte em questão. Essas emoções e receptibilidade 
que são geradas pela música, podem ser utilizadas para incentivar o 
início de interações sociais, já que pessoas que se encontram no mesmo 
contexto aceitariam essa socialização mais facilmente. A interação 
social pode nos trazer diversos benefícios, pois intrinsecamente, temos 
a necessidade de nos sentir amados e significantes (GOLD, 1999). 
Alguns benefícios que ela pode nos trazer são, uma melhor qualidade 
de sono (MACMILLIAN, 2011), maior longevidade (HADFIELD, 
2015) e diminuir o risco de depressão (STEGER;KASHDAN, 2009). A 
junção dos aspectos citados, a música e a tecnologia com 
geolocalização, é possível propiciar e incentivar interações sociais 
através dos locais de presença do usuário. Com isso, relacionar a 
música ao meio físico, através de pontos musicais, áreas de 
reconhecimento por gêneros de música e o reconhecimento de pessoas 
que se encontram no mesmo contexto de estar ouvindo um áudio. 
 

3. Objetivo 
 
 O objetivo do presente trabalho é planejar e desenvolver uma 
plataforma para incentivar interações sociais e compartilhamento de 
momentos utilizando a música como um fator de interação e a 
geolocalização para mapear áreas geográficas com maiores incidências 
de gêneros e estilos musicais. Objetivos específicos -Criar uma relação 
da música com o espaço físico; -Abrir espaço para interações sociais 
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através da música; -Permitir compartilhar músicas através de pontos 
geográficos; -Gerar dados sobre incidências de gêneros e estilos 
musicais por áreas geográficas; -Gerar pontos musicais geo localizados 
para compartilhamento de música e interação interpessoal; -Incentivar 
o compartilhamento músicas e gêneros musicais entre os usuários; -
Disponibilizar visualização em mapa delineando pontos e áreas 
musicais; -Permitir o usuário interagir com o ambiente geolocalizado 
através da música. 
 

4. Metodologia 
 
Para melhor compreensão dos requisitos que o software deve suprir, 
será realizado uma pesquisa de campo, através de questionários a 
respeito da presença da música no cotidiano das pessoas e como isso 
participa ou poderia participar de suas interações sociais. Também será 
realizada uma entrevista semi-estruturada com professores, 
pesquisadores e alunos do curso de Produção Fonográfica da Unisinos. 
Com os resultados da pesquisa será realizado um levantamento dos 
requisitos que virão a compor as funcionalidades da plataforma. Tendo 
os requisitos delineados, será projetada e modelada a aplicação, o que 
compõe o Cliente, que será uma aplicação mobile desenvolvida 
inicialmente para Android e o Servidor, que será responsável por 
persistir os dados e realizar os cálculos, provendo essas informações ao 
Cliente. Junto nessa etapa de modelagem, de acordo com os requisitos 
levantados, será modelado o wireframe das telas, que será utilizado 
para validar sua usabilidade, e posteriormente, como guia para o 
desenvolvimento das mesmas. Após feita a modelagem de banco, 
diagramação UML e wireframe das telas, dar-se-á início ao 
desenvolvimento da plataforma, que seguirá o conceito de MVP, 
gerando uma versão inicial simplificada para a coleta de feedback a 
respeito da mesma. Quando o uso do aplicativo crescer, haverá uma 
quantidade de dados mínima para gerar mapeamento de áreas, 
utilizando gênero e estilos musicais como filtro, assim como 
compreender pontos de maior interação através do app. 
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1. Problema 
 
Acessibilidade é um tema relevante e pouco discutido, principalmente 
para pessoas com mobilidade reduzida. As dificuldades enfrentadas por 
essas pessoas ao se locomover diariamente são principalmente 
relacionadas a problemas arquitetônicos como falta de rampas, calçadas 
em mau estado de conservação, ausência de elevadores acessíveis e a 
falta de conscientização da sociedade[1]. Um dos desafios desse tema é 
garantir que pessoas com essa dificuldade tenham condições para ir e 
vir a todos os lugares que necessitarem, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas. Dessa forma, a questão problema é como a 
tecnologia pode auxiliar no dia a dia das pessoas com mobilidade 
reduzida, a fim de possibilitar alternativas para viver de forma mais 
independente. 
  

2. Justificativa 
 
Em cidades cada vez mais populosas, muitos problemas de 
infraestrutura acabam ficando evidentes a cada dia, seja pelo trânsito 
caótico ou mesmo pela falta de estrutura do transporte público. 
Segundo o Censo de 2010[2], cerca de 7% da população brasileira tem 
deficiência motora, índice que aumenta significativamente com o 
passar dos anos, atingindo 38,3% das pessoas maiores de 65 anos. O 
grande problema que as cidades colocam a estas pessoas é relacionado 
aos meios que o sujeito utiliza para se locomover diariamente, como é o 
caso das calçadas de ruas, que, na maioria dos casos, encontram-se em 
estado intransitáveis tendo como obstáculos em seu caminho buracos, 
galhos, desníveis, ou qualquer tipo de obstrução em seu trajeto. Outro 
empecilho são os estabelecimentos que não dispõem de acessibilidade 
mínima, já que segundo o IBGE[3], existem pouco mais de 15 mil 
estabelecimentos no país que possuem acessibilidade, o que é 
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considerado insuficiente, principalmente levando em conta o tamanho 
do território nacional. Vigora no país o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência[4], que rege toda e qualquer lei sobre a acessibilidade no 
Brasil, porém, a ausência de informação aos cidadãos e a falta de 
fiscalização dos órgãos responsáveis, dificultam que o estatuto seja 
cumprido em sua plenitude. Atualmente, há uma carência de 
tecnologias que minimizem os problemas descritos, já que, na maioria 
das vezes, as ferramentas existentes limitam-se a avaliar um 
estabelecimento, tornando-se assim, poucos úteis neste propósito. Com 
o aumento do uso do smartphones no Brasil[5], um aplicativo mobile 
torna-se uma possibilidade viável e abrangente para tratar o problema 
abordado, visto que é o meio mais utilizado pelos brasileiros para o 
acesso a internet[6] e para comunicação. Este projeto visa minimizar a 
carência de informações para o usuário se locomover, por meio do 
desenvolvimento de um aplicativo que permita garantir possibilidades 
de trajetos para facilitar seu deslocamento no dia-a-dia. 
 

3. Objetivo 
 
 Este trabalho possui como objetivo geral a criação de uma plataforma 
colaborativa que visa minimizar os problemas enfrentados por pessoas 
com mobilidade reduzida ao locomover-se no seu dia-a-dia. O projeto 
possui os seguintes objetivos específicos: Conhecer o cotidianos e as 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com mobilidade reduzida ao 
locomover-se diariamente; Analisar aplicativos que abordam a temática 
do trabalho; Criar uma plataforma que seja intuitiva e de fácil 
usabilidade, permitindo assim que usuários com diferente tipos de 
deficiência possam usufruir; Promover a melhora na acessibilidade de 
locais públicos e privados, ao mapear as necessidades e disponibilizar 
um canal de vínculo entre o usuário e o responsável pelo local; 
Identificar e minimizar os problemas enfrentados pelas pessoas com 
mobilidade reduzida no deslocamento entre locais, mapeando os pontos 
de acessibilidade; Fomentar a conscientização dos direitos e deveres 
legais das pessoas com deficiência; 
 

4. Metodologia 
 
Visando atingir os objetivos desejados foi conduzida uma pesquisa 
descritiva, sendo os questionários e entrevistas, realizados de forma 
semi-estruturada. Como base para a pesquisa bibliográfica foram 
utilizados estudos feitos no âmbito da acessibilidade urbana, em 
específico a da acessibilidade para pessoas com mobilidade física 
reduzida. O questionário semi-estruturado têm como objetivo conhecer 
melhor as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com mobilidade física 
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reduzida no seu dia-a-dia, possibilitando assim, que o aplicativo conte 
com funções que realmente possam auxiliá-las diariamente. As 
perguntas utilizadas para a composição do questionário semi-
estruturado foram baseadas nos seguinte aspecto: quais são as maiores 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com mobilidade reduzida no seu 
dia-a-dia; Os locais da cidade com maior ausência de acessibilidade e 
os seus motivos. A análise de dados foi quantitativa, ou seja, leva em 
consideração os aspectos mais relevantes segundo as respostas obtidas 
no questionário. Com isto, foi realizada a definição das funcionalidades 
que o aplicativo deveria contar, para poder minimizar grande parte dos 
problemas enfrentados pelas pessoas com mobilidade reduzida.  
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Uso de técnicas de gamificação como auxílio ao ensino e 
aprendizagem de Lógica de Programação 
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1. Problema 
 
Atualmente é bastante conhecida a demanda por profissionais 
graduados na área de programação de sistemas computacionais 
(SOARES, 2016), no entanto, principalmente na disciplina de Lógica 
de Programação, introdutória em todos os cursos de programação, é 
grande a retenção de alunos devido à dificuldades na aprendizagem dos 
conceitos. Alguns estudos indicam, ao mesmo tempo, a falta de 
metodologias adequadas no ensino de lógica de programação como um 
dos elementos que contribuem para este contexto (VALENTIM, H., 
2009), corroborando com a necessidade de desenvolvimento de 
pesquisas sobre o aprendizado de linguagens de programação. A 
disciplina de lógica de programação - fundamental para a aprendizagem 
de uma linguagem de programação - acontece no primeiro ano/semestre 
de qualquer curso na área de desenvolvimento de sistemas em 
Tecnologia da Informação (TI). Seu aprimoramento é de extrema 
importância, pois um dos maiores gargalos nestes cursos é o alto índice 
de reprovação e/ou evasão nas disciplinas relacionadas à lógica – cerca 
de 60% - segundo ROCHA (2010). Nesse cenário, estão incluídos os 
alunos de primeiro ano do Curso Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Canoas. Além da 
diversidade de ritmos de aprendizagem dos alunos conjugada com 
grandes turmas, para ALMEIDA et al. (2002) o principal obstáculo que 
impede muitos alunos de aprenderem a programar é a falta de 
motivação ao se depararem com as ferramentas e linguagens cada vez 
mais complexas. Segundo ALVES (2015), a motivação intrínseca, em 
seus aspectos relacionados ao processo de aprendizagem, acontece 
quando o aprendiz quer aprender o que propomos, percebe a relevância 
da atividade proposta e desfruta do processo investigando, explorando e 
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se engajando por conta própria, independente da existência de algum 
tipo de recompensa. 
 

