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APRESENTAÇÃO	

	

A	MOCITEC,	Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSUL	–	Campus	Charqueadas,	
conta	anualmente	com	a	participação	de	aproximadamente	500	alunos	e	professores	
orientadores	 de	 projetos	 de	 pesquisa	 voltados	 ao	 estudo	 e	 desenvolvimento	 de	
programas	e	produtos	para	melhoramento	da	qualidade	de	vida	das	pessoas.	

A	IX	MOCITEC	realizou-se	em	27	e	28	de	agosto	de	2015	nas	dependências	do	
Campus	 e	 foram	 expostos	 145	 projetos,	 advindos	 do	 Ensino	 Fundamental,	 Médio,	
Técnico	e	Superior	de	todo	o	estado	do	Rio	Grande	do	Sul.	

Plantou-se	 uma	 semente	 que	 deve	 germinar	 por	 muitos	 anos	 na	 região	
carbonífera.	A	cada	ano	nos	deparamos	com	jovens	pesquisadores	e	seus	mestres	que	
com	muita	dedicação	preparam-se	durante	o	ano	todo	para	participarem	do	processo	
seletivo	 da	 Mostra.	 Embora	 não	 possamos	 receber	 a	 todos	 para	 que	 exibam	 seus	
trabalhos,	 aqueles	que	 são	efetivamente	expostos	no	evento	 são	 representativos	de	
um	trabalho	realizado	com	alunos	em	sala	de	aula	pelos	professores	das	mais	diversas	
áreas:	ciências	humanas,	exatas,	tecnologia,	engenharias,	linguagens	e	meio	ambiente.	

Os	textos	que	seguem	são	os	resumos	aprovados	para	exposição	presencial	no	
evento.	Desejo	uma	excelente	leitura	a	todos!		

	

Carla	de	Aquino	
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ENSINO	FUNDAMENTAL	

MATEMÁTICA	E	SUAS	TECNOLOGIAS	/	CIÊNCIAS	DA	NATUREZA	E	SUAS	
TECNOLOGIAS	

	

A	LUZ	DO	LIXO	

ORIENTADORES:	Janaina	Elizandro	e	Jassiane	Almeida	

AUTORES:	Arthur	Freitas	,	João	Visnievski	e	Ruan	Guterres	

RESUMO:	Partindo	da	observação	da	rede	elétrica	da	empresa	CRVR,	com	energia	gerada	a	
partir	do	lixo	em	nosso	município,	iniciou-se	o	projeto	A	LUZ	DO	LIXO.	Os	alunos	assistiram	ao	
vídeo	 DE	 ONDE	 VEM	 A	 ELETRICIDADE,	 em	 um	 debate	 sobre	 os	 recursos	 naturais	 e	 a	
importância	 de	 sua	 preservação.	 O	 próximo	 passo	 foi	 o	 gênero	 textual	 reportagem	 com	 a	
história	do	lixo	na	cidade	de	Minas	do	Leão,	a	rotina	da	empresa,	o	trajeto	dos	caminhões	e	a	
quantidade	 de	 resíduos	 que	 trazem	 de	 outras	 cidades,	 observando	 o	 mapa	 do	 Estado,	
identificando	alguns	municípios	que	estão	nesse	processo.	Lançamos	na	escola	a	campanha	do	
LACRE	 SOLIDÁRIO,	 distribuindo	 uma	 garrafa	 pet	 para	 cada	 turma	 para	 que	 as	 garrafas	 com	
lacres	 sejam	 trocadas	 por	 uma	 cadeira	 de	 rodas,	 promovendo	 a	 inclusão.	 Depois	 os	 alunos	
conheceram	o	 esquema	que	 torna	 o	 lixo	 em	energia,	 compreendendo	 o	 que	 é	 gás	metano,	
seus	 efeitos	 na	 natureza	 e	 os	 benefícios	 do	 biogás.	 Realizaram	 a	 experiência	 com	 vinagre	 e	
bicarbonato	de	sódio	para	a	comprovação	da	existência	do	gás.	Também	realizaram	atividades	
on-line	de	 jogos	de	 reciclagem.	Com	o	apoio	da	nutricionista	da	escola,	 conheceram	o	 valor	
nutricional	daquilo	que	jogamos	fora,	das	cascas	dos	alimentos,	produzindo	algumas	receitas.	
Os	alunos	tiveram	a	oportunidade	de	conhecer	a	empresa	CRVR	e	como	funciona	a	usina	de	
biogás.	Os	alunos	aprenderam	também,	a	fazer	cartões	com	papel	reciclado,	e	um	terrário	em	
uma	 lâmpada	queimada,	símbolo	do	nosso	projeto.	Por	fim,	construíram	uma	maquete,	com	
um	gerador	mecânico,	simulando	a	energia	para	uma	cidade.	

	

A	ÁGUA	NOSSA	DE	CADA	DIA	

ORIENTADOR:	Margarete	Almeida	Souza	

AUTORES:	Luiz	Miguel	Dihl	Martins,	Solange	Pires	da	Silva	e	Weshilley	da	Silva	Zanini	
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RESUMO:	Palavras-chaves:	Conscientização-	Preservação-	Economia	O	presente	Projeto	visa	
garantir	 o	 uso	 sustentável	 da	 água	 e	 sua	 mitigação	 (intervenção	 humana	 com	 o	 intuito	 de	
reduzir	ou	remediar	determinado	impacto	ambiental).	Ainda	pretende	envolver	a	Comunidade	
Escolar	 no	 processo	 de	 aproveitamento	 da	 água,	 utilizando	 para	 tanto	 chuva	 e	 cisterna.	 A	
qualidade	 da	 água	 captada	 através	 do	 uso	 de	 cisterna	 complementará	 o	 sistema	 de	 água	
potável	nos	usos	não	potáveis,	como	 limpeza	geral,	 rega	de	hortas	e	 jardins	e	em	um	futuro	
próximo	nas	descargas	de	vasos	sanitários.	A	água	da	chuva	será	usada	como	fonte	alternativa.	
Visando	 alcançar	 os	 objetivos	 do	 presente	 projeto	 "A	 Água	Nossa	 de	 Cada	Dia",	 a	 proposta	
consiste	 em	 prover	 um	 melhor	 aproveitamento	 da	 água	 coletada	 da	 chuva,	 no	 âmbito	
quantitativo,	diminuindo	o	consumo	da	água	e	qualitativo	aproveitando	o	recurso	natural	que	
se	encontra	em	escassez.	

	

AFUNGENTANDO	FORMIGAS	

ORIENTADOR:	Carmen	Ennes	Becke	

AUTORES:	Felipe	Leote	Sampaio,	Marcelo	Gabriel	Pimenta	Pedroso	e	Mateus	Oliveira	
Cardoso	

RESUMO:	 O	 trabalho	 pretende	 apresentar	 uma	 forma	 eficiente	 e	 natural	 de	 afugentar	
formigas.	Sabendo	que	as	mesmas	têm	um	papel	muito	importante	na	natureza:	escavam	solo,	
ajudam	 a	 ventilá-lo	 e	 espalham	 sementes.	 Além	 disso,	 comem	 animais	 vivos	 e	mortos.	 Elas	
estão	 entre	 os	 principais	 predadores	 de	 outros	 insetos.	 Se	 fossem	 extintas,	 com	 certeza	
aumentaria	a	população	desses	insetos,	com	reflexos	negativos	para	o	homem.	Desta	forma	o	
objetivo	 é	 encontrar	métodos	 naturais	 que	 façam	 com	 que	 as	 formigas	 abandonem	 o	 local	
onde	cultivamos	verduras.	O	estudo	será	realizado	através	de	observações	dos	experimentos	e	
métodos	 utilizados	 durante	 o	 trabalho.	 O	 diário	 de	 campo	 será	 utilizado	 na	 coleta	 de	
informações	 importantes	 para	 o	 desenvolvimento	da	pesquisa	 aliado	 a	 uma	 fundamentação	
teórica	que	permitirá	a	análise	dos	dados	e	a	conclusão	do	trabalho.		

	

ATLETISMO	ESCOLAR	-	UMA	PROPOSTA	SÓCIO-EDUCATIVA	

ORIENTADORES:	Jerônimo	Custódio	da	Silva,	Lilian	Natani	Rosa	da	Silva	Virtuoso	e	Luis	
Alberto	Mutuberria	Vaz	

AUTORES:	Evandro	Eduard	Aguirre,	Rubia	Maria	Silva	Zimath	e	Stefani	Vicente	Carvalho	

RESUMO:	 O	 esporte	 competitivo	 tornou-se	 um	 conteúdo	 predominante	 das	 aulas	 de	
educação	física	na	escola	e	pelo	motivo	da	maioria	dos	professores	saber	trabalhá-lo	a	partir	
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de	 um	 ponto	 de	 vista	 educacional,	 acabam	 contribuindo	 para	 que	 haja	 uma	 competição	
exacerbada	em	suas	aulas.	Os	jogos	cooperativos	podem	ser	a	solução	para	tanta	competição	
e	 individualismo,	 mas	 espera-se	 com	 este	 trabalho	 mostrar	 que	 se	 a	 competição	 for	 bem	
administrada,	ela	terá	seu	papel	educacional	para	a	formação	social	da	criança	assim	como	os	
jogos	cooperativos.	O	objetivo	deste	estudo	foi	analisar	a	contribuição	do	ensino	do	atletismo	
competitivo	e	cooperativo	para	a	transmissão	de	valores	e	atitudes	para	uma	boa	convivência.	
Procurou-se	 fazer	 uma	 transformação	 pedagógica	 num	 esporte	 extremamente	 competitivo	
deixando-o	mais	cooperativo	para	que	as	crianças	pudessem	estar	vivenciando	a	competição	e	
cooperação	para	assimilação	de	valores	e	atitudes	essenciais	para	sua	formação	social.	