2. Justificativa 
 
Aprender a programar não é uma tarefa fácil, tanto que diversos 
autores, entre eles FERREIRA; GONZAGA; SANTOS (2009), 
realizaram estudos sobre o aprendizado de lógica de programação e 
concluíram que não existe uma 'fórmula mágica' para se aprender a 
programar. Uma das maneiras de diminuir a evasão seria aproximar o 
ensino da programação da realidade do aluno e utilizar recursos que 
transformem a ação de aprender em algo lúdico, como os jogos 
eletrônicos, uma vez que, segundo ARAÚJO; PEREIRA; BARBOZA 
(2011), jogos estimulam a capacidade de abstração dos jogadores, 
característica essencial para alunos-programadores. Para tanto, optou-se 
por utilizar alguns dos aspectos e técnicas vinculados à teoria da 
gamificação, que consiste em utilizar conceitos, mecânicas e dinâmicas 
de jogos para motivar os usuários no desempenho de outras ações que 
não as relacionadas a jogos (JUNIOR, 2014). O público alvo deste 
projeto são os alunos dos primeiros anos dos cursos técnicos em 
Desenvolvimento de Sistemas e Eletrônica, visto que os projetos de 
cursos (PPCs) destes 02 (dois) cursos possuem a disciplina de lógica de 
programação em seus currículos. Além de servir de ferramenta para os 
alunos, acredita-se que a solução a ser elaborada também atenderá às 
demandas dos professores que ministram a referida disciplina. Para o 
desenvolvimento da solução será necessário um estudo metodológico 
científico de modo a fundamentar toda a estrutura do ambiente. A 
gamificação, que entre suas inúmeras vantagens (PRENSKY,2012) 
pode ser adaptada a quase todas disciplinas e habilidades, diversifica a 
apropriação do conhecimento e possibilita ao aluno a imersão em um 
ambiente de estudo que é o jogo, e é neste espaço virtual que o aluno 
também aprende e não conta somente com conceitos de jogos para 
motivá-lo (PLANETA, 2015). 
 

3. Objetivo 
 
Além do objetivo geral de utilizar a técnica de gamificação na 
construção de um ambiente virtual para auxiliar no ensino e 
aprendizagem de lógica de programação, o projeto possui objetivos 
específicos, são eles: realizar um estudo do impacto que as TICs 
(Tecnologias da Informação e Comunicação) possuem na 
aprendizagem; identificar requisitos essenciais apontados pelos 
discentes e docentes vinculados com a disciplina de Lógica de 
Programação no IFRS Campus Canoas; analisar jogos voltados ao 
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ensino de lógica já existentes, com código fonte aberto, visando 
identificar e mapear suas funcionalidades de forma mais precisa; 
identificar técnicas e aspectos que são essenciais da Gamificação para o 
desenvolvimento de um ambiente gamificado voltado ao ensino de 
lógica de programação; modelagem e implementação da solução 
gamificada, de modo a atender os demais objetivos específicos já 
delineados previamente; analisar, avaliar e testar a solução gamificada 
com o público alvo já definido neste projeto; divulgar os resultados 
obtidos com este projeto para a comunidade acadêmica. 
 

4. Metodologia 
 
O projeto de pesquisa proposto utiliza técnicas e ferramentas, baseadas 
no conceito de gamificação, voltadas para a construção e 
desenvolvimento de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem da 
disciplina de Lógica de Programação. Inicialmente, para pesquisar as 
necessidades e preferências do público alvo, foram utilizados 
questionários fechados junto aos alunos dos primeiros anos dos cursos 
técnicos em Desenvolvimento de Sistemas e Eletrônica do IFRS - 
Campus Canoas. As respostas apontadas neste questionário foram 
aplicadas a um framework para gamificação que é estruturante da 
investigação, que se baseia em teoria ou teorias bem estabelecidas. As 
etapas adotadas são: identificação e compreensão do problema; 
compreensão do contexto; definição do escopo; construção da 
narrativa; definição de mecânicas e dinâmicas; competências e ações na 
construção da narrativa; definição do ambiente/natureza da 
gamificação; avaliação da gamificação na prática. Na fase de testes da 
aplicação, os alunos mencionados, bem como, seus professores, são 
convidados a utilizarem o ambiente desenvolvido a fim de testá-lo e 
promover a reflexão sobre a sua ampliação e melhoria. A partir dos 
resultados obtidos com os testes, será possível avaliar o ambiente e o 
uso de técnicas de gamificação na aprendizagem. 
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1. Problema 
 
Principalmente em nossa cidade, não identificamos o recolhimento de 
lixo eletrônico correto. Hoje, o lixo eletrônico cresce três vezes mais 
que lixo convencional, e, segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), a situação é mais preocupante nos países emergentes, 
principalmente no Brasil, campeão na geração de lixo eletrônico por 
habitante, sendo meio quilo por ano. As pessoas se preocupam em obter 
novas tecnologias sem noção de descarte criando assim um acúmulo de 
lixo eletrônico em suas próprias residências sem ter recursos para 
descarte adequado, a não ser em lixo comum. Porém descartando por 
este método, grande parte da população não tem consciência das 
consequências ambientais que tal lixo pode causar. O computador é 
composto de metal ferroso, plástico, metais não ferrosos, vidro e placas 
eletrônicas, sendo este último composto de ouro, platina, prata e 
paládio - estes sendo radioativos - que ao ser descartado de forma 
incorreta pode encadear problemas contaminando a água do subsolo, o 
próprio solo e a atmosfera, caso sejam queimados. Além destes, há 
materiais que podem prejudicar o sistema imunológico do ser humano 
tais como: • Chumbo - Prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. 
•Cádmio - É um agente cancerígeno. •Níquel - Causa irritação nos 
pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas e ataques asmáticos. 
•Mercúrio - Prejudica o fígado e causa distúrbios neurológicos. •Zinco - 
Produz secura na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, 
febre, náusea e vômito. Ainda assim, aproximadamente 94% dos 
materiais contidos nos aparelhos eletrônicos podem ser reciclados. 
 

2. Justificativa 
 
O projeto visa direcionar componentes eletrônicos que não utilizaremos 
nos PCs para o descarte correto em empresas de tais. Diminuindo então 
o lixo eletrônico nas residências de nossa cidade – primeiramente – e 
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informando as pessoas de que o descarte inadequado pode ser muito 
prejudicial á todas elas. Além de tirarmos o componente das ruas, 
vamos reutilizar peças que antes não tinham valor algum, pois as 
pessoas lembram-se de aprimorar suas tecnologias, mas não se 
importam com os componentes que não as agradam mais, os quais 
podem ainda ser reaproveitados. Tirados os componentes de locais 
impróprios, pretendemos alcançar um número de máquinas suficientes 
para um laboratório, e doá-lo a uma escola que necessite de tais 
serviços, recondicionando o máximo de computadores possíveis para 
que tais não afetem o meio ambiente em nossa cidade/região. 
 

3. Objetivo 
 
O projeto tem como objetivo geral a coleta de dispositivos eletrônicos, 
periféricos e componentes utilizados em computadores. Todas as peças 
coletas passarão por uma triagem, onde serão selecionadas as ainda em 
funcionamento para utilização no projeto e as que não forem possível o 
uso para o o mesmo durante as montagens, será encaminhado para 
empresas de descarte consciente. Como o objetivo específico do projeto 
é o recondicionamento das peças selecionadas após a triagem, 
montagem de computadores com o uso das mesas, instalação de 
sistemas operacionais e softwares, configurações diversas, 
disponibilização dos computadores para espaços dentro de escolas em 
que hajam a necessidade de máquinas que não requerem grande poder 
de processamento, pesquisar explorar como funciona o processo de 
reciclagem de equipamentos eletrônicos (lixo eletrônico), descobrir e 
analisar os prejuízos causados por esse lixo eletrônico causado no meio 
ambiente. E também, ao final de tudo, disponibilizar cursos de 
informática básica para a escola/instituição que receberá os 
computadores para que possam ser feitos reparos básicos nas máquinas, 
principalmente em sua parte de hardware, tendo consciência que por 
serem peças antigas e de segunda mão, não terão tanta potência quando 
peças novas e atuais. 
 

4. Metodologia 
 
Para a execução desse projeto, ele foi dividido em etapas. Inicialmente 
foi constituído um grupo de trabalho formado por duas alunas do 
Técnico em Informática e o professor orientador. Logo após, um 
reunião foi realizada a fim de explorar o problema proposto pelo 
professor e no ano seguinte foram adicionados três membros ao grupo, 
sendo um deles uma aluna do curso Técnico em Controle Ambiental 
para que possamos aprofundar o assunto ambiental. Tanto para a parte 
do projeto que envolve informática, quanto para a parte ligada a 
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questão ambiental, foi realizada uma revisão de literatura, ou seja, a 
busca por referência bibliográfica para o embasamento teórico e 
prático, a consulta à esse matéria será realizada durante toda a execução 
do projeto. Após a coleta dos componentes e periféricos, será realizada 
uma triagem, para avaliação de quais materiais poderão ser 
aproveitados para a montagem dos computadores, essa triagem será 
feita pelos próprios alunos. Todo o material resultante da triagem que 
não puder ser utilizado nas montagens (considerado lixo eletrônico) 
será reunido e encaminhado para centros de reciclagem ambientalmente 
responsáveis. Também será realizado um estudo sobre o funcionamento 
de locais responsáveis pela reciclagem desse tipo de material, com o 
intuito de entender os processos implementados e a destinação de cada 
resíduo, como metais, plásticos e outros compostos. Outro estudo 
realizado será sobre o tipo de impacto esse lixo eletrônico pode causar 
ao meio ambiente quando descartado de forma equivocada. Por fim 
serão analisados os resultados e possibilidades de ações que possam ser 
propostas para a otimização do uso dos componentes e periféricos de 
computadores que já não são usados mesmo em bom estado de 
conservação e funcionamento, além da conscientização da comunidade 
escolar sobre a importância do tratamento correto do material 
descartado e o curso que será disponibilizados aos professores e alunos 
presenteados.  
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AAPER: Análise das Aplicações do Poliestireno Expandido 
Reaproveitado 

Autor(es): Luana de Oliveira Pacheco, Micael dos Santos Mota, Milena 
Taísa de Souza Ramos 

Orientador: Adriano Numer Hoffman 

Co-orientador(es): Rafael do Amaral Reis 

Instituição: Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt 

1. Problema 
 
É possível aplicar o poliestireno expandido reaproveitado via química 
com diferentes aditivos para melhorar suas características como nova 
matéria prima e assim retornar este material aos meios de produção? 
 

2. Justificativa 
 
De forma global o poliestireno tem sido amplamente aplicado no 
cotidiano de milhares de pessoas, na utilização de copos descartáveis, 
embalagens e até mesmo como isolante térmico e materiais de 
construção. Desde o início de sua utilização, em 1930, vem sido 
alertado por ambientalistas que o poliestireno oferece grande risco ao 
meio ambiente, pois o mesmo aumenta significativamente o acúmulo 
de lixo por ser um material descartável, além de que seu tempo de 
decomposição é estimado em 150 anos. (FOGAÇA, 2016). Sabendo 
destes dados e compreendendo o risco que essa matéria prima traz ao 
meio em que vivemos, esse projeto tem como principal meta 
reaproveitar o poliestireno e utilizar suas principais características (bom 
isolante térmico, resistência e baixo custo) a favor do meio ambiente, 
para construção de um material sustentável e assim diminuir o impacto 
ambiental causado por ele. 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

Analisar as características mecânicas e as possíveis aplicações do 
PS recuperado via química por EPS e propanona com os aditivos 
fibra de vidro, fibra de madeira e polietileno tereftalato. 
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• Objetivos específicos 
 
§ Analisar as características mecânicas do PS recuperado com 

diferentes aditivos. 
§ Comparar o PS recuperado sem aditivos com o PS recuperado 

com aditivos. 
§ Verificar as possíveis aplicações desse material. 

 
4. Metodologia 

 
Os compósitos de matriz polimérica utilizados nesta análise foram 
originados do descarte incorreto de EPS nas ruas de São Leopoldo 
(RS), onde foram recolhidos, lavados e então separados para o 
experimento. A fibra de madeira (serragem) utilizado na análise foi 
coletada na madeireira Constrular (São Leopoldo - RS). O polietileno 
tereftalato granulado (pó de PET) foi adquirido na empresa ElastoSul 
Filme (Sapucaia do Sul – RS), a amostra adquirida foi de 1kg. A fibra 
de vidro utilizada no experimento é de propriedade do laboratório de 
química da escola e foi cedida para a pesquisa. Para a confecção das 
amostras utiliza-se o uso de solventes, em específico a propanona, 
originada do descarte e materiais dos laboratórios da Unisinos. O 
material proveniente da reciclagem química do EPS com os diferentes 
aditivos origina uma massa moldável, oferecendo possibilidade de 
manuseio, o que possibilita que seja moldado para diferentes aplicações 
dependendo da sua finalidade, que com a evaporação do solvente 
utilizado, propanona, dá origem a um material rígido com propriedades 
mecânicas definidas. Através de análise dínamo-mecânica (DMA) foi 
possível a determinação quantitativa das propriedades mecânicas do 
material. Podemos observar as seguintes propriedades dos materiais: 
possui baixa elasticidade 850 e 1200 MPa, é pouco sensível a água 
inclusive a ferver e alta resistência a ácidos e bases. Também apresenta 
alta resistência a temperatura devido ao elevado ponto de fusão. 
Oferece um bom equilíbrio de propriedades térmicas, químicas e 
elétricas, acompanhadas de resistência moderada. As propriedades de 
resistência podem ser significativamente aumentadas ou melhoradas 
através de reforços dos aditivos, sendo que o material sem reforço 
apresentou apenas deformação quando submetido a uma carga de 5 
toneladas (5 000 kgf), análise esta realizada com uma prensa mecânica.  
 

5. Referências 
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AcRio - Ação Jacuí 

Autor(es): Eduarda Machado Azzi, Robson Dornelles Ruiz 

Orientador: Patrícia Mendes Calixto 

Co-orientador(es): Maurício da Silva Escobar 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
A qualidade de vida dos moradores da beira do rio Jacuí há tempos é 
afetada pela falta de planejamento urbano, vivenciando situações 
repentinas no cotidiano, como as enchentes. Não foram encontrados 
registros de nenhum meio digital para manter tal população informada 
e nem sempre a Defesa Civil consegue chegar a todos, deixando 
famílias sem atendimento e acessibilidade de recursos. 
 

2. Justificativa 
 
No cotidiano movimentado de hoje em dia, o tempo torna-se o 
elemento mais escasso das pessoas: pouco paramos para refletir sobre a 
própria sociedade na qual fazemos parte. Essa situação segue até que 
ocorra algum evento de grandes proporções, na maioria das vezes de 
caráter grave, infelizmente, que nos faz olhar ao redor e perceber os 
diferentes cenários que constituem nossa própria comunidade. Ao 
longo do curso, fizemos uma pesquisa de campo, cujo o objetivo era 
averiguar o cumprimento da cidadania de grupos sociais para a 
disciplina de Sociologia, que motivou e fortaleceu ainda mais a ideia 
desta proposta. Nos deparamos com pessoas, acima de tudo, felizes – 
seja por motivos pessoais, ou de âmbito. Contudo, tal população sofre 
por vezes com catástrofes naturais, como a enchente e não há nenhum 
sistema de fácil acesso disponível para dar assistência em épocas do 
ano em que ocorrem constantes cheias. Ao nosso ver, o assunto é de 
extrema importância pois dá visibilidade à pessoas que estão na nossa 
volta, vivendo nosso cotidiano só que em uma situação desfavorável da 
vivida pelo restante da população. Além do mais, entendemos que o 
incentivo a esse campo científico não é muito difundido na região 
carbonífera e, seria valoroso e gratificante contribuir em benefício à 
comunidade. 
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3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema web que 
possa estabelecer uma melhor qualidade de vida aos moradores da 
beira do Rio Jacuí através de suas funcionalidades. 

• Objetivos específicos 
 
§ Modelar o sistema proposto. 
§ Implementar uma seção com informações sobre a população 

ribeirinha. 
§ Disponibilizar notícias envolvendo o rio Jacuí. 
§ Implementar um fórum de diálogo entre os usuários do sistema. 
§ Implementar uma seção informando os níveis de água e se há 

perigo ou não de estar no local onde o usuário reside. 
§ Disponibilizar o envio de mensagens de texto para o celular do 

usuário quando houver perigo em sua área. 
§ Implementar uma seção de doações para os moradores 

ribeirinhos. 
§ Disponibilizar o sistema proposto para a comunidade. 
 

4. Metodologia 
 
Para alcançarmos os objetivos propostos, será necessário mais uma 
pesquisa de campo acerca dos moradores ribeirinhos. Nesta teremos um 
embasamento na vivência do grupo social envolvido e coleta de dados 
importantes para nosso projeto. Há também a proposta de um 
formulário online no qual faremos perguntas sobre a necessidade de um 
meio digital para estas situações. Concluída a parte de pesquisa, 
executaremos um sistema web. Neste disponibilizaremos uma série de 
funções que irão se portar de maneira didática para a utilização do 
mesmo. No site estarão presentes funções como área de informação 
sobre o rio Jacuí e a população ribeirinha, bem como notícias acerca do 
mesmo; informação sobre o nível do rio e situações de risco relativo a 
moradia; um fórum para os usuários manterem comunicação; também 
disponibilizar um meio para doações aos moradores e um sistema de 
envio de um torpedo (SMS) avisando se há risco de enchentes. 
 

5. Referências 
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CHELTE: Desenvolvimento de um chuveiro elétrico 
automatizado para a economia de recursos naturais 

Autor(es): Alice Sampaio Moraes da Costa, Gustavo dos Santos Machado, 
Pedro Silveira Kowalski 

Orientador: Josué Michels 

Co-orientador(es): Luís Gustavo Fernandes dos Santos 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
De que maneira um chuveiro elétrico temporizado pode amenizar os 
problemas relacionados à falta de água, como a redução no consumo 
pode afetar a produção de energia por meio das hidrelétricas e também 
qual a influencia do uso nas tarifas domésticas? 
 

2. Justificativa 
 
É importante lembra que a falta de água no Brasil não afetará somente a 
disponibilidade de água tratada nas residências, além disso, a principal 
modalidade de produção energia elétrica do país é a hidrelétrica, que 
possui dependência em relação à disponibilidade de água, de modo que 
uma seca extrema pode levar o país a um racionamento de energia. Por 
isso, pequenas ações como a diminuição do uso de água na utilização 
do chuveiro por parte da população pode diminuir estes níveis de 
consumo. Dados mostram que, dependendo do modelo a vazão de um 
chuveiro pode variar de 6 a 25 litros de água por minuto, em 10 
minutos de uso temos no mínimo 60 litros de água gastos. Reduzindo 
este tempo, além da diminuição do consumo de água em sua residência, 
ou seja, de todos os equipamentos domésticos que requerem o uso de 
água, reduz também o valor a ser pago no fim de cada mês e auxiliando 
na diminuição do gigantesco problema hídrico em que 
vivemos,denominado pelos pesquisadores como: “A crise da água” e 
também o gasto de energia elétrica. Por estes motivos, o 
desenvolvimento de um chuveiro elétrico temporizado se faz 
importante ao nosso cotidiano. 
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3. Objetivo 
 
O projeto traz como objetivo geral implantar um chuveiro elétrico 
automatizado, com intenção de diminuir o uso exagerado de água, 
aumentar a conscientização da população em relação à disponibilidade 
de água no planeta e diminuir o consumo deste recurso natural. Como 
objetivo específico, entender o real nível de conhecimento da 
população em relação aos recursos naturais, desenvolver materiais de 
conscientização, diminuir a tarifa paga para distribuidoras de água e 
energia elétrica, utilizar o protótipo do chuveiro elétrico e comprovar a 
diminuição do consumo de água. 
 