	

CONTRUINDO	A	PONTE	SOBRE	O	RIO	JACUI	

ORIENTADORES:	Mari	Valle,	Renata	Gladys	Machado	dos	Santos	Domingues	e	Roselí	Diehl	
Wrasse	

AUTORES:	Émerson	Milke	Campos	Polônia	e	Tabatá	da	Luz	Azeredo	

RESUMO:	 O	 Projeto	 surgiu	 do	 interesse	 dos	 alunos	 de	 8ª	 série,	 turma	 82,	 através	 do	
levantamento	 de	 uma	 situação-problema	 a	 construção	 da	 ponte	 unindo	 os	 municípios	 de	
Triunfo	 e	 São	 Jerônimo,	 buscando	 alternativas	 de	 realizar	 um	 desejo	 que	mobiliza	 todos	 os	
moradores	 desses	 municípios,	 pois,	 diariamente,	 centenas	 de	 pessoas	 fazem	 a	 travessia	
através	das	lanchas	e	da	balsa.	Esse	trajeto	fica	prejudicado	no	inverno,	devido	à	forte	neblina.	
Do	desejo	de	 resolver	um	problema	que	abrange	 todos	os	moradores	e	 trabalhadores	dessa	
região,	 surgiu	 também	 a	 necessidade	 de	 aplicar	 os	 conhecimentos	 matemáticos	 e	 de	
geografia.	Para	tanto	escolheram	o	Programa	Google	Earht	aliado	a	trigonometria,	semelhança	
de	triângulos	para	fundamentar	os	cálculos	que	representam	o	traçado	da	estrutura	da	ponte,	
levando	 em	 consideração	 a	 altitude	 dos	municípios	 em	 questão.	 Para	 realizar	 o	 traçado	 da	
construção	da	Ponte,	 observamos	a	 largura	do	 rio	 e	 a	 altitudes	dos	municípios.	As	bases	da	
estrutura	 da	 ponte,	 que	 é	 um	 triângulo	 retângulo,	 sendo	 um	 dois	 lados	 a	 diferença	 das	
altitudes	dos	municípios	São	Jerônimo	e	Triunfo,	o	outro	a	medida	traçada	pela	distância	entre	
dois	 pontos	 no	Google	 earth;	 para	 encontrar	 o	 ângulo	 de	 inclinação,	 usamos	 a	 definição	 de	
tangente,	do	qual	encontramos	um	ângulo	mínimo,	mas	que	existe.	Para	fazer	o	“Projeto”	da	
maquete	da	ponte	usamos	a	folha	milimetrada,	cálculos	de	triângulos	semelhantes	e	relações	
trigonométricas.	

	

ENERGIA	EÓLICA	

ORIENTADORES:	Gilmar	de	Azevedo	Falleiro,	José	Edimilson	Machado	Kober	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affelolt		
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AUTORES:	Isadora	Poeta	Peixoto,	Maria	Eduarda	Raffo	da	Silva	e	Mariana	Pereira	da	Silva	

RESUMO:	Nosso	trabalho	refere-se	há	energia	eólica,	assunto	de	extrema	importância	por	ser	
produzida	a	partir	da	força	dos	ventos,	que	é	abundante	em	muitas	regiões,	renovável	e	limpa,	
além	de	muito	 econômica.	 Em	nosso	projeto	 foi	 usado	um	 “micro	motor”	 de	DVD,	 algumas	
mini	 lâmpadas	 leds,	e	para	a	hélice	da	 “turbina”	um	pirocóptero	 (hélice	plástica),	para	 torre	
um	 cano	 de	 PVC	 de	 1	 polegada,	 que	 foi	 o	 ideal	 por	 encaixar	 o	micro	motor	 perfeitamente,	
também	uma	 conexão	 de	 cano	 em	 forma	 de	 joelho,	 e	 um	 cap	 (tampinha	 de	 cano	 de	 pvc	 1	
polegada)	 para	 encaixar	 a	 turbina	 na	 maquete.	 Antes	 de	 criar	 o	 gerador	 elaboramos	 um	
cenário	 para	 ilustrar	 o	 que	 aconteceria	 nos	 propulsores	 de	 energia	 eólica,	 usando	 assim,	
madeira,	 cartolina	 colorida,	 cola,	 tesoura,	 fita	 durex,	 tinta,	 rolha	 e	 alguns	 objetos	 para	
caracterizar	uma	casa,	com	o	propósito	de	darmos	uma	real	impressão.	O	primeiro	passo	para	
começarmos	a	maquete	foi	encaixar	a	hélice	no	micro	motor	de	DVD	e	fixarmos	um	ao	outro	
com	a	cola	bonder,	dentro	da	peça	em	 forma	de	 joelho,	e	usamos	uma	 fita	durex	para	 fixar	
melhor,	 por	 um	 lado	 do	 cano	 passamos	 o	 fio	 de	 led	 logo	 após	 juntarmos	 todas	 as	 peças	 e	
prendemos	o	cap	na	lateral	do	cenário,	fizemos	o	encaixe	entre	o	gerador	e	o	cap,	e	a	hélice	ao	
motor,	e	colocamos	os	leds	no	poste	e	na	casa	construída	com	os	materiais.	Por	fim,	fizemos	
com	 que	 um	 ventilador	 simulasse	 o	 vento	 que	 induz	 a	 movimentação	 da	 hélice	 que	 gerou	
energia	elétrica	que	 se	conduziu	até	as	 lâmpadas	de	 led.	O	projeto	 serve	para	 ilustrar	 como	
funciona	 um	 parque	 eólico,	 juntamente	 com	 a	 importância	 que	 tem	 quanto	 à	 redução	 de	
gastos,	e	a	diminuição	na	poluição	do	meio	ambiente,	pois	tratasse	de	uma	energia	limpa.	

	

ENERGIA	SOLAR	

ORIENTADORES:	Gilmar	de	Azevedo	Falleiro,	José	Edimilson	Machado	Kober	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affelolt.		

AUTORES:	Lucas	Rafael	Martins,	Matheus	Cezimbra	e	Valéria	Vilodre	Saraiva.		

RESUMO:	A	energia	 solar	 captada	através	de	placa	não	 tem	uso	 recente,	Willoughby	Smith	
descobriu	 em	 4	 de	 fevereiro	 de	 1873	 o	 efeito	 fotovoltaico	 no	 selênio	 como	 um	 acidente	
inesperado,	então	Adams	desenvolveu	em	1877	o	primeiro	dispositivo	sólido	de	fotoprodução	
de	eletricidade.	Mesmo	com	o	apelo	atual	por	 soluções	sustentáveis,	ainda	se	enfrenta	uma	
dificuldade	de	aceitação	pelo	mercado.	Nosso	trabalho	busca	dar	informações	para	facilitar	o	
entendimento	desse	recurso	disponível	na	natureza	e	assim	contribuir	para	a	ampliação	do	seu	
uso.	A	 transformação	de	 fótons	 dos	 raios	 solares	 captados	 nas	 placas	 por	 energia	 elétrica	 é	
capaz	de	alimentar	residências,	comércios,	hospitais,	além	de	outras	finalidades.	A	placa	que	
usamos	 neste	 trabalho	 custou	 R$	 49,00	 e	 é	 capaz	 de	 gerar	 6V	 de	 tensão	 ,	 suficiente	 para	
carregar	um	celular.	 Para	uma	 casa	onde	mora	uma	 família	 de	 classe	média	 com	dois	 filhos	
seria	necessário	instalar	placas	em	uma	área	de	40m2	(aproximadamente).	Em	nosso	trabalho	
procuramos	 demonstrar	 a	 relação	 custo/benefício,	 levando	 em	 consideração	 o	 consumo	
médio	 desta	 família	 hipotética	 e	 o	 tempo	 de	 retorno	 para	 o	 investimento.	 Como	 pontos	
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negativos,	 cabe	 salientar	 o	 alto	 custo	 de	 instalação	 e	manutenção	 deste	 equipamento,	 bem	
como	 o	 tamanho	 da	 área	 de	 placas	 em	 função	 da	 capacidade	 de	 geração	 de	 energia,	
principalmente	em	nosso	Estado	(RS)	devido	ao	clima	temperado.	

	

FIO	DENTAL	RECICLADO		

ORIENTADOR:	Carmen	Ennes	Becker	

AUTORES:	Ana	Luizy	Ribeiro	Ramos	da	Silva,	Arthur	de	Lima	Sippel	e	Juliana	Muller	de	
Freitas	

RESUMO:	A	pesquisa	pretende	verificar	o	uso	de	fio	dental	na	higienização	bucal.	Conforme	
estudos	já	realizados,	esta	higiene	apenas	com	a	escovação	compromete	a	saúde	dos	dentes	e	
gengivas	uma	vez	que	o	fio	dental	é	necessário	para	limpar	lugares	onde	a	escova	não	alcança.	
Serão	apresentadas	alternativas	para	a	confecção	de	fio	dental	através	de	materiais	recicláveis	
com	o	objetivo	de	enfatizar	a	importância	do	uso	do	mesmo,	bem	como	formas	acessíveis	de	
adquiri-lo.	 O	 estudo	 envolverá	 uma	 amostra	 de	 pessoas	 que	 moram	 em	 vários	 pontos	 de	
Charqueadas,	mais	especificamente	uma	representação	de	cada	vila.	Será	realizado	através	de	
entrevistas	 semi	 estruturadas	 e	 do	 diário	 de	 campo	 onde	 serão	 coletadas	 as	 informações	
necessárias	para	o	desenvolvimento	do	trabalho	através	da	análise	e	interpretação	dos	dados	
com	base	numa	fundamentação	teórica	consistente.	