4. Metodologia 
 
O desenvolvimento do projeto divide-se em cinco etapas distintas, 
organizadas assim para um melhor progresso. A primeira etapa 
consistirá em uma pesquisa bibliográfica inicialmente nos livros “O 
Século da Escassez” e “Água no século XXI”, e em outros materiais de 
apoio conforme for à necessidade de conhecimento. Após, o 
desenvolvimento de uma pesquisa para o entendimento da real falta de 
conhecimento da população sobre o tema e a realização de uma ação de 
conscientização. Enxerga-se a necessidade de um maior incentivo 
voltado à população para que está ideia seja aderida, sendo assim, 
visamos entender como funciona a cobrança das distribuidoras de luz 
em relação à água e energia elétrica, para mostrar aos usuários que ao 
economizar, estamos ajudamos o planeta e ainda podemos diminuir o 
valor gasto, aumentando o incentivo aos usuários, definindo a terceira 
etapa. A quarta etapa é baseada no desenvolvimento do protótipo, à 
ideia inicial é que, ao ligar o chuveiro elétrico um LED verde acenda 
dando inicio a contagem do tempo (4, 8 ou 12 minutos) conforme a 
programação, utilizando um micro controlador denominado arduíno, 
três LEDs de cores diferentes e um buzzer. Faltando dois minutos para 
esgotar o tempo pré-definido soa um bipe, acendendo o LED amarelo 
avisando o tempo resta de uso. Ao término do tempo dois bipes serão 
ouvidos, o LED vermelho acenderá e a energia do chuveiro se desliga 
automaticamente, permanecendo desligado por 6 minutos. Após este 
tempo o chuveiro poderá ser ligado novamente, ao fim de cada uso é 
exibido o valor gasto em reais a partir de display I2C OLED e um 
sensor de vazão. O controle de temperatura será feito com TRIAC e um 
Optoacoplador. A quinta e ultima etapa é analise da real importância do 
chuveiro para a diminuição do uso exacerbado de água e energia no 
planeta. 
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Chega aí – Sistema para recomendações de Eventos 

Autor(es): Gabriel Francisco Souza Costa 

Orientador: Carlos Francisco Soares de Souza 

Instituição: IFSUL - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 

Como gerar recomendações de modo eficaz, levando em consideração 
os principais interesses do usuário? 

 
2. Justificativa 

 
A maioria dos sistemas de gerenciamento de eventos não conta com um 
motor de recomendação baseado em algoritmos de recomendação que 
realmente levem em consideração os principais interesses do usuário. 
Na maioria dos casos, na questão de eventos em específico, os usuários 
administradores de eventos são quem enviam os seus convites para o 
participando, o que pode vir a tirar a credibilidade de tais ferramentas. 
 

3. Objetivo 
 

Desenvolvimento de um sistema para recomendação de eventos, 
baseado em um SGBD orientado a grafos chamado Neo4j. 
 

4. Metodologia 
 
Foi empreendido um estudo acerca de possíveis abordagens de 
recomendações, buscando um resultado eficiente em gerar 
recomendações levando em consideração a experiência de navegação 
do usuário. 
 

5. Referências 

BURKE, Robin; Hybrid Web Recommender Systems. In: The Adaptive 
Web, pp. 377–408. Berlin(2007).  
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Comunica: Uma Solução de Software para Garantir uma 
Cidade Acessível 

Autor(es): Almir Sum Milano, Divo de Avila Fagundes Junior, Mario Sérgio 
Gonçalves Cunha Júnior, Vitória Vasconcellos da Luz 

Orientador: Leandro da Silva Camargo 

Instituição: IFSul - Câmpus Bagé 

1. Problema 
 
As pessoas com deficiência física (PcDF) ou mobilidade reduzida 
enfrentam inúmeras dificuldades em seu cotidiano, soma-se a isto, o 
fato das cidades brasileiras em sua grande maioria, não estão 
preparadas para possibilitar às pessoas com deficiência a possibilidade 
de acesso, permanência e utilização dos múltiplos espaços, edificações, 
elementos da urbanização, equipamentos e serviços de uso público e 
coletivo, com autonomia, segurança, independência e comodidade. 
Existe ainda, questões culturais, exteriorizada pela sociedade através da 
demonstração de indiferença, de atitudes estigmatizantes, de 
esteriótipos que consideram essas pessoas incapazes de atender com 
êxito aos objetivos de desenvolvimento econômico e social do país. 
Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, é direito das pessoas com 
deficiência física ou mobilidade reduzida, igualdade de oportunidades 
de acesso em locais públicos. Observa-se a inexistência de meios de 
comunicação direta e segura com o poder público para denunciar o não 
comprimento da lei. 
 

2. Justificativa 
 
Devido aos problemas identificados nas vias municipais e 
estabelecimentos, faz-se necessário a criação de um instrumento que 
permita a comunicação e registro de ocorrências do não cumprimento 
da lei de inclusão, nesta perspectiva, um aplicativo mobile pode tornar-
se uma importante ferramenta de apoio tanto à população quanto aos 
órgãos de controle e fiscalizatórios vinculados ao poder público. 
Destarte, propõe-se o desenvolvimento de um software aplicativo para 
dispositivos móveis, em parceria da Prefeitura Municipal de Bagé – RS 
e Associação Bajeense de Pessoas com Deficiência (ABADEF), para 
realização de registros de falta de acessibilidade urbana, possibilitando 
ao usuário fotografar o local da ocorrência e enviar diretamente ao 
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órgão público responsável para que seja verificada a possibilidade de 
solução. A cada ocorrência solucionada o usuário será notificado O 
intuito é criar um diálogo entre o poder público e pessoas com 
deficiência, seus familiares e a população em geral, e proporcionar uma 
forma mais ágil e eficaz de resolver problemas de acessibilidade 
existentes 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

Desenvolver uma aplicação mobile que estabeleça um canal de 
comunicação direta entre poder público e pessoas com deficiência, 
seus familiares e a população em geral através do registro de 
ocorrências de falta de acessibilidade no município de Bagé - RS. 

• Objetivos específicos 
 
§ Realizar reuniões para definir o escopo do aplicativo. 
§ Modelar o diagrama de casos de uso do aplicativo mobile. 
§ Elaborar um protótipo da interface para validação. 
§ Criar uma estrutura para a entrada das ocorrências. 
§ Gerar listas com ocorrências registradas. 
§ Apresentar lista das ocorrências registradas filtrando de acordo 

com sua situação (solucionada ou pendente). 
§ Notificar o usuário quando uma ocorrência for solucionada. 
§ Documentar o aplicativo disponibilizada no help. 
§ Realizar apresentação/treinamento oficial do aplicativo. 
 

4. Metodologia 
 
Foi realizada uma revisão da literatura pertinente ao problema do 
projeto. Após estabeleceu-se uma parceria com o poder público do 
município de Bagé – RS, apresentando a proposta para posteriormente 
definir o escopo do sistema, procurando atender as demandas da 
entidade para que esta atue como órgão fiscalizador, obtendo as 
ocorrências registradas por meio do aplicativo com o apoio da 
população e verificando um meio viável para sua solução. O 
desenvolvimento o software foi realizado em sala de aula em um 
projeto interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Modelagem de 
Sistemas, Gerência de Projeto de Software e Processo de Software. Foi 
aplicado o método do Desenvolvimento Ágil com Scrum, dividiu-se o 
desenvolvimento do software em quatro entregas programadas, cada 
uma ocorreu com intervalos de quatro semanas e apresentou um 
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protótipo do Produto Mínimo Viável (MVP), ou seja, uma 
funcionalidade do software já implementada e pronta para testes, 
validações e operacionalização. Após as entregas a equipe de 
desenvolvimento recebeu os feedbacks da versão corrente do software 
para possíveis ajustes. Foram realizadas reuniões durante as aulas do 
projeto para o refinamento das ideias modeladas e prototipadas para o 
software aplicativo. A primeira entrega foi a documentação inicial do 
projeto a qual foi validada pelos parceiros. A segunda entrega trouxe a 
implementação do banco de dados e a funcionalidade de entrada de 
dados (interfaces). Na terceira foi finalizada a implementação do 
software tanto na plataforma Android quanto Web. A última versão 
entregue foi toda a documentação do software, manuais, help além da 
realização treinamento da equipe das instituições parceiras. Ainda na 
última etapa do projeto foi realizado o lançamento oficial do aplicativo 
e a validação para a publicação na loja virtual do Sistema Operacional 
Mobile. 
 

5. Referências 
 
ARAUJO, L. A. D. A proteção constitucional das pessoas com 
deficiência e o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa 
humana. In: 
 
MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). 
Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. São Paulo: Quartier 
Latin. 2008. Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
 
NBR 9050. Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência a 
Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamento Urbano. Rio de 
Janeiro. 2004. 
 
BASTOS, A. R. B. de; DORNELLES, C.; AZAMBUJA, F. et al. A liga 
dos super direitos : super-heróis em defesa dos direitos das pessoas com 
deficiência. Bagé: Ed. Unipampa: Abadef. 2016. BRASIL. 
Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 
BRASIL. Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 
 
COHEN, R. S. Cidade. Corpo e deficiência: percursos e discursos 
possíveis na experiência urbana. Programa de estudos interdisciplinares 
de comunidades e ecologia social (EICOS). Rio de Janeiro: UFRJ. 
2006. 
 
FEIJÓ, A. R. A. O Direito Constitucional da Acessibilidade das 
Pessoas Portadoras de Deficiência ou com Mobilidade Reduzida. 2009. 
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Física na Prática: Construção e análise do experimento de 
movimento retilíneo uniformemente variado em turmas do 

ensino médio 

Autor(es): Bruno Armond Freire, Fernanda Sampaio Rodrigues, Samira 
Borba de Oliveira 

Orientador: Caroline Inês Lisevski Sombrio 

Co-orientador(es): Leandro Câmara Noronha, Tiago Baptista Noronha 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
Tradicionalmente, a física é uma disciplina expositiva, carregada de 
fórmulas e operações matemáticas, o que, juntamente com a falta de 
estímulo prévio, diminui o interesse e participação dos alunos nas 
aulas. Os alunos, por não conseguirem enxergar a física como algo 
presente no dia-a-dia, não atingem o maior aproveitamento da 
disciplina. É preciso repensar o ensino de física no Ensino Médio de 
modo que os conteúdos ministrados sejam atraentes aos olhos dos 
alunos, proporcionando a participação interativa, de forma a se produzir 
a aprendizagem significativa. Uma das maneiras de se instigar a 
curiosidade e o interesse é fazer uso de métodos empíricos, que 
coloquem o aluno em contato direto com o que se deseja aprender. No 
caso das ciências da natureza, física em particular, a utilização de 
experimentos durante as aulas pode trazer diversos benefícios, dentre 
eles, fazer com que o aluno consiga visualizar, na prática, as fórmulas e 
conceitos teóricos e possa, assim, assimila-las de maneira mais eficaz. 
 