	

INFLUÊNCIA	DOS	JOGOS	DE	VÍDEO	GAME:	BENEFÍCIOS	E	MALEFÍCIOS		

ORIENTADORES:	Gilmar	de	Azevedo	Falleiro,	Jose	Edimilson	Machado	Kober	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affelolt	

AUTORES:	Alisson	Luís	Silveira	Abreu,	Gustavo	Vieira	Kun	e	Victor	Castro	Prestes	

RESUMO:	Hoje	em	dia	os	vídeo	games	estão	cada	vez	mais	populares	entre	crianças,	jovens	e	
até	adultos.	Apesar	da	preocupação	de	pais	e	educadores	com	a	violência	presente	na	maioria	
dos	jogos,	há	estudos	que	demonstram	que	os	jogadores	melhoram	a	visão,	pois	aumentam	a	
capacidade	 do	 cérebro	 de	 prestar	 atenção	 em	 vários	 eventos	 ao	 mesmo	 tempo,	 podem	
contribuir	com	a	coordenação	motora,	além	de	aumentar	a	percepção	visual	e	espacial.	Nosso	
trabalho	 visa	 avaliar	 benefício	 e	 malefício	 dos	 games,	 pretendemos	 falar	 sobre	 o	 assunto	
elaborando	uma	pesquisa	relacionada	ao	uso	de	games,	para	 isso,	utilizamos	um	notebook	e	
um	monitor	onde	configuramos	os	programas	com	jogos	violentos	e	não	violentos.	A	 ideia	é	
constatar	a	 influência	dos	 jogos	no	comportamento	das	pessoas,	com	esse	 intuito	aplicamos	
um	questionário	antes	e	depois	dos	jogos	e	filmamos	os	participantes	da	pesquisa	durante	os	
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jogos,	para	posterior	avaliação	da	expressão	corporal	dos	jogadores.	Nosso	objetivo	é	verificar	
que	as	pessoas	ficam	suscetíveis	aos	efeitos	dos	games,	durante	e	posteriormente	aos	jogos.	

	

JUVENTUDE	E	RASCISMO		

ORIENTADORES:	Mari	Valle,	Renata	Gladys	Machado	dos	Santos	Domingues	e	Roselí	Diehl	
Wrasse.		

AUTORES:	Fernanda	Bizarro	Kersting,	Joana	Schimidt	Tavares	e	Lívia	Leote	Leite		

RESUMO:	A	ideia	do	projeto	partiu	do	interesse	dos	alunos	da	8ª	série,	da	turma	81	da	Escola	
Municipal	Qorpo	Santo	ao	assistirem	uma	palestra	sobre	Racismo,	e	em	abordagens	em	sala,	
onde	 os	 alunos	 relataram	 a	 problemática	 dos	 apelidos	 pejorativos	 aos	 colegas.	 Tentando	
entender	 de	 onde	 vem	 tanta	 discriminação	 foi	 feito	 a	 leitura	 e	 estudo	 de	 um	 texto	 sobre	
Discriminação	 Racial,	 em	 que	 foram	 elaboradas	 perguntas	 com	 o	 intuito	 de	 pesquisar	 e	
descobrir	 a	 visão	 dos	 alunos,	 funcionários	 e	 professores	 da	 escola	 sobre	 a	 temática	
Discriminação	 e	 Racismo.	 Para	 analisar	 de	 forma	 adequada	 essa	 problemática,	 os	 alunos	
fizeram	uma	pesquisa	de	campo,	envolvendo	cálculos,	porcentagem	e	construíram	gráficos	e	
“slides”	 representativos	 da	 situação.	 No	 final,	 o	 resultado	 será	 apresentado	 à	 Comunidade	
Escolar.	 Pensando	 em	 contribuir	 para	 a	 promoção	 da	 igualdade	 racial	 na	 escola,	 os	 alunos	
farão	 divulgação	 da	 lei	 10.639/2003,	 que	 estabelece	 a	 obrigatoriedade	 e	 a	 importância	 do	
estudo	da	história	e	da	cultura	afro-brasileira	e	africana	na	Educação	Básica.	

	

MOTOR	STIRLING	ARETSANAL	

ORIENTADOR:	Márcia	Sulani	de	Fraga	Guedes	Alves		

AUTOR:	Rita	Katielle	da	Silva	Pereni	

RESUMO:	Desde	os	primórdios,	a	humanidade	utiliza	fontes	motoras	para	obter	trabalho.	Os	
primeiros	motores	 utilizavam	 força	 humana,	 tração	 animal,	 correntes	 de	 água,	 o	 vento,	 e	 o	
vapor.	 Um	 motor	 é	 um	 dispositivo	 que	 converte	 outras	 formas	 de	 energia	 em	 energia	
mecânica,	 de	 forma	 a	 impelir	 movimento	 a	 uma	 máquina	 ou	 veículo.	 O	 motor	 é	 uma	 das	
invenções	recentes	mais	importantes	e	com	maior	impacto	na	sociedade	atual	e	desde	então	
desperta	o	interesse	de	seu	funcionamento	e	sua	construção	pode	ser	uma	excelente	forma	de	
compreender	 seu	 funcionamento.	 Para	 tanto	 será	 construído	 um	modelo	 de	 motor	 Stirling	
artesanal	 concebido	 por	 Robert	 Stirling	 no	 início	 do	 século	 XIX,	 que	 surpreende	 por	 sua	
simplicidade	uma	vez	que	consiste	de	duas	câmaras	em	diferentes	temperaturas	que	aquecem	
e	 resfriam	um	gás	de	 forma	alternada,	 provocando	expansão	e	 contração	 cíclicas,	 o	 que	 faz	
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movimentar	 dois	 êmbolos	 ligados	 a	 um	 eixo	 comum.	 A	 construção	 será	 possível	 utilizando	
alguns	materiais	 reciclados	 onde	 será	 possível	 compreender	 o	 funcionamento	 de	 um	motor	
semelhante	aos	de	veículos	automotores	porém	de	combustão	externa.	O	modelo	construído	
será	 o	 Alfa	 que	 possui	 cilindros	 em	 linha	 semelhante	 ao	 motor	 de	 automóvel	 e	 de	 fácil	
visualização	 visto	 o	 uso	 de	 pistões	 de	 vidro	 transparentes.	 Também	 serão	 destacadas	
informações	referentes	a	vantagens	e	desvantagens	do	motor,	eficiência	e	aplicações.		

	

ONDAS	SONORAS	

ORIENTADORES:	Gilmar	de	Azevedo	Falleiro,	Jose	Edimilson	Machado	Kober	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affelolt		

AUTORES:	Everton	Scienza	da	Fonseca,	Fellipe	Ramon	Bittencourt	Capelão	e		Leandro	
Inchingolo	Teixeira		

RESUMO:	Quando	 estudamos	 o	 conteúdo	de	 ondas	 percebemos	 que	 ele	 está	 presente	 em	
nosso	cotidiano,	afinal	utilizamos	as	ondas	para	falar	ao	celular,	ouvir	rádio,	aquecer	algo	no	
micro-ondas,	 além	 de	 ouvir	música,	 dentre	 outras	 inúmeras	 utilidades.	 É	 curioso	 como	 que	
algo	 que	 está	 tão	 presente	 para	 nós	 possa	 parecer	 tão	 abstrato,	 onde	 temos	 que	 fazer	 um	
esforço	para	imaginar	o	que	estudamos.	Neste	experimento	vamos	demonstrar	que	as	ondas	
sonoras	 podem	adquirir	 formas	 variadas	 devido	 aos	 diferentes	 comprimentos	 de	 onda.	 Este	
trabalho	 pode	 ser	 apresentado	 como	 uma	 experiência	 de	 física	 gerando	 argumentos	 para	
estudantes	que	querem	saber	mais	sobre	a	própria	voz,	temos	o	objetivo	de	passar	isso	para	
as	 pessoas	 divulgando	 o	 nosso	 trabalho	 e	 respondendo	 à	 curiosidades.	 Estamos	 fazendo	 o	
trabalho	 por	 etapas,	 pesquisamos	 em	 livros,	 revistas	 e	 internet.	 A	 partir	 daí	 estamos	
confeccionando	um	aparelho	onde	as	pessoas	possam	enxergar	a	 voz,	os	materiais	 são	bem	
simples:	 primeiro	 pegamos	 uma	 lata,	 laser,	 fita,	 cano	 de	 PVC	 cortado	 em	 V	 na	 ponta	 para	
poder	ajeitar	o	 laser	mirando	para	o	pequeno	espelho	que	vai	estar	na	 lata	e	um	balão	para	
colocar	 na	 boca	 da	 lata.	 Pretendemos	 com	 esse	 trabalho	 mostrar	 para	 as	 pessoas	 que	 é	
possível	 enxergar	 a	 nossa	 voz,	 e	 que	 sem	as	 ondas	 sonoras	 a	 nossa	 comunicação	 seria	 bem	
mais	difícil.		

	

PLÂNCTONS	DE	ÁGUA	DOCE	E	OS	DETERGENTES	

ORIENTADOR:	Carla	da	Silveira	

AUTORES:	Igor	Luciano	Weidmann	Bernardes,	Kauan	de	Oliveira	e	Lucas	Maier	dos	Santos	
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RESUMO:	O	 saneamento	 básico	 ainda	 é	 um	 grande	 problema	 a	 ser	 resolvido	 no	 Brasil.	 O	
esgoto	nem	sempre	é	tratado	adequadamente	e	é	descartado	nas	águas	dos	rios,	lagos	e	etc.	
Mas	 o	 que	 acontece	 quando	 a	 água	 usada	 para	 lavar	 a	 louça,	 por	 exemplo,	 (que	 contém	
detergentes	ricos	em	fósforo),	é	lançada	em	um	ambiente	de	água	doce?	Qual	impacto	causa	
aos	microrganismos	e	de	que	forma	eles	serão	afetados?	Testamos	diferentes	detergentes	em	
amostras	de	água	e	comparamos	as	reações	de	alguns	microrganismos.	

	

REUTILIZANDO	ÓLEO	DE	COZINHA	

ORIENTADORES:	Adivaneo	Bigolin	Brum	e	Juliana	A.	Staniecki	Brum	

AUTORES:	Gabriela	da	Silva	Guedes	Rodrigues,	Maiara	da	Rosa	Amaral	e	Monique	Franco	da	
Rosa	

RESUMO:	O	terceiro	ano	da	Escola	Municipal	Artur	Dornelles	preocupado	com	a	poluição	do	
nosso	planeta	e	principalmente	do	nosso	 rio	 Jacuí	 vem	com	esse	projeto	 tentar	 incentivar	 a	
comunidade	escolar	a	se	conscientizar	e	diminuir	a	poluição	do	nosso	planeta,	começando	em	
casa,	 na	 nossa	 escola	 e	 na	 vila	 pois	 ainda	 a	maioria	 das	 pessoas	 jogam	 o	 óleo	 utilizado	 na	
cozinha	direto	na	 rede	de	esgoto,	desconhecendo	os	prejuízos	dessa	ação.	 Independente	do	
destino,	 esse	 produto	 prejudica	 o	 solo,	 a	 água,	 o	 ar	 e	 a	 vida	 de	muitos	 animais,	 inclusive	 o	
homem.	Este	projeto	tem	como	objetivos	realizar	uma	campanha	na	escola	na	escola,	para	a	
conscientização	da	reutilização	do	óleo	de	cozinha	e	os	males	que	ele	traz	ao	meio	ambiente	
se	 descartado	 de	 forma	 irregular;	 fazer	 com	 que	 essa	 campanha	 atinja	 toda	 a	 comunidade	
escolar;	 fazer	da	escola	um	ponto	de	coleta	de	óleo	de	cozinha	usado;	 transformar	parte	do	
óleo	de	cozinha	em	sabão	e	velas	de	decoração	para	transformar	em	renda	para	a	arrecadação	
dos	livros	da	Léia	Cassol	para	o	segundo	e	terceiro	trimestre;	realizar	a	doação	do	restante	do	
óleo	para	o	Liquigás	que	transforma	em	arrecadação	para	os	bombeiros	voluntários;	firmar	um	
convênio	 com	 a	 Liquigás	 para	 arrecadar	 verbas	 para	 a	 compra	 dos	 livros	 da	 Léia	 Cassol	 e	
instruir	o	bairro	 Santo	Antônio	a	 confeccionar	o	 seu	próprio	 sabão	deixando	de	poluir	o	Rio	
Jacuí.	

	

ROBÔ	GUINDASTE	HIDRÁULICO		

ORIENTADOR:	Márcia	Sulani	de	Fraga	Guedes	Alves		

AUTOR:	Paula	Lima	Saldanha	Saldanha	

RESUMO:	 A	 hidráulica	 é	 a	 parte	 da	 física	 que	 se	 dedica	 a	 estudar	 o	 comportamento	 dos	
fluídos	em	movimento	e	em	repouso,	um	sistema	interessante	e	muito	importante	que	não	é	
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tratado	 tão	normalmente	como	outros	assuntos	a	nossa	volta.	Porém	a	maioria	das	pessoas	
desconhece	a	hidráulica,	pois	pensam	se	tratar	de	um	assunto	distante	delas.	A	hidráulica	tem	
sua	importância	reforçada	desde	o	século	XIX,	determinando	suas	especificações	na	prática	da	
engenharia	e	da	arquitetura.	A	palavra	hidráulica	originaria	do	grego,	significa	a	união	de	hydra	
=	 água,	 e	 aulos	 =	 condução,	 união	 que	 promove	 trabalho.	 Esse	 projeto	 tem	 por	 objetivo	
ampliar	 o	 conhecimento	 das	 pessoas	 sobre	 o	 que	 é	 um	 sistema	 hidráulico	 que	 é	 muito	
utilizado	 no	 nosso	 cotidiano	 como	 nos	 carros,	 nos	 elevadores,	 nas	 máquinas	 agrícolas,	 em	
canteiros	 de	 obras,	 entre	 outras	 aplicações.	 Para	 tanto	 será	 construído	 um	 robô	 guindaste	
hidráulico	onde	será	possível	movimentá-lo	através	de	sistema	hidráulico	com	quatro	seringas	
que	servirão	como	comando	e	quatro	que	serão	para	movimento	do	robô.	O	robô	guindaste	
entrará	 em	 movimento	 através	 de	 efeitos	 de	 hidrodinâmica	 que	 leva	 em	 consideração	 as	
forças	 envolvidas	 no	 escoamento	 dos	 fluídos	 (força	 da	 gravidade,	 pressão,	 da	 tensão	
tangencial,	 da	 viscosidade,	 da	 compressibilidade).	 Serão	 destacados	 conceitos	 da	 física	
relacionados	 ao	 funcionamento	 do	 robô	 que	 possam	 facilitar	 a	 compreensão	 do	 uso	 da	
hidráulica	no	cotidiano. 	

	

SUMIDOURO	DE	GARRAFAS	PETS	

ORIENTADORES:	Renata	Osielski	e	Luciano	Falconi	

AUTORES:	Alexandre	Araujo,	Julia	Falconi	e	Laura	Souza	e	Silva	

RESUMO:	 Tendo	 em	 vista	 os	 problemas	 frequentes	 de	 alagamento	 que	 ocorrem	 no	 meio	
onde	vivemos,	eu	e	meus	colegas	buscamos	uma	solução	que	fosse	fácil,	rápida	e	barata	para	
que	qualquer	 cidadão	com	esse	problema	possa	 fazer.	 Esse	projeto	 tem	como	objetivo	para	
que	em	dias	de	chuva	de	grande	intensidade	a	água	possa	dar	vazão	rapidamente	sem	alagar	
ruas,	pátios	e	etc.	A	parte	que	 ficará	 submersa,	ou	 seja,	a	que	 ficará	em	baixo	da	 terra	 será	
feita	com	garrafas	pet	unidas	por	canos,	com	um	formato	variável	ao	pátio	da	pessoa,	acima	
do	 solo	 ficará	um	 ralo	padrão	com	a	 função	de	 coletar	a	água.	Todas	as	garrafas	 submersas	
terão	pequenos	furos	para	escoar	a	água	para	debaixo	do	solo	e	retirar	das	ruas	e	pátios.	Um	
sumidouro	normal,	ou	seja,	feito	de	concreto	necessita	de	um	espaço	único	concentrado	com	
as	 sua	 medidas	 e	 o	 nosso	 projeto	 pode	 ser	 rearranjado	 de	 diversas	 formas	 conforme	 a	
necessidade	de	adaptação	do	local.	

 

TIPOS	DE	SOLOS	E	SUAS	CONTRIBUIÇÕES	PARA	O	EFEITO	ESTUFA	

ORIENTADOR:	Carla	da	Silveira	

AUTORES:	Clayton	Kaua	Oliveira	Barcelos	e	Sidney	Correia	Oliveira	
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RESUMO:	 Sabemos	 que	 a	 superfície	 terrestre	 recebe	 grande	 parte	 das	 radiações	 solares.	
Essas	 radiações	 são	 refletidas	 para	 a	 atmosfera	 em	 forma	 de	 ondas	 de	 calor	 e	 esse	 calor	
retorna	para	a	superfície,	provocando,	assim,	o	efeito	estufa.	Essa	é	uma	dinâmica	do	planeta,	
mas	 o	 homem	 tem	 colaborado	 com	 a	 emissão	 de	 gases	 e	 desmatamentos.	 Após	 os	
desmatamentos,	o	solo	que	fica	exposto	colabora	na	reflexão	das	ondas	de	calor.	De	acordo	
com	sua	composição,	cada	solo	pode	ter	uma	contribuição	diferente	para	o	efeito	estufa,	no	
sentido	de	oferecer	mais	ou	menos	reflexão.	Foram	feitas	pesquisas	da	composição	de	alguns	
tipos	de	solos	e	medidas	suas	temperaturas	de	acordo	com	a	exposição	ao	sol.	Conhecendo	os	
tipos	 de	 solo,	 nesse	 sentido,	 pode	 ser	 possível	 um	 melhor	 manejo	 na	 hora	 da	 retirada	 da	
cobertura	vegetal	(seja	por	silvicultura,	mineração	e	etc.)	e,	assim,	minimizar	o	efeito	estufa.	

	

TRANFORMANDO	ÁGUA	EM	ESGOTO:	UMA	NOVA	ETAPA	DO	CICLO	DA	ÁGUA	

ORIENTADOR:	Inês	Dutra	Silveira	

AUTORES:	Jéssica	Silva	Serpa,	Keyla	Vargas	Machado	da	Rosa	e	Taíne	Souza	Silveira	