2. Justificativa 
 
Professores acabam “engessados” na tentativa de cumprirem com os 
planos de ensino propostos, o que acarreta em conteúdos sendo 
passados superficialmente e de forma homogênea, não considerando as 
dificuldades individuais dos alunos. Tratando-se da disciplina de física, 
que apresenta alta complexidade pelo fato de exigir a capacidade de 
interpretação de texto e conhecimentos acerca de matemática, torna-se 
necessário a introdução de métodos não convencionais ao ensino. 
Métodos estes que entram para auxiliar o professor e, principalmente, o 
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aluno que, muitas vezes, não é estimulado a ponto de desenvolver 
interesse, não somente pela física, mas pelo aprendizado. 
 

3. Objetivo 
 
Com o objetivo de ressignificar o ensino de Física nas salas de aula do 
Ensino Médio da cidade de Charqueadas, este projeto propõe a 
construção de um experimento de Física e a sua execução nas escolas 
de Ensino Médio, atraindo o interesse e participação dos alunos nas 
aulas de Física. 
 

4. Metodologia 
 
Juntamente com a coordenação e professores do Instituto Estadual de 
Educação Assis Chateaubriand, foi feito um recrutamento de alunos nas 
turmas do Ensino Médio do período matutino, afim de convidá-los a 
participar da etapa de construção do protótipo do plano inclinado. Foi 
criado um questionário sobre o modo como física é ensinada no IEE 
Assis Chateaubriand, além de questões teóricas a respeito da disciplina, 
de modo a poder ser feito um comparativo entre a situação pré-ação de 
extensão e o conhecimento obtido pós-ação. O experimento, 
fisicamente, consiste em um plano de ângulo manualmente ajustável 
com diversos sensores de presença dispostos ao longo de um metro, 
conectado a um computador. Uma esfera será solta do início do plano 
inclinado e, ao longo do percurso, as informações – velocidade, ângulo 
definido, aceleração – serão captadas e enviadas ao software, o qual foi 
desenvolvido nesse projeto. As etapas citadas contaram com o auxílio 
dos alunos, afim de instigar a curiosidade pelas disciplinas técnicas 
relacionadas ao projeto – lógica de programação C e eletrônica básica. 
Após primeiros testes, com os alunos inicialmente recrutados, ainda no 
Campus Charqueada, o experimento será disponibilizado à escola 
parceira, de modo que os professores possam utilizá-lo em aula. 
 

5. Referências 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/  
 
http://www.if.usp.br/gref/ http://relle.ufsc.br/	 	
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Sibila System - Ambiente virtual de aprendizagem 

Autor(es): Fábio Prates Huzalo, Gabriel Moraes de Oliveira 

Orientador: Pablo Santos Werlang 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
A inserção da informática na educação está ocorrendo de maneira 
progressiva ao passar dos anos e este avanço na tecnologia está nos 
permitindo novas teorias educacionais e ferramentas (NORMAN, 
1996). No século XXI, onde a sociedade em geral já está inserida no 
meio informatizado, as escolas não podem ser diferentes. Desta forma 
ocorre a necessidade de se incluir no meio informatizado, utilizando 
novas tecnologias educacionais. Contudo, ainda se percebe escassez em 
ferramentas computacionais didáticas para o ensino. Assim, a presente 
pesquisa busca saber “Como se constrói o conhecimento em um 
ambiente virtual de aprendizagem baseado na teoria construtivista de 
Jean Piaget e na teoria da autonomia de Paulo Freire, implementado 
com sistemas multiagentes, técnica de inteligência artificial, e 
mecanismos de gamificação?”. 
 

2. Justificativa 
 
 A informática na educação é uma área a qual se preocupa em ampliar 
as oportunidades de ensino aprendizagem. Altoé (2005, p.39) aponta 
que diante das transformações da sociedade cabe à educação promover 
mudanças em seu paradigma. Compreende-se a informática na 
educação como ferramenta auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem pois, baseado na teoria construtivista defendida por Jean 
Piaget (1896-1980), o conhecimento não está no sujeito nem na 
ferramenta, mas sim na interação entre o sujeito e a ferramenta. Na 
medida em que ele interage com a ferramenta de aprendizagem o 
conhecimento vai sendo construído. Também, de um ponto de vista 
Freiriano consideramos que o professor é um guia no processo de 
ensino, pois “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção” 
(FREIRE, 1996, p.12). Desta forma, a utilização de um ambiente 
virtual de aprendizagem (doravante AVA) nas práticas pedagógicas se 
torna algo viável, uma vez que o aluno é tratado como um ser 
autônomo capaz de construir o seu próprio conhecimento apenas sendo 
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guiado pelo professor. Contudo, ainda se precisa compreender como se 
dão tais processos de construção do conhecimento. A utilização da 
gamificação é importante pois, mecanismos dos jogos podem se tornar 
fatores potencializadores, sendo motivacionais, do processo de ensino-
aprendizagem devido a todas as experiências proporcionadas 
(AZEVEDO e BOMFOCO, 2012, PESCADOR, 2010). Modelar um 
AVA implementando técnicas de inteligência artificial e sistemas 
multiagentes aumenta as capacidades do sistema, pois segundo Russel 
(2004), um agente é “tudo o que pode ser considerado capaz de 
perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse 
ambiente por intermédio de atuadores”. Desta forma, os agentes são 
capazes de perceber as informações inseridas pelo discente ao utilizar 
plataformas de ensino e com isto ele pode fazer alterações no sistema 
se baseando nas novas informações. 
 

3. Objetivo 
 
Realizar um estudo acerca da informática na educação com o intuito de 
desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem capaz de se tornar 
uma ferramenta de apoio pedagógico na construção do conhecimento 
de forma autônoma. - Disponibilizar atividades internas no AVA para a 
construção de conhecimento e extração de informações. - Perceber 
dificuldades individuais de cada aluno; - Compreender o nivelamento 
da turma; - Possibilitar o planejamento pedagógico individual de cada 
aluno. - Permitir ao professor configurar suas disciplinas, elencando as 
competências e habilidades por ela trabalhados; - Permitir ao professor 
criar avaliações, bem como vincular quais habilidades estas avaliações 
estão trabalhando; - Permitir ao professor visualizar o nível de 
desempenho de seus alunos com base na configuração de uma 
disciplina e nas avaliações já realizadas; - Permitir ao professor 
visualizar estatísticas da turma, como por exemplo, quais as habilidades 
mais desenvolvidas; - Permitir ao aluno visualizar seu desempenho 
(nível de suas habilidades) com base nas disciplinas cadastradas; - 
Permitir ao aluno buscar a colaboração de colegas para determinadas 
habilidades. 
 

4. Metodologia 
 
A presente pesquisa visa realizar um estudo com o intuito de obter o 
desenvolvimento de um software. Será utilizado um processo de 
desenvolvimento prototipal, sendo criados ao longo do processo de 
desenvolvimento provas de conceito, a fim de testar as diferentes partes 
do sistema. Esta pesquisa se separa em cinco etapas. A primeira etapa 
será a parte exploratória na qual será feito um levantamento 
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bibliográfico sobre o tema abordado e uma pesquisa quantitativa. A 
segunda etapa é a revisão dos dados levantados na primeira etapa com 
o objetivo de servirem de fundamentação pedagógica e justificativa 
para a modelagem do AVA. O terceiro passo é dar início a 
implementação do sistema de maneira que gere versões de testes do 
produto final nesta etapa. O quarto passo será chegar ao produto final 
após todas as melhorias, inclusive considerando análise de dados após 
uma possível aplicação experimental durante o quarto passo. O quinto 
passo é o último a ser realizado, será neste passo onde surgirá a versão 
final do sistema após todas as melhorias baseadas em análises de dados 
e estudos. A expectativa é que tendo o produto final sido concebido, o 
projeto estará pronto para ser aplicado em qualquer instituição em suas 
modalidades de ensino de maneira gratuita sem a necessidade de 
conhecimentos técnicos em informática. 
 

5. Referências 
 
Competências em educação a distância/ Organizadora, Patricia 
Alejandra Behar. - Porto Alegre: Penso, 2013. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
ZICHERMANN, Gabe. Gamification by Design. O'REILLY, 2011.  
4. Weiss, G. “Multiagent Systems: a Modern Approach to Distributed 
Artificial Intelligence”. MIT Press, 1999, 643p. 
 
Educação. Competências e habilidades: você sabe lidar com isso? 
Disponível em 
<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0023e.html
>. Acesso em Março de 2016. 
 
Gestão Educacional. O Contexto, as Competências e Habilidades. 
Disponível em <http://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-
educacional/contexto-competenciashabilidades.htm>. Acesso em 
Março de 2016. 
 
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a 
organização escolar.16. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 
 8. Kapp, K. M. (2012) The Gamification of learning and instruction: 
Game-based methods and strategies for training and education. Pfeiffer. 
Hoboken, NJ.  
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A constituição do “ser professor” e os caminhos da 
profissionalidade docente no IFSUL-Campus Charqueadas 

Autor(es): Ana Beatriz Luiz da Silva 

Orientador: Maria Raquel Caetano 

Co-orientador(es): Jaira Moraes 

Instituição: IFSul – Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
A pesquisa possui duas fases e investiga os desafios e as possibilidades 
da constituição do ser professor na educação profissional e tecnológica 
envolvendo professores de diversas áreas do conhecimento que 
ingressaram no IFSUL-Campus Charqueadas entre os anos de 2015 e 
2016 e que não escolheram a docência como primeira opção no ensino 
superior. A pergunta de pesquisa é “Como é ser professor para um 
profissional que não escolheu a docência como primeira opção no 
ensino superior?” Nesta primeira fase da pesquisa investigamos quais 
os conhecimentos exigidos dos docentes nos concursos públicos do 
IFSUL nos últimos três anos. A pergunta busca desvelar como os 
requisitos exigidos nos concursos se aproximam ou se distanciam da 
construção da profissionalidade docente para atuar na educação 
profissional e tecnológica, uma vez que a profissionalidade retrata além 
dos saberes e competências definidos para o exercício profissional, as 
formas subjetivas que os profissionais vão constituindo na relação com 
os processos mais externos instituintes da profissionalização. 
Entendemos a profissionalização como um conjunto de ações 
historicamente situadas que definirão certos parâmetros para o 
exercício profissional docente que elevariam ainda a condição de uma 
determinada função social como uma profissão socialmente 
reconhecida.” 
 