RESUMO:	No	último	verão,	soou	mais	alto	o	alarme	da	escassez	de	água	potável	no	Planeta.	
Mesmo	no	Brasil,	onde	se	encontraram	grandes	mananciais	de	água	doce,	as	secas	trouxeram	
muitos	prejuízos	e	preocupações.	Justificam-se	esses	problemas	pelo	aquecimento	global	com	
o	 efeito	 estufa	 artificial,	 pela	 poluição	 desenfreada	 resultantes	 das	 ações	 antrópicas,	 entre	
outros	fatores.	Assistimos	vários	documentários	e	lemos	textos	didáticos	e	informativos	sobre	
a	água	e	sua	condição	de	uso	pelos	humanos.	Encontramos,	no	livro	didático	de	Ciências	do	6º	
ano,	 um	 texto	 que	 afirmava:	 ...	 “para	 cada	 litro	 de	 água	 que	 usamos,	 produzimos	 60%	 de	
esgoto”.	Percebemos	então,	que	o	ciclo	natural	da	água	havia	mudado	seu	curso	pelo	nosso	
uso	e	consequente	desperdício.	Resolvemos	conhecer	melhor	os	caminhos	da	água	até	chegar	
em	nossas	casas	e	seu	retorno	ao	Rio	Jacuí.	Através	de	maquetes,	contas	de	água	atuais,	visita	
à	 CORSAN	 e	 ao	 rio	 Jacuí,	 fotos	 e	 relatórios	 das	 observações	 realizadas	 buscamos	 soluções	
simples	 e	 possíveis	 de	 aplicação	 para	 reduzir	 os	 danos	 aos	 corpos	 d’água	 naturais.	 Nossos	
objetivos	são:	CONHECER	OS	CAMINHOS	PERCORRIDOS	PELA	ÁGUA	PARA	CHEGAR	EM	NOSSA	
CASA	 E	 DE	 VOLTA	 AO	 RIO	 JACUÍ;	 CONHECER	 A	 RELAÇÃO	 DO	 CUSTO	 DO	 TRATAMENTO	 DA	
ÁGUA	E	A	 POLUIÇÃO;	 CONSTATAR	OS	CUSTOS	DA	ÁGUA	PARA	CADA	ATIVIDADE	REALIZADA	
EM	 NOSSAS	 CASAS;	 ENTENDER	 O	 CONSUMO	 E	 O	 DESPERDÍCIO	 DA	 ÁGUA	 EM	 RELAÇÃO	 À	
PRODUÇÃO	DE	ESGOTO;	ESTABELECER	ESTRATÉGIAS	DE	REDUÇÃO	DE	CONSUMO	DE	ÁGUA	E	
DA	GERAÇÃO	DE	ESGOTO	NO	NOSSO	COTIDIANO.	Para	tanto	 faremos	pesquisas,	entrevistas,	
panfletagem,	 estudos	 da	 relação	 consumo	e	 produção	 de	 esgoto,	 análise	 da	 conta	 de	 água,	
gráficos	e	a	confecção	de	uma	miniestação	de	tratamento	de	esgoto	domiciliar.		
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ENSINO	FUNDAMENTAL	

CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SUAS	TECNOLOGIAS	/	LINGUAGENS,	CÓDIGOS	E	
SUAS	TECNOLOGIAS	

	

A	HISTÓRIA	DO	CEMITÉRIO	JÚLIO	ROSA	

ORIENTADORES:	Bárbara	Azevedo	de	Souza	Silva	e	Sara	Silva	da	Costa	

AUTORES:	Keyla	Couto	Fuhr	Machado,	Laysla	Klivian	Vieira	Cardoso,	Mayra	Silva	Pires	e	
Thaina	da	Cruz	Machado	

RESUMO:	 Os	 alunos	 do	 sexto	 ano	 da	 Escola	 Municipal	 de	 Ensino	 Fundamental	 Thietro	
Antônio	Pires,	nas	disciplinas	de	História,	Língua	Portuguesa	e	Artes,	vem	através	do	presente	
projeto	 "A	 História	 do	 Cemitério	 Júlio	 Rosa",	 resgatar	 a	 origem	 do	 nosso	 cemitério,	 sua	
história,	 a	 importância	 deste	 patrimônio	 municipal,	 sua	 linha	 de	 tempo,	 evolução	 da	
arquitetura	e	estudo	das	primeiras	 famílias	sepultadas.	Os	alunos	 irão	pesquisar	sua	história,	
entrevistar	 os	 responsáveis	 por	 sua	 administração,	 estudar	 a	 arquitetura	 de	 suas	 lápides	 e	
túmulos	 entre	 outros,	 distinguir	 através	 das	 arquitetura	 e	material	 usado	 para	 a	 construção	
dos	túmulos	a	evolução	artística	e	de	materiais	de	acordo	com	a	contemporaneidade.	Por	fim,	
resgatar	 essa	 história,	 encantar	 com	 a	 leitura,	 aprender	 a	 ordem	 cronológica	 dos	 fatos	 e	
famílias	Charqueadenses,	despertar	o	interesse	e	a	valorização	por	um	espaço	público	que	fica	
junto	 a	 comunidade	onde	 esta	 inserida	 a	 escola	 e	 ter	 clareza	 que	 o	 Cemitério	Municipal	 de	
uma	cidade	é	Patrimônio	Público,	tendo	também	que	ser	cuidado,	fiscalizado,	respeitado	e	ter	
reconhecido	sua	história.		

	

A	PERDA	AUDITIVA	NOS	ADOLESCENTES	

ORIENTADOR:	Carmen	Ennes	Becker	

AUTORES:	Alexsandra	Figueiredo	Farias,	Jeniffer	Faleiro	Soares	e	Pietro	do	Couto	Freitas	

RESUMO:	Observando	hábitos	e	comportamento	de	adolescentes,	de	nossa	escola,	pode-se	
constatar	o	uso	demasiado	de	aparelhos	de	som	além	de	exposição	frequente	a	ambiente	que	
podem	 prejudicar	 a	 audição.	 Segundo	 a	 Organização	Mundial	 da	 Saúde,	 OMS,	 cerca	 de	 1,1	
bilhão	de	adolescentes	e	jovens	adultos	estão	em	risco	de	perda	auditiva.	A	causa	seria	o	"uso	
inseguro	 de	 dispositivos	 pessoais	 de	 áudio,	 incluindo	 smartphones,	 e	 exposição	 a	 níveis	
sonoros	 prejudiciais	 em	 locais	 como	 bares,	 discotecas	 e	 eventos	 esportivos.	 Desta	 forma	
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pretende-se	 desenvolver	 um	 trabalho	 envolvendo	 os	 adolescentes	 de	 nossa	 escola	 com	 o	
objetivo	 de	 verificar	 se	 os	 seus	 hábitos	 e	 comportamentos	 estão	 lhe	 expondo	 a	 risco	 de	
prejudicar	 sua	 audição.A	 pesquisa	 será	 realizada	 através	 de	 entrevistas	 semi	 estruturadas,	
observações	 que	 serão	 registradas	 no	 diário	 de	 campo	 e	 uma	 fundamentação	 teórica	 que	
possibilitará	a	análise	dos	dados	coletados	e	a	conclusão	do	trabalho.	

	

DO	AUTERRETRATO	À	SELFIE:	SENTIMENTOS	E	SENSAÇÕES	DAS	PESSOAS	AO	SE	
RETRATAREM	

ORIENTADORES:	Bárbara	Azevedo	de	Souza	Silva,	Maira	Dorneles	da	Silveira	e	Sara	Silva	da	
Costa	

AUTORES:	Brenda	Souza	da	Rocha,	Lays	Miriã	Freitas	da	Rosa,	Mariane	Finger	Rios	e	Samira	
Michele	de	Avila	Braga	Ojeda	

RESUMO:	 O	 projeto	 tem	 como	 tema	 o	 autorretrato,	 um	 passeio	 na	 história	 da	 arte	
descobrindo	os	diversos	autorretratos	em	várias	épocas	até	chegarmos	ao	momento	atual	com	
a	 tão	 conhecida	 selfie,	 comum	entre	 as	pessoas	devido	 aos	 avanços	 tecnológicos.	O	projeto	
envolve	verificar	os	autorretratos	mais	conhecidos	desde	a	pré-história	até	agora,	descobrindo	
os	porquês	desta	prática,	quais	as	particularidades	desta	expressão	e	o	que	querem	mostrar	
aos	 expectadores	 que	 apreciam.	 Com	 este	 projeto	 pode	 se	 identificar	 esses	 diversos	
autorretratos	e	pesquisar	com	um	público	variado,	de	crianças	até	 idosos,	o	que	pensam	do	
assunto	 e	 o	 porquê	 de	 fazer	 esta	 prática.	 A	 pesquisa	 contou	 com	 as	 disciplinas	 de	 Artes	 e	
Língua	Portuguesa,	na	qual	o	 tema	 foi	 trabalhado	através	de	apreciação	de	autorretratos	de	
diversos	 artistas	 e	 textos	 de	 escritores	 reconhecidos,	 estimulando	 uma	 produção	 textual	 e	
artística	 de	 autorretratos	 dos	 próprios	 alunos.	 Também	 foi	 aplicada	 uma	 pesquisa	 na	
comunidade	onde	os	alunos	vivem.	

	

DROGAS	E	A	ESCOLA	

ORIENTADOR:	Carmen	Ennes	Becker	

AUTORES:	Martynna	Astolfi	Tamanho,	Rafaela	Ávila	de	Souza	e	Rafaela	de	Antoni	Martins	

RESUMO:	As	drogas	são	um	problema	mundial	que	tem	tirado	a	vida	de	milhões	de	jovens	e	
devastado	muitas	famílias.	O	álcool,	o	tabaco	e	o	crack	são	algumas	dessas	drogas.	O	uso	de	
drogas	 por	 crianças	 e	 adolescentes	 vem	 crescendo	 cada	 vez	 mais.	 Um	 estudo	 realizado	 no	
Brasil	 e	 publicado	 no	 Jornal	 da	 Tarde	mostrou	 que	 24,7%	 dos	 jovens	 entre	 10	 e	 17	 anos	 já	
experimentaram	algum	tipo	de	droga.	Um	número	realmente	alarmante!	Diante	deste	grave	
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problema	 enfrentado	 pela	 sociedade	 resolvemos	 realizar	 uma	 pesquisa	 relacionada	 a	 este	
tema	em	nossa	escola.	O	trabalho	pretende	verificar	se,	em	nossa	escola,	este	problema	se	faz	
presente	 e	 desenvolver	 ações	 que	 informe	 os	 alunos	 sobre	 o	 assunto.	 Será	 desenvolvido	
através	 de	 entrevistas	 semi	 estruturadas,	 observações	 que	 serão	 registradas	 no	 diário	 de	
campo	aliado	a	uma	fundamentação	teórica	que	permitirá	a	análise	dos	dados	coletados	e	a	
conclusão	final.	

	

DROGAS	NA	ADOLESCÊNCIA	

ORIENTADORES:	Cristiane	Raphaelli	e	Sandriane	Anjos	

AUTORES:	Katrina	Vieira	da	Silva,	Kimberly	Marrek	Rodrigues	e	Mariana	Silva	Krumel	de	
Oliveira	

RESUMO:	A	adolescência	é	uma	 fase	do	desenvolvimento	humano	onde	acontecem	muitas	
mudanças	físicas	e	emocionais.	Nessa	fase	a	curiosidade,	questionamentos,	dúvidas,	conflitos	
e	 a	 vontade	 de	 experimentar	 o	 novo	 se	 sobressaem.	 Muitos	 adolescentes	 confundem	 o	
significado	 de	 ter	 liberdade	 com	 libertinagem	 e	 acabam	 se	 envolvendo	 com	 as	 drogas	 por	
achar	 que	estão	 apenas	 aproveitando	a	 vida.	 Pode	 ser	 por	 simples	 curiosidade	ou	porque	o	
amigo	 utiliza	 e	 diz	 que	 vale	 a	 pena	 experimentar,	mas	 o	 usar	 drogas	 envolve	 o	 proibido,	 a	
sensação	e	o	estar	na	moda,	que	na	adolescência	conta	muito.	Desse	modo,	as	drogas	acabam	
se	tornando	próximas	e	fazendo	parte	do	cotidiano	de	muitos	 jovens	da	comunidade	onde	a	
escola	 está	 inserida.	 O	 projeto	 visa	 promover	 o	 esclarecimento	 do	 que	 são	 as	 drogas	 e	 as	
consequências	 que	 elas	 podem	 trazer	 com	 seu	 uso	 para	 o	 indivíduo	 que	 a	 utiliza,	 dos	
problemas	 emocionais,	 familiares	 e	 sociais.	 Para	 isso,	 os	 alunos	do	9º	 ano	da	 EMEF	 Salgado	
Filho,	irão	realizar	pesquisas	para	diferenciar	drogas	lícitas	de	ilícitas,	entrevistas	com	pessoas	
que	 são	ou	 foram	usuárias	 de	drogas,	 entre	 outras	 atividades	 para	montar	 um	vídeo	 com	a	
exposição	 da	 pesquisa	 e	 os	 resultados	 obtidos.	 Com	 essa	 pesquisa	 espera-se	 proporcionar	
conhecimento	para	que	os	alunos	da	escola	possam	discernir	o	que	são	drogas	e	como	driblar	
o	seu	uso	de	modo	a	terem	uma	adolescência	saudável	e	feliz.		

	

ENERGIA	NUCLEAR:	PROBLEMA	OU	SOLUÇÃO	AO	MEIO	AMBIENTE	

ORIENTADORES:	Denise	Fonseca	Salsedo,	Patricia	Araújo	Fernandes	e	Sonia	de	Oliveira	
Mota	

AUTORES:	Alisson	Bastos	Minossi,	Kevin	Duarte	Peres	e	Luana	Leal	Vargas	
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RESUMO:	 São	 muitos	 os	 benefícios	 da	 energia	 nuclear	 para	 a	 sociedade,	 a	 utilização	 das	
radiações	é	usada	em	diversas	áreas,	tais	como:	na	medicina,	na	indústria,	na	agropecuária	e	
no	 meio	 ambiente.	 Por	 exemplo,	 no	 uso	 medicinal	 se	 insere	 no	 ambiente	 hospitalar	 e	 a	
produção	de	energia	elétrica	está	 ligada	a	moradia	e	 iluminação	pública.	Cabe	salientar	que,	
cada	 uma	 dessas	 aplicações	 há	 uma	 potencialidade	 de	 danos	 e	 risco	 com	 algumas	
peculiaridades.	Vários	países,	atualmente,	possuem	esta	energia	que	é	considerada	limpa,	pois	
não	polui	o	meio	ambiente.	Mas,	o	lixo	radioativo	deve	ser	armazenado	em	locais	adequados,	
seguindo	diversas	normas	rígidas	de	segurança.	Outra	questão	relevante	são	as	consequências	
que	 as	 usinas	 nucleares	 podem	 trazer	 ao	 meio	 ambiente	 por	 meio	 do	 seu	 lixo	 atômico,	
ocasionando	acidentes	devido	a	 liberação	de	material	 radioativo	de	dentro	do	reator.	Assim,	
provocando	 a	 contaminação	 do	 meio	 ambiente	 e	 doenças	 como	 o	 câncer,	 morte	 de	 seres	
humanos,	 de	 animais	 e	 de	 vegetais.	 Esse	 projeto	 tem	 como	 objetivo	 pesquisar	 o	
funcionamento	de	uma	usina	nuclear	com	seus	benefícios	e	consequências	ao	meio	ambiente.	
Será	apresentado	a	partir	uma	maquete	relatando	as	instalações	nucleares	com	suas	principais	
características	 e	 funcionalidades	 interiores	 e	 exteriores;	 também	 será	 elaborado	 um	
questionário	aplicável	 com	a	 seguinte	pergunta:	 “A	energia	nuclear	é	 realmente	benéfica	ao	
meio	ambiente?”.	

	

INVESTIGANDO	E	CONSTRUINDO	O	MUSEU	DA	REVOLUÇÃO	FARROUPILHA	

ORIENTADORES:	José	Edimilson	Machado	Kober,	Linara	Martins	Martin	Calbar	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affeldt	

AUTORES:	Eduardo	Tomacheski	Teixeira,	Yago	Oliveira	da	Silva	e	Nicolas	Conterato	Soares	

RESUMO:	Estamos	realizando	uma	pesquisa	sobre	os	primeiros	anos	da	Guerra	Farroupilha,	
pois	desejamos	relembrar	esta	história	tão	rica	em	fatos	e	culturas.	E	construindo	um	museu	
itinerante.	É	muito	 importante	esse	 trabalho	para	o	nosso	conhecimento	sobre	a	história	do	
nosso	estado	e	a	experiência,	que	vai	nos	ajudar	no	convívio	com	os	colegas	e	para	trabalho	
em	equipe	e	passaremos	a	dividir	um	pouco	de	conhecimento	com	quem	visitar	nosso	museu.	
Também	 deve	 contribuir	 para	 reavivar	 a	 memória	 e	 as	 tradições	 das	 pessoas	 que	 tiverem	
contato	 com	 nosso	museu.	 Estamos	 pesquisando	 em	 livros,	 internet,	 revista	 e	 documentos	
históricos	 dos	 anos	 1835	 a	 1837,	 no	 RS.	 O	 Museu	 Itinerante	 é	 um	 projeto	 concreto	 de	
democratização	 cultural,	 constituído	 de	 uma	 exposição	 de	 reproduções	 de	 fotos	 antigas	 e	
documentos	históricos	por	meio	de	um	projeto	de	história	e	educação	multidisciplinar.	Nosso	
objetivo	é	compreender	o	que	foi	a	história	da	Revolução	Farroupilha,	e	transformações	que	
aconteceram	na	época,	num	acontecimento	histórico	que	os	gaúchos	sentem	tanto	orgulho	de	
terem	participado.	Adquirimos	conhecimento	em	grupo	e	amizades.	Com	estas	 investigações	
compreendemos	 os	 primeiros	 anos	 da	 Revolução	 Farroupilha	 e	 também	 adquirimos	 maior	
senso	 crítico.	 Está	 sendo	 possível	 construir	 um	 modesto	 museu	 itinerante	 abordando	 a	
Revolução	Farroupilha.	
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MUSEU	ITINERANTE	HISTÓRIAS	DE	CHARQUEADAS	

ORIENTADORES:	José	Edimilson	Machado	Kober,	Linara	Martins	Martin	Calbar	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affeldt	

AUTORES:	Carolina	Teixeira	Müller,	Laura	Gonçalves	Noronha	Rodrigues	e	Vitória	Simões	

RESUMO:	O	 presente	 trabalho	 investiga	 a	 história	 da	 cidade	 de	 Charqueadas,	 levando	 em	
consideração	o	período	em	que	haviam	as	charqueadas,	a	mineração	do	carvão	e	os	clubes	de	
futebol	Ouro	Negro	e	Jeromina.	Sobre	estes	assuntos	realizamos	várias	pesquisas	e	buscamos	
diferentes	referenciais	para	que	pudéssemos	construir	os	museus	itinerantes	e	programas	de	
rádio	e	vídeo.	A	importância	do	trabalho	apresentado	está	justamente	na	valorização	e	resgate	
da	história	da	nossa	cidade	e	da	nossa	gente	para	que	assim	possamos	entender	as	situações	
atuais,	 pois	 através	 do	 passado	 se	 constrói	 um	 presente	 e	 vislumbra-se	 um	 futuro.	 Através	
deste	 trabalho	 pretendemos	 ajudar	 a	 resgatar	 a	 história	 do	 município,	 a	 importância	 da	
memória	 histórica	 bem	 como	 a	 valorização	 do	 povo	 charqueadense	 e	 suas	 realizações	 do	
passado.	Serão	formados	grupos	de	alunos	e	professores	que	pesquisarão	nas	comunidades	do	
município,	onde	buscarão	depoimentos,	fotografias,	documentos	e	objetos	que	fizeram	parte	
da	 historia,	 a	 partir	 disso	 serão	 construídos	 painéis	 temáticos,	 vídeos	 e	 gravações	 utilizando	
diferentes	recursos.	Temos	como	objetivos	principais	pesquisar,	entrevistar	e	resgatar	 fontes	
históricas	 de	 nossa	 cidade,	 criando	 textos,	 construindo	 museus	 itinerantes	 e	 produzindo	
materiais	auditivos	e	visuais	sobre	a	história	de	Charqueadas.	Para	aprender	é	relevante	que	
os	alunos	estejam	capacitados	a	desenvolverem	a	pesquisar,	o	que	possibilita	ao	aluno	tornar-
se	sujeito	do	seu	projeto	de	construção	do	conhecimento.	