2. Justificativa 
 
Considerando que a análise da construção da profissionalidade docente 
têm se apresentado como um tema emergente no campo da pesquisa 
educacional busca-se analisar a formação docente de forma 
contextualizada, superando as concepções normativas que, 
externamente, definem os critérios para o exercício profissional. Em 
relação ao “reconhecimento da função e ao saber específico 
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indispensável ao desenvolvimento da atividade e sua natureza”(Roldão, 
2005), está a visão de professor, aceita por muitos durante muito 
tempo, como aquele que “dá aulas” sobre o conteúdo de alguma área ou 
disciplina, ou como um especialista de uma ou mais disciplinas, ou 
seja, como aquele que “professa um saber”. Neste sentido, a identidade 
profissional inicialmente adquirida pelos sujeitos é a oriunda da 
formação de bacharel e a identidade docente vai sendo construída 
tomando por base diversos elementos que nem sempre rompem com a 
visão bacheralizante sob as quais aqueles foram formados. Nessa 
perspectiva considera-se que “dominar” o conteúdo específico não 
garante uma prática pedagógica eficaz (TARDIF, 2000;GUATHIER, 
2006; PIMENTA, 2005). São poucos ainda os estudos que analisam os 
concursos públicos para o ingresso na carreira do magistério bem como 
tem sido pouco inovador o caráter apresentado, como também não há 
grandes modificações em relação às etapas dos concursos prevalecendo 
sempre as mesmas. Considerando que os editais dos concursos 
docentes são documentos oficiais para o ingresso na carreira docente e 
que lecionar na educação profissional é um dos referenciais que se tem 
para se compreender a construção da profissionalidade docente para 
essa modalidade de ensino, justifica-se essa pesquisa que caracteriza as 
especificidades de trabalho com essa modalidade de ensino 
investigando estes mesmos editais. 
 

3. Objetivo 
 
Analisar se os conhecimentos exigidos dos docentes nos concursos 
públicos nos últimos três anos (2013 a 2015) se aproximam ou se 
distanciam da construção da profissionalidade para atuar na educação 
profissional e tecnológica. 
 

4. Metodologia 
 
Nesse primeiro momento da pesquisa, realizou-se análise documental 
de quatro editais, durante os anos de 2013 a 2015 porque são os editais 
nos quais os professores foram admitidos nos anos de 2015 e 2016. Na 
etapa de análise dos editais, a coleta de dados foi dividida por áreas, 
sendo elas: a área técnica, de exatas e de humanas, áreas definidas para 
o ingresso de professores no IFSul – Campus Charqueadas. 
Categorizamos em área, eixo tecnológico e formação pedagógica para 
conhecermos se havia alguma solicitação ao candidato a professor 
apresentar algum curso de formação pedagógica para o ingresso como 
docente. O estudo incluiu professores que atuam nos cursos técnicos de 
ensino médio integrado de Informática e Mecatrônica, Curso de 
Fabricação Mecânica e Eletroeletrônica. No contexto de análise dos 
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editais, verificamos que os conhecimentos técnicos são prioridade em 
relação aos conhecimentos pedagógicos.Os conhecimentos técnicos 
estão presentes nas três fases do concurso publico da área técnica e os 
conhecimentos pedagógicos nessa área aparecem na terceira fase que é 
a análise de títulos, sendo a formação pedagógica não obrigatória. Na 
área das exatas, todas as fases do concurso requerem formação 
pedagógica. Mesmo um candidato com Engenharia que concorre ao 
cargo de professor precisa obrigatoriamente apresentar a formação. 
Para a área de humanas, é exigida formação pedagógica quando a 
titulação envolve o bacharelado da área pretendida. Nos editais 
analisados, a segunda fase que é a prova didática(aula) tem como 
objetivo avaliar os conhecimentos técnicos e didáticos apresentando 
uma banca com quatro professores, sendo que dois são da área na qual 
o concurso está sendo realizado e dois da área pedagógica. Esperamos 
com essa pesquisa contribuir para a ampliação do debate sobre a 
formação dos docentes da educação profissional e tecnológica. 
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A Internet como meio de emancipação de grupos LGBT 

Autor(es): Thomas Ramos Paulim 

Orientador: Raquel Souza de Oliveira 

Co-orientador(es): Elizabete da Silveira Kowalski 

Instituição: IFSul – Câmpus Charqueadas 

1. Problema 
 
A internet nos possibilita a criação de mídias alternativas que possuem 
um caráter informativo muito mais delimitado que as mídias populares. 
Permite, então, a maior compreensão a respeito de informações 
consideradas complexas, como os textos que compõem a Constituição 
Brasileira e sua Legislação, ao que estes textos, no momento em que 
apropriados pelos grupos criadores destas mídias, são transcritos para 
uma linguagem mais simples e popular. Esta ação proporciona àqueles, 
cujos conhecimentos linguísticos não sejam tão vastos, a compreensão 
das leis às quais podem se amparar ou que enfim obtenham a 
consciência daquilo que ainda não é tratado seriamente pelo Estado ou 
sociedade. Tendo a capacidade de fornecer o alcance à informação e 
em tempo recorde, deixando de lado a hegemonia das grandes mídias, 
temos a internet como um dos caminhos mais utilizados pelas minorias 
rumo à uma emancipação social. Este trabalho pretende, portanto, 
estudar como se dá essa trajetória com os movimentos LGBT. Desta 
forma, essa pesquisa tem como problema: “Como os grupos LGBT 
utilizam a internet como ferramenta de empoderamento?”. Para que se 
responda a este questionamento, o trabalho será dividido em algumas 
etapas, as quais serão: delinear o conceito sobre minorias (o que são e 
como são interpretadas em nossa sociedade), a partir da análise feita 
por Jamile Coelho Moreno (2009, pg. 152); pesquisa histórica acerca 
de grupos de militância LGBT, do seu surgimento aos dias atuais; 
determinar o que são os discursos de ódio; análise sobre a legislação 
brasileira quanto à punição aos discursos de ódio e seu impacto na vida 
de grupos LGBT e inserir, por fim, estes grupos LGBT neste contexto. 
A partir das definições trazidas por Adriana Amaral (2009), valer-se da 
autonetnografia como meio de extração de dados e, a partir dos 
resultados obtidos, analisar como se dão as redes de empoderamento 
online de grupos LGBT. 
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2. Justificativa 
 
Foi em 28 de junho de 1969 que surgiu o primeiro levante LGBT 
contra a opressão sofrida aos arredores de Nova Iorque. As batidas 
policiais já não eram novidade no bar Stonewall Inn, conhecido por 
permitir a livre expressão de gênero e sexualidade dentre suas paredes. 
Porém, naquela noite, quando a polícia nova-iorquina prendeu todas as 
travestis e transexuais ali presentes, os clientes ergueram-se contra sua 
repressão. O conflito durou cerca de dois dias e é retratado hoje como 
acontecimento primordial na luta dos movimentos sociais LGBT, 
influenciando diretamente movimentos semelhantes que surgiam em 
outros países. Quase cinquenta anos mais tarde, a população LGBT 
ainda se vê à mercê de projetos de lei como o “Escola sem Partido”, 
que visa calar as discussões sobre gênero dentro das escolas (salvo 
outras medidas que não serão abordadas neste trabalho); além disso, as 
práticas públicas voltadas à essa população são precárias, assim como o 
acesso à informação às comunidades mais carentes deixa a desejar. 
Podemos perceber, no entanto, com o avanço da internet e a inserção de 
novas redes sociais, que: a comunicação em rede tem se destacado por 
duas características principais: a interatividade e agilização dos 
processos comunicativos, de forma a construir uma nova comunidade 
política (BONOTO. C. 2015, p. 5). Ainda conforme a autora: Diante a 
omissão das esferas estatais e do silenciamento da mídia hegemônica 
sobre tal assunto, militantes e ativistas LGBT têm utilizado a internet, e 
destacadamente, as redes sociais enquanto instrumento para a 
conscientização, mobilização e promoção da cidadania e segurança de 
indivíduos LGBT (BONOTO. C. 2015, p. 11). Portanto, valendo-se da 
internet como um dos maiores meios de comunicação atuais, é possível 
observar as relações formadas entre as minorias em rede e constatar a 
extrema importância dessas relações em seu cotidiano, criando laços de 
empoderamento não somente online, mas também nas vias reais. 
 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

Compreender ações tomadas por grupos LGBT na internet quanto à 
visibilidade, busca e validação de direitos voltados às minorias. 

• Objetivos específicos 
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§ Determinar o conceito para internet. 
§ Definir o conceito de ciberativismo. 
§ Definir as redes sociais mais pertinentes ao compartilhamento de 

conteúdo voltado ao público LGBT. 
§ Analisar as medidas de segurança tomadas por essas redes 

sociais observadas. 
§ Elencar os meios usados por grupos LGBT na luta por 

visibilidade. 
§ Compreender o impacto das relações virtuais na vida dos 

indivíduos LGBT. 
 