	

MUSEU	ITINERANTE	REVOLUÇÃO	FARROUPILHA	

ORIENTADORES:	José	Edimilson	Machado	Kober,	Linara	Martins	Martin	Calbar	e	Marco	
Aurélio	Feltrin	Affeldt	

AUTORES:	Luiza	Pedreira	Muller,	Mileni	Goulart	Soares	e	Thalita	Lacerda	de	Caldas	

RESUMO:	A	 turma	do	 oitavo	 ano	 (8B),	 da	 Escola	Municipal	 de	 Ensino	 Fundamental	 Pio	 XII,	
desejou	conhecer	o	processo	histórico	da	Revolução	Farroupilha,	com	a	finalidade	de	resgatar	
a	memória,	a	cultura	e	as	tradições	gaúchas,	também	conscientizar	sobre	a	preservação	deste	
patrimônio,	 para	 melhor	 compreender	 e	 aprimorar	 nosso	 senso	 crítico.	 Construiremos	 um	
Museu	Itinerante	com	painéis	temáticos	com	fotos	gravuras,	documentos	antigo.	Por	ultimo,	
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os	alunos	 criarão	vídeos	ou	 slides	utilizando	o	material	pesquisado.	Utilizaremos	os	 recursos	
que	possuímos	como	máquinas	digitais,	celulares	e	programas	de	computadores.	Este	trabalho	
servirá	que	alunos	e	demais	pessoas	fiquem	melhor	informados	sobre	o	referido	assunto.	Com	
o	objetivo	de	conhecer	o	processo	histórico	da	Revolução	Farroupilha,	identificar	os	principais	
aspectos	e	pesquisa	sobre	os	Lanceiros	Negros	e	a	participação	destes	escravos,	acreditamos	
que	 estaremos	 contribuindo	 para	 popularizar	 e	 democratizar	 discussões	 sobre	 a	 história	 da	
Revolução	Farroupilha,	através	do	Museu	Itinerante	e	da	exibição	dos	vídeos	em	nossa	escola	
e	em	outras	escolas	sempre	que	solicitados.	

	

O	EFEITO	BICHO:	MAIS	QUE	UMA	BOLA	DE	PELOS,	UMA	LIÇÃO	DE	AMOR	

ORIENTADOR:	Inês	Dutra	Silveira	

AUTORES:	Danielle	Spencer	dos	Santos	Andrade,	Laiza	Gabrielle	Baptista	da	Silva	e	
Muriel	Albertina	Nunes	Lucas	

RESUMO:	Presença	garantida	em	qualquer	local	do	convívio	humano,	os	Pets,	em	especial	os	
cães,	 fazem	parte	de	 todas	as	questões	sociais,	econômicas	e	comportamentais	 inerentes	às	
comunidades,	sejam	felizes	ou	não	e,	neste	caso	com	todas	as	suas	mazelas	e	dificuldades.	O	
melhor	 amigo	 do	 homem	 também	pode	 ser	 o	melhor	 amigo	 da	 saúde	 integral	 do	 humano.	
Mais	do	que	pequenas	bolas	de	pelo,	os	pets	podem	ser	fundamentais	aliados	para	uma	maior	
qualidade	 de	 vida.	 Ao	 fornecer	 companhia,	 carinho,	 conforto,	 entretenimento	 e,	
principalmente,	 amor	 incondicional,	 gatos,	 cachorros,	 chinchilas,	 pássaros	 e	 até	 mesmo	
animais	maiores,	 como	 cavalos,	 trazem	a	 seus	 donos	 e	 a	 quem	 convive	 com	eles	 benefícios	
como	melhora	da	autoestima,	aumento	da	prática	de	atividades	físicas	e	maior	convívio	social.	
No	 entanto,	 tantos	 benefícios	 ainda	 não	 justificam	 melhores	 cuidados	 com	 os	 cães	 em	
especial,	 que	 são	 abandonados	 e	 destratados	 por	 muitas	 razões	 e	 pessoas.	 Com	 nosso	
trabalho,	 queremos	 sensibilizar	 e	 informar	 as	 pessoas	 da	 comunidade	 escolar	 sobre	 os	
benefícios	da	adoção	dos	pets	através	de	campanhas,	panfletos	e	cartazes.	Ao	mesmo	tempo	
em	que	buscaremos	a	 redução	dos	 custos	 com	os	 cuidados	básicos	aos	 cães	adotados	 junto	
aos	profissionais	da	área	e	Pets	da	cidade,	como	estímulo	à	adoção.	

	

VALORIZANDO	O	RECURSO	MINERAL	DE	NOSSA	REGIÃO	COM	DESENVOLVIMENTO	
RESPONSÁVEL	

ORIENTADOR:	Maria	Jussara	de	Souza	Rosa	

AUTORES:	Júlia	Mortaza	do	Nascimento,	Maria	Gabriela	da	Silva	Olabarriaga	e	Melissa	
Santos	de	Souza	
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RESUMO:	O	carvão	mineral	é	uma	rocha	sedimentar	de	origem	fóssil	(partir	da	sedimentação	
de	resíduos	orgânicos,	em	condições	específicas).	Ele	é	encontrado	em	jazidas	 localizadas	no	
subsolo	 terrestre	 e	 extraído	 pelo	 sistema	 de	 mineração	 sendo	 um	 recurso	 econômico	
importante	para	o	desenvolvimento	de	nossa	Região	que	possui	uma	das	maiores	reservas	do	
RS.	O	 carvão	mineral	 ao	 ser	 queimado	 libera	 altas	 quantidades	 de	 energia,	 por	 isso	 é	 ainda	
muito	usado	em	usinas	termoelétricas	e	indústrias	de	siderurgia.	As	cinzas	geradas	na	queima	
de	 carvão	mineral	 nestas	 usinas	 apresentam	 características	 físicas,	 químicas	 e	mineralógicas	
que	 dependem	 de	 fatores	 como	 a	 composição	 do	 carvão	 de	 origem	 e	 as	 condições	 de	
combustão,	 com	 características	 próprias	 que	 quando	 descartadas	 em	 excesso	 no	 ambiente	
podem	 causar	 poluição	 do	 solo,	 do	 ar	 e	 das	 águas.	 Sendo	 assim,	 busca-se	 pesquisar	
alternativas	de	uso	das	cinzas	do	carvão	mineral	para	diminuir	o	 impacto	ambiental	que	este	
causa	quando	 liberado	em	grande	quantidade	no	 solo,	 podendo	assim	motivar	a	exploração	
econômica	com	menos	danos	ambientais	possíveis.	
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ENSINO	MÉDIO	

MATEMÁTICAS	E	SUAS	TECNOLOGIAS	/	CIÊNCIAS	DA	NATUREZA	E	SUAS	
TECNOLOGIAS	

	

ESCOLA	SUSTENTÁVEL	

ORIENTADOR:	Crislei	Fazenda	e	Rita	de	Cássia	Silveira	

AUTORES:	Danielle	Perreira,	Estér	Anselmo	e	Milene	Pereira	

RESUMO:	Observamos	que,	nos	 tempos	de	hoje,	o	 ser	humano	não	 tem	mais	 interesse	em	
reutilizar	alguns	materiais	para	transformá-los	em	algo	útil.	Pois,	conforme	a	bióloga	Mariana	
Araguaia	(...)	o	simples	fato	de,	por	exemplo,	evitarmos	sacolas	e	materiais	descartáveis	feitos	
de	plástico,	poderia	ter	impedido	a	formação	da	camada	flutuante	de	1000	km	com	10	metros	
de	 profundidade	 que	 compromete	 a	 vida	 de	 organismos	 que	 têm	 o	 Oceano	 Pacífico	 como	
habitat.	Sendo	a	escola	o	lugar	onde	passamos	parte	de	nossas	vidas,	é	nela	que	aprendemos	a	
crescer	como	cidadão	aprendendo	o	que	é	certo	ou	errado.	Dela	deve	vir	o	exemplo	de	ajudar	
o	meio	ambiente.	Através	desse	projeto,	além	de	reaproveitar	a	água	da	chuva	e	reutilizando	
as	garrafas	pets	em	prol	do	meio	ambiente,	temos	o	interesse	de	despertar	ideias	nas	crianças	
para	 que	 elas	 continuem	 aproveitando	 os	materiais	 que	 não	 são	mais	 usados,	 fazendo	 com	
que	elas	construam	conceitos	e	desse	modo	queiram	realizar	futuramente	projetos	desse	tipo	
na	escola,	assim	tornando	a	escola	um	lugar	melhor	para	todos,	pois	conforme	citado	acima	é	
papel	da	escola	auxiliar	na	formação	do	futuro	cidadão.	Conscientizar	os	alunos	da	importância	
que	tem	a	reciclagem	por	meio	de	um	projeto	sustentável	implantado	em	uma	escola	pública.	
Utilizar	 as	 garrafas	 pets,	 que	 são	 um	 dos	 piores	 poluidores,	 aliando	 à	 ideia	 de	
reaproveitamento	 d’água	 da	 chuva	 e	 da	 plantação	 orgânica,	 tornando	 assim	 o	 ambiente	
escolar	 um	 lugar	 sustentável.	 Usaremos	 o	 conhecimento	 de	 um	 profissional	 na	 área,	 para	
saber	o	que	será	necessário	para	aplicar	o	projeto,	usando	garrafas	pets,	e	mudas	de	plantas,	
recolhendo	o	número	necessário	de	garrafas,	e	demais	objetos	que	utilizaremos.	

	

FILTRO	DOS	SONHOS:	MUITO	MAIS	QUE	UMA	LENDA...	