4. Metodologia 
 
Os conceitos abordados neste trabalho serão definidos através de 
pesquisas bibliográficas baseadas em Manuel Castells (1999), quanto às 
definições de rede e sociedade em rede; Adriana Amaral (2009), 
valendo-se de seus conceitos acerca de netnografia e autonetnografia; 
Jamile Coelho Moreno (2009), quanto sua análise acerca de minorias e 
grupos vulneráveis; Aline Roes Dalmolin (2015), sobre os impactos da 
Legislação, mais especificamente, quanto à liberdade de expressão em 
rede; Carolina Bonoto Espindola (2015) e sua visão em relação ao 
ciberativismo LGBT. Os dados serão extraídos através da 
autonetnografia, conceito trazido a partir do parecer de Amaral (2009), 
onde a autora se posiciona como uma pesquisadora-insider e parte do 
meio observado. Segundo Kozinets (2007, apud Amaral, 2009, p. 16), 
os procedimentos tomados por esta metodologia são: “(a) entrée 
cultural; (b) coleta e análise de dados; (c) ética de pesquisa; (d) 
feedback e checagem de informações com os membros do grupo” 
(KOZINETS, apud AMARAL, 2009, p. 16). O entrée cultural será 
dado a partir da inserção do pesquisador meio aos grupos LGBT; a 
coleta de dados será feita através de observações sobre o 
comportamento dos usuários e o conteúdo compartilhado por eles; 
entrevistas com usuários que serão arquivadas no computador do 
pesquisador ou usando serviços de upload em nuvem; a ética de 
pesquisa se refere a informar àqueles usuários entrevistados sobre os 
dados manipulados na pesquisa e sobre sua obtenção, extraindo estes 
dados com consentimento, assim como pedidos de autorização para que 
os conteúdos possam ser apresentados na pesquisa; o feedback será 
dado com a publicação de artigos, divulgação dos dados analisados 
durante a pesquisa e os resultados finais serão primordialmente 
endereçados àqueles que colaboraram com a pesquisa. Fazendo a 
extração dos dados obtidos através da autonetnografia, será feita a 
análise a fim de compreender o fenômeno resultante das relações entre 
os grupos LGBT e a internet. 
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Como site de jogos podem auxiliar na aprendizagem de 

crianças e jovens especiais 

Autor(es): Joanacir Silva, Josi Cristina Schwarz, Vera Regina Froz 

Orientador: Pedro Chaves Rocha 

Instituição: IFRS - Câmpus Restinga 

1. Problema 
 
A escola está estruturada em um ambiente social de interação e 
diálogos, e convive com a diversidade, formas alternativas de 
aprendizagem e inclusão digital. Neste contexto surgem alguns 
questionamentos: • Que qualidades didáticas, técnicas, operacionais e 
de conteúdo são necessárias num aplicativo para que sejam utilizadas 
com este público?• Quais são e onde estão os problemas de 
interatividade das crianças em relação à tecnologia e ao aplicativo? 
Tais indagações remetem a seguinte reflexão: É possível, através da 
tecnologia digital, site com jogos explorando a ludicidade, desde que 
bem implementado e utilizado, auxiliar de forma significativa no 
processo de ensino aprendizagem dos sujeitos com características 
especiais e consequentemente integrá-los no convívio social? Com os 
avanços da informatização e o desenvolvimento tecnológico, os alunos 
e professores utilizam o mundo digital em seus trabalhos e atividades 
do cotidiano. Assim, dentro da perspectiva social de deficiência 
podemos afirmar que a pessoa com deficiência procura outro percurso 
de desenvolvimento distinto daquele que está impedido biologicamente 
(VYGOTSKY, 2004). A pessoa cega, por exemplo, aprende e se 
desenvolve na busca de novos acessos, cognitivos e sociais, utilizando-
se do braile e de recursos de tecnologia de informação e comunicação 
acessíveis. Já a pessoa surda, usuária da língua de sinais, tem acesso ao 
objeto de conhecimento por meio dessa língua. Sendo que estes jogos 
tem que ser muito bem pensado porque na escola possuímos crianças e 
jovens que possuem limitações intelectuais, cognitivas e/ou de 
comunicação e limitações físicas, e que um jogo pode servir para uma e 
para outra não. Neste sentido, decidimos desenvolver um site com 
jogos em que as crianças estivessem familiarizadas, e que fossem 
especiais para cada tipo de necessidade, para podermos abranger um 
maior numero de crianças e jovens. 
 
 
 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Superior: Ciências Humanas e suas 
tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

269 

 
2. Justificativa 

 
Em um mundo com mídias cada vez mais sedutoras e atraentes, as salas 
de aula com quadro negro e giz estão se tornando lugares monótonos 
para os alunos acostumados ao dinamismo das buscas feitas na internet, 
com a velocidade das mensagens instantâneas e a versatilidade do 
telefone celular. Jogos educacionais bem projetados podem ser criados 
e utilizados para unir práticas educativas com recursos multimídia em 
ambientes lúdicos a fim de estimular e enriquecer as atividades de 
ensino e aprendizagem. Desenvolvem a capacidade de explorar, 
experimentar e colaborar, pois o feedback instantâneo e o ambiente 
livre de riscos provocam a experimentação e exploração, estimulando a 
curiosidade, aprendizagem por descoberta e perseverança. Diversos 
tipos de jogos digitais promovem o desenvolvimento da coordenação 
motora e de habilidades espaciais. Resultados esperados: No cotidiano 
das aulas, percebeu-se que o uso do computador é benéfico no período 
de alfabetização, como mais um suporte para crianças e jovens lerem e 
escreverem na escola, dentre tantos materiais que compõem a cultura 
da escrita escolar. Dessa forma, a ausência do mesmo, numa 
alfabetização contemporânea, pode empobrecer as experiências 
vivenciadas pelas crianças, tendo em vista que seu uso já faz parte da 
cultura escrita. Contamos ainda com materiais adaptados para facilitar 
o seu aprendizado. Por outro lado, os pais têm participado muito, todos 
receberam o endereço do site e estão acessando, alguns estão até nos 
trazendo sugestões do que podemos fazer para melhorar, outros não 
acreditavam que seus filhos conseguiam jogar sozinhos, eles estão 
orgulhosos do resultado e do que seus filhos são capazes. 
 

3. Objetivo 
 
O objetivo principal foi estudar estratégias didático-pedagógicas e 
tecnológicas para a utilização de aplicativos informáticos que permitam 
criar novas possibilidades de interatividade com os alunos, utilizando o 
site com jogos como instrumento mediador e facilitador de 
comunicação e aprendizagem para alfabetizar crianças e adolescentes 
da EMEEF Tristão Sucupira Vianna do bairro Restinga que é uma 
escola de educação especial. Pretto (1996) coloca que podemos utilizar 
as tecnologias como fundamento para instrumentalização, colocando-as 
como recursos didáticos sem substituir as aulas e a interatividade que 
deve acontecer como provocadora de conhecimento, ou seja, não há 
uma prevalência do uso de jogos digitais para que a aprendizagem 
possa ocorrer com maior qualidade, mas os métodos de ensino podem 
ser complementares a favor da construção do conhecimento. 
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4. Metodologia 

 
A proposta dessa pesquisa foi criar um ambiente de trabalho 
teórico/prático para analisar a tecnologia como elemento mediador e 
configurador do diálogo didático e sua potencialidade para inovar a 
prática educativa nas instituições educativas. Para o desenvolvimento 
da pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa e pesquisa 
participante, através de observação direta das interações com os 
sujeitos da pesquisa com vias a proceder às alterações necessárias. A 
pesquisa será realizada da seguinte forma: uma vez por mês 
utilizaremos o site com duas crianças e adolescentes de cada turma, 
eles utilizarão o site por uma hora, e serão anotadas quantas vezes ele 
repetiu ou não o jogo. Com o resultado poderemos analisar o nível de 
compreensão dos jogos, desta forma avaliaremos quais os próximos 
passos no desenvolvimento de melhorias ou novos jogos. São as 
professoras que nos fornecem os grupos das crianças e jovens que irão 
utilizar o site, e que terão um maior aproveitamento dele, realizamos 
entrevistas para anotar tudo o que desejam que contenha nos jogos. 
Passada a fase das entrevistas começamos a programar, após a 
programação começam os testes com as crianças, apartir daí saberemos 
o que foi aprovado, os que não foram voltamos à programação e são 
refeitos e passamos aos testes novamente até termos o aceite delas. O 
site possui jogos para vários tipos de necessidades, alguns cognitivos, 
alguns motores, adaptamos conforme vão aparecendo as necessidades. 
Foram apresentadas para as professoras no primeiro momento, várias 
propostas, elas acharam melhor que fosse feito um site, pois as crianças 
já utilizam, mas os sites utilizados não são adaptados para elas. 
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Comunicação Alternativa (CA) no Ensino Técnico: 

Construindo Possibilidades 

Autor(es): Vitória Vasconcellos da Luz 

Orientador: Fabiane Nunes Prates Camargo 

Instituição: IFSul - Câmpus Bagé 

1. Problema 
 
De acordo com o Art 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, “A 
educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao 
longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem.” Entretanto, para que isso ocorra na prática, é necessário 
que a escola reconheça a diversidade e se reconstrua de forma a atender 
toda comunidade, pois não é o aluno que precisa se adaptar a escola e 
sim o contrário. Neste contexto, surge a concepção de uma escola 
inclusiva, onde o foco não é a deficiência do aluno e sim os espaços, os 
ambientes, os recursos que devem ser acessíveis e responder à 
especificidade de cada aluno. Conforme o Art. 3o da Lei Brasileira de 
Inclusão, Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação [...]. Desta forma, a acessibilidade dos materiais 
pedagógicos, arquitetônicos e nas comunicações, bem como o 
investimento no desenvolvimento profissional, devem criar condições 
que assegurem a participação dos alunos com deficiência nas mais 
diversas atividades escolares. Segundo o Art. 74, da Lei Brasileira de 
Inclusão, é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, 
recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de 
Tecnologia Assistiva (TA) que maximizem sua autonomia, mobilidade 
pessoal e qualidade de vida. TA é uma expressão utilizada para 
identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e, consequentemente, promover vida independente e 
inclusão (Bersch, 2006). Neste sentido, a acessibilidade dos materiais 
pedagógicos são fundamentais no processo de inclusão. 
 
 



XI MOCITEC 
Dias 25 e 26 de agosto de 2017 

Ensino Superior: Ciências Humanas e suas 
tecnologias / Linguagens, códigos e suas tecnologias 

IFSul Câmpus Charqueadas 
Novembro de 2017 – Charqueadas/RS - Brasil 

 

273 

2. Justificativa 
 
Em 2016, ingressou no IFSul câmpus Bagé um aluno com paralisia 
cerebral, no Curso Técnico Integrado em Informática que faz uso de 
recursos de Tecnologia Assistiva, para comunicação e realização de 
suas atividades diárias, inclusive, as escolares. O mesmo aluno já havia 
participado de um curso de extensão coordenado pela responsável do 
Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE, 
nesta mesma instituição, onde eram planejadas atividades com o 
objetivo de preparar o aluno para prestar o vestibular. Todas as aulas 
foram planejadas de forma a oferecer recursos que fossem acessíveis 
pra o aluno com deficiência, dando-lhe a oportunidade de realizar suas 
atividades com maior autonomia, apoiando no processo ensino-
aprendizagem deste aluno. Neste contexto, quando o aluno ingressou 
no Curso Técnico como aluno regular, foi dado continuidade na 
elaboração de materiais pedagógicos acessíveis, atividades que também 
já vinham sido feitas em outro projeto de extensão intitulado 
“Produzindo material pedagógico acessível: uma construção coletiva e 
colaborativa para apoiar alunos e professores das escolas do município 
de Bagé”, em parceria com a ABADEF (Associação Bajeense de 
Pessoas com Deficiências e Familiares). Espera-se que o trabalho que 
vem sendo feito contribua para a inclusão das pessoas com deficiência, 
ratificando o direito à educação como direito de todos, conforme rege a 
Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). 
 

3. Objetivo 
 
• Objetivo Geral 

Apoiar professores do IFSul Câmpus Bagé na produção de materiais 
pedagógicos acessíveis para aluno com deficiência. 

• Objetivos específicos 
 
§ Planejar materiais pedagógicos acessíveis. 
§ Confeccionar materiais acessíveis para o aluno com deficiência. 
§ Realizar a entrega dos materiais acessíveis produzidos. 
§ Avaliar a acessibilidade nos materiais elaborados. 

 
4. Metodologia 

 
A equipe do projeto optou pela criação de um e-mail específico, para 
onde são enviados a solicitação de adaptação dos materiais pelos 
professores. A solicitação deve ser feita com antecedência contendo, 
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além do material desejado, a data prevista para sua utilização. Após 
realizada a confecção do material, o mesmo é enviado ao professor 
solicitante para revisão antes da entrega ao aluno. A adaptação do 
material é feita por meio de um software que já era utilizado pelo aluno 
antes de seu ingresso na instituição, chamado Boardmaker, que foi 
desenvolvido especificamente para a criação de pranchas de 
comunicação alternativa e permite a construção de recursos de 
comunicação e materiais educacionais utilizando símbolos gráficos. O 
software possui uma biblioteca de símbolos PCS (Picture 
Communication Symbols) e várias ferramentas que permitem a 
construção de recursos personalizados. Neste caso, o Boardmaker é 
associado a outro programa chamado Speaking Dynamically Pro, que 
significa “falar dinamicamente”, estes dois softwares em conjunto são 
uma importante ferramenta para a construção de pranchas de 
comunicação onde, a partir da seleção de um símbolo acontece a 
emissão de voz sintetizada representativa da mensagem escolhida. 
Após a etapa de revisão, o material confeccionado é entregue ao aluno 
através do e-mail ou passado diretamente ao computador do aluno, 
conforme a necessidade e situação. O aluno, após a entrega e utilização 
dos materiais avalia sua acessibilidade e retorna para o professor 
solicitante ou diretamente à equipe do projeto sua sugestão ou 
solicitação de mudança no material. 
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Lab R-E: Investigação e práticas educativas em robótica 

educacional 

Autor(es): Almir Sum Milano, Paola Silva de Oliveira 

Orientador: Carlos Emilio Padilla Severo 

Instituição: IFSul - Câmpus Bagé 

1. Problema 
 
A presente proposta levanta como problema de pesquisa uma 
investigação sobre a influência pedagógica da robótica educativa no 
desenvolvimento da aprendizagem de estudantes do ensino técnico. 
Com isso, pretende-se aplicar um estudo que vise o desenvolvimento de 
uma proposta de ensino que utilize os recursos propiciados pela 
robótica, na forma de instrumentos pedagógicos focando na 
aprendizagem dos princípios básicos envolvidos na lógica de 
programação de computadores. Tal estudo será aplicado para 
estudantes do ensino técnico de nível médio e superior de cursos na 
área de Informática do campus Bagé. Delineamos as seguintes questões 
de pesquisa: de que forma a robótica educativa pode auxiliar na 
aprendizagem dos estudantes do ensino técnico? Quais abordagens 
didáticas podem ser adotadas com a utilização da robótica educacional 
no ensino de conceitos desenvolvidos nas disciplinas? Como a robótica 
educativa pode ser utilizada em atividades multidisciplinares? 
 

2. Justificativa 
 
 Podemos justificar a proposta apresentada neste projeto, destacando-se 
sua relevância no aspecto educativo, visto que visa oportunizar e 
ampliar espaços de aprendizagem para o estudante. No aspecto 
metodológico, a proposta está pautada em uma abordagem de ensino e 
aprendizagem voltada à aplicação e experimentação prática de 
conceitos trabalhados nas disciplinas técnicas e propedêuticas do curso 
Técnico em Informática do IFSul, campus Bagé. Dessa forma, o projeto 
envolve um trabalho multidisciplinar, onde os conceitos abordados nas 
disciplinas dos cursos convergem no desenvolvimento de projetos 
educativos, visando oportunizar um espaço lúdico que vai além do 
espaço/tempo destinado ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares 
previstos nos projeto pedagógicos. 
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3. Objetivo 
 
O objetivo geral da investigação é apresentar uma abordagem 
pedagógica que vise atenuar o desinteresse, desmotivação e, até 
mesmo, desistência de estudantes de cursos técnicos da área de 
Informática. O foco do trabalho é direcionado para estudantes do nível 
médio e de cursos técnicos. Entretanto, pretende-se em trabalhos 
futuros ampliar a abordagem para cursos de nível superior. Entre os 
objetivos específicos do projeto, pretende-se propiciar ambientes 
alternativos e lúdicos para o ensino e aprendizagem da programação de 
computadores; propor a utilização de ambientes de software que 
simulem o comportamento de robôs, visando a apresentação dos 
princípios básicos de programação aos estudantes; apresentar o kit 
Lego Mindstorms para construção de robôs e sua utilização na 
aprendizagem da programação; inovar em abordagens educativas 
visando explorar distintos estilos de aprendizagem dos estudantes; 
realizar atividades multidisciplinares, proporcionando a utilização da 
tecnologia como recurso didático para as demais disciplinas dos cursos 
técnicos de Informática; avaliar a abordagem pedagógica e seu impacto 
no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 
 

4. Metodologia 
 
O projeto apresenta uma proposta de pesquisa tecnológica aplicada a 
educação. Onde o foco da pesquisa está na investigação sobre 
abordagens pedagógicas inovadoras com a utilização dos princípios da 
robótica educativa visando oportunizar estratégias que privilegiem 
distintos estilos de aprendizagem dos estudantes. Sendo assim, 
pretende-se produzir conhecimentos acerca de abordagens didático 
pedagógicas que envolvam a utilização da tecnologia de robótica no 
processo de ensino e aprendizagem. A abordagem metodológica da 
pesquisa será pautada em um estudo de caso, que envolverá três 
práticas educativas envolvendo três disciplinas distintas da grade 
curricular do curso técnico em Informática. A ideia é analisar e 
comparar os impactos pedagógicos na utilização da robótica 
educacional em distintas áreas do conhecimento. Dessa forma, 
pretende-se verificar que tipo de prática educativa com uso da 
tecnologia da robótica educacional é mais eficiente para disciplinas de 
Matemática, Geografia e Biologia. Em cada disciplina haverá uma 
prática educativa (três práticas), e ocorrerão no laboratório de pesquisa 
do campus Bagé, atualmente, alocado no bloco de laboratórios de 
Informática. As práticas ocorrerão dentro do planejamento dos 
professores e nos horários destinados as suas disciplinas com duração 
de seis (6) horas aula cada. O levantamento dos dados da investigação 
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será realizado por meio de três instrumentos: observação direta e 
participativa do pesquisador; questionário junto aos estudantes sobre a 
prática educativa realizada; e, entrevista semi-estruturada com os 
docentes das disciplinas onde as práticas educativas foram aplicadas. A 
análise dos resultados da investigação será realizada no cruzamento dos 
dados obtidos pelos três instrumentos de coleta. Uma descrição textual 
apresentará os resultados qualitativos da abordagem metodológica. 
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Sistema de gerenciamente de férias - Uma aplicação WEB 

Autor(es):  Julio Cesar Leichtweis, Rodrigo Rosa da Silva 

Orientador: Leandro da Silva Camargo 

Instituição: IFSul - Câmpus Bagé 

1. Problema 
 
Através de uma análise in loco verificou-se que a Prefeitura Municipal 
de Bagé não possui um sistema eficiente de controle de férias dos 
servidores celetistas, gerando gastos com indenizações e demais 
despesas recorrentes de ações trabalhistas, pois os gastos e falta de 
gerenciamento estão no fato de existirem, nas instituições públicas, 
servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo que 
estes servidores possuem períodos definidos para o gozo das férias. 
 

2. Justificativa 
 
Com o atual cenário econômico que atinge todos os países, faz-se 
necessário que as instituições públicas adotem medidas que reduzam 
seus gastos e que busquem gerenciar de forma eficiente os recursos 
financeiros. 
 

3. Objetivo 
 
Apoiar a Prefeitura elaborando uma aplicação WEB para auxiliar o 
gerenciamento e controle de férias dos servidores celetistas. 
 

4. Metodologia 
 
Durante o projeto foi realizada uma pesquisa in loco, onde verificou-se 
que a Prefeitura Municipal de Bagé não possui um sistema eficiente de 
controle de férias dos servidores regidos pela CLT, gerando gastos com 
indenizações e demais despesas recorrentes de ações trabalhistas. 
Buscou-se elaborar uma aplicação WEB que auxiliasse o 
gerenciamento e controle das férias. O projeto consistia em desenvolver 
os diagramas de casos de usos, de classes e de sequência, sendo que o 
mesmo desenvolveu-se através do uso da ferramenta KANBAN. Após 
definiu-se o escopo do sistema e as atribuições de cada agente através 
do Product Backlog. Logo em seguida partiu-se para a fase de 
desenvolvimento da aplicação WEB. O desenvolvimento e entrega das 
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versões do sistema desenvolveram-se dentro de Sprints de 2 a 4 
semanas conforme prazos estipulados pelo orientador, utilizando-se a 
metodologia SCRUM. Após o fim do prazo de desenvolvimento, foi 
realizada a apresentação de projeto e a demonstração da aplicação para 
os agentes públicos da Prefeitura. 
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