ORIENTADORES:	Clarissa	Lopes	Trojack	e	Jane	Dalla	Lana	

AUTORES:	Stefani	de	Freitas	da	Silva,	Taiana	Grunevald	Dias	e	Wagner	Mateus	Silva	Duarte	
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RESUMO:	 Os	 filtros	 de	 sonhos	 estão	 na	 moda.	 É	 possível	 encontrá-los	 em	 muitas	 lojas	
esotéricas.	 Porém,	 nem	 todo	 mundo	 sabe	 para	 que	 serve	 estes	 belos	 objetos	 redondos,	
enfeitados	com	contas	e	penas.	A	história	dos	filtros	começa	com	os	índios	Ojibwe.Os	sonhos	
desempenham	um	papel	fundamental	na	vida	dos	Ojibwe.	Saber	revelar	as	mensagens	trazidas	
nos	 sonhos	 era	 a	 tarefa	mais	 importante	 que	 tinham	 em	 sua	 vida	 na	 Terra.	 Nós,	 alunos	 do	
curso	 normal	 do	 IEE	 Vasconcelos	 Jardim,	 do	 município	 de	 General	 Câmara	 no	 RS,	 ao	
confeccionar	nas	aulas	de	matemática	o	filtro	dos	sonhos	percebemos	que	eles	são	polígonos	
inscritos	em	uma	circunferência.	Para	tecer	a	teia,	basta	inscrever	um	polígono	de	n	lados	na	
circunferência.	 Cada	 vértice	 desse	 polígono	 será	 preso	 a	 circunferência	 com	 um	 nó.	 Este	
polígono	será	a	primeira	volta	da	teia.	Na	segunda	volta,	construímos	o	mesmo	polígono	de	n	
lados,	 sendo	que	 seus	 vértices	 serão	o	ponto	médio	dos	 lados	do	primeiro	polígono.	 Para	 a	
terceira	 volta	 da	 teia,	 repetimos	 o	mesmo	 processo.	 Construiremos	 tantos	 polígonos	 forem	
necessários	para	 fechar	a	 teia.	Podemos	 também	construir	o	 filtro	dos	 sonhos	no	Geogebra.	
Com	 este	 trabalho	 podemos	 observar	 que	 a	 geometria	 está	 presente	 em	 coisas	 que	muitas	
vezes	 por	 desconhecermos,	 não	 conseguimos	 ver.	Quem	 sabe,	 com	 este	 trabalho	 nascerá	 a	
lenda	que	diz	que	o	aluno	que	construir	um	filtro	dos	sonhos	no	Geogebra	terá	seus	pesadelos	
em	matemática	 filtrados	e	passará	 a	 ser	um	ótimo	aluno,	 amante	da	matemática	e	de	 tudo	
que	ela	nos	proporciona?		

	

MENTING	STYROFOAM	AND	BENEFITS	

ORIENTADORES:	Selma	Brenner	e	Volmir	Siochetta	

AUTORES:	Gelyton	lbuquerque,	Isabela	Gastaldo	e	Manueli	Krever	

RESUMO:	O	poliestireno	expandido	(EPS),	no	Brasil	mais	conhecido	como	isopor,	trata-se	do	
resultado	 da	 polimerização	 do	 monômero	 de	 estireno,	 um	 liquido	 derivado	 da	 industria	
petroquímica.	 É	 constituído	98%	ar	e	2%	plástico,	por	 isso	quando	derretido	 seu	 volume	cai	
para	10%	daquilo	que	 foi	 coletado,	 levando	em	consideração	 seu	peso	 ser	muito	 leve	e	 seu	
preço	 muito	 barato,	 esta	 resina	 do	 grupo	 dos	 termoplásticos	 acaba	 sendo	 muito	 usada	 no	
comércio	e	indústria.	O	EPS	reúne	uma	série	de	características	que	o	tornam	um	produto	tão	
utilizado,	sendo	uma	delas	a	capacidade	de	isolamento	termoacústico.	Os	produtos	de	EPS	são	
inodoros,	100%	recicláveis,	não	contaminam	a	água	e	ar,	e	também	podem	voltar	à	condição	
de	matéria	prima.	Quando	descartado	como	lixo,	o	poliestireno	pode	levar	cerca	de	150	anos	
para	 decompor-se,	 e	 se	 queimado,	 produz	 uma	 quantia	 considerável	 de	 gás	 carbônico.	
Pensando	 nisso	 o	 Melting	 Styrofoam	 and	 Benefits	 foi	 desenvolvido	 com	 a	 proposta	 de	
reaproveitamento	do	isopor	ao	adicionarmos	gasolina	ou	acetona	junto	à	ele.	Essa	reação	gera	
um	desequilíbrio	na	estrutura,	ou	seja,	quebra	as	forças	de	ligação	das	moléculas.	Logo	o	EPS	
ficará	 em	 sua	 forma	pastosa	 (continua	 sendo	poliestireno,	 porém,	 não	mais	 na	 forma	 antes	
vista,	constituída	por	bolhas	de	ar)	e	assim	podemos	utilizá-lo	como	uma	espécie	de	cola.	Esta	
cola	pode	ser	usada	para	vedação	de	canos,	reparos	em	telhas,	colagem	de	plásticos,	madeiras	
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e	também	em	revestimentos.	Visamos	um	produto	que	será	totalmente	sustentável,	que	terá	
uma	série	de	utilidades,	e	principalmente	podendo	ajudar	pessoas	no	seu	dia	a	dia.	

	

O	INTERSSE	DO	HOMEM	NO	CÉU	É	O	CERNE	DE	DUAS	HISTÓRIAS	SEPARADAS	–	
ASTRONOMIA	E	ASTROLOGIA	

ORIENTADORES:	Gideane	Sabrina	de	Souza	Rosa	e	Luciana	Johnson	Reck	

AUTORES:	Alan	Munari	Conceição	e	Júlia	da	Silva	Pilger	

RESUMO:	A	 Astronomia	 é	 o	 estudo	 científico	 de	 sol,	 a	 lua	 e	 as	 estrelas.	 Astrologia	 é	 uma	
pseudo-ciência,	 interpretação	 do	 suposto	 efeito	 dos	 corpos	 celestes	 sobre	 a	 existência	
humana.	 Na	 história	 inicial	 os	 dois	 estão	 intimamente	 ligados.	 O	 céu	 é	 o	 lar	 de	muitos	 dos	
deuses,	que	influenciam	a	vida	na	Terra.	E	os	padrões	no	céu	certamente	devem	refletir	esta	
imagem	 na	 humanidade.	 A	 primeira	 observação	 astronômica	 começou	 com	 as	 primeiras	
civilizações	 da	 Mesopotâmia,	 onde	 constelações	 proeminentes	 foram	 reconhecidas	 e	
nomeadas	logo	depois	de	3000	a.C.	Da	mesma	forma,	no	céu,	observadores	da	Mesopotâmia	
conseguiram	 identificar	 as	 cinco	 estrelas	 errantes,	 que	 com	 o	 sol	 e	 a	 lua	 formam	 os	 sete	
"planetas"	originais.	Desde	a	Mesopotâmia,	os	babilônios	do	século	18	a.C.	foram	os	primeiros	
grandes	 astrônomos.	Os	minutos	 e	 segundos	 de	medição	 astronômica	moderna	 derivam	de	
seu	 sistema	 de	 numeração,	 conceito	 este	 que	 os	 babilônios	 introduziram	 no	 zodíaco.	 Os	
babilônios	 perceberam	 que	 o	 zodíaco-	 pode	 servir	 como	 um	 critério	 de	 tempo	 celestial	 se	
dividido	 em	 segmentos	 reconhecíveis	 e	 iguais,	 influenciando	na	 personalidade	humana.	 Eles	
selecionam	 doze	 constelações	 para	 representar	 esses	 segmentos	 (Áries,	 Touro,	 Gêmeos,	
Câncer,	Leão,	Virgem,	Libra,	Escorpião,	Sagitário,	Capricórnio,	Aquário	e	Peixes).	O	zodíaco	liga	
constelações	com	épocas	do	ano;	e	as	constelações	têm	suas	próprias	ligações	com	os	deuses.	
Assim,	 a	 observação	 científica	 de	 posições	 estrela	 funde-se	 com	 a	 especulação	 sobre	 a	
influência	 divina.	 O	 zodíaco,	 como	 um	 conceito,	 é	 de	 uso	 para	 ambos	 os	 astrônomos	 e	
astrólogos.	 Neste	 contexto	 o	 presente	 trabalho,	 desenvolvido	 pelos	 alunos	 da	 disciplina	 de	
Seminário	 Integrado	da	 turma	2EMP2	do	Ensino	Médio	Politécnico	do	 Instituto	Estadual	São	
Jerônimo,	visa	através	de	pesquisa	bibliográfica	e	expositiva	 identificar	e	esclarecer	a	relação	
entre	a	astrologia	e	astronomia	e	a	sua	influência	no	comportamento	humano.		

	

O	LÚDICO	NO	ENSINO	DE	CIÊNCIAS	NOS	ANOS	INICIAIS		

ORIENTADOR:	Lizandra	Klein		

AUTORES:	Ana	Maria	dos	Santos	de	Oliveira,	Laura	de	Bortolli	Reichel	e	Vanessa	Santiago	
Ramos	
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RESUMO:	 Desenvolver	 conceitos	 científicos	 na	 Educação	 Infantil	 é	 tarefa	 desafiadora	 e	
complicada.	Abordar	fenômenos	físico-químicos	cotidianos	é	trazer	a	aprendizagem	dos	alunos	
novas	descobertas	que	aguçam	a	curiosidade	dos	pequenos	alunos	dos	anos	iniciais.	O	projeto	
realizado	 pelo	 terceiro	 ano	 do	 Curso	Normal	 do	 IEE	 Vasconcelos	 Jardim	 teve	 como	objetivo	
inovar	nas	práticas	de	Física	e	Química	trazendo	experimentos	e	atividades	lúdicas	às	aulas	de	
Ciências	dos	pequeninos.	Através	de	uma	Mostra	de	Experimentos,	os	alunos	dos	anos	iniciais	
foram,	 contemplados	 com	 atividades	 demonstrativas	 e	 lúdicas,	 observando	 em	 loco,	
experimentos	 representando	 fenômenos	 presentes	 em	 nosso	 cotidiano.	 A	 compreensão	 do	
mundo	científico	torna	a	aprendizagem	mais	significativa	e	contextualiza	temas	abordados	nas	
aulas	de	Física	e	Química	propiciando	aos	alunos	da	turma	do	terceiro	ano	Normal	e	aos	alunos	
dos	 anos	 inicias	 uma	 aprendizagem	mais	 significativa	 e	 instigando	 a	 conhecer	 o	método	 de	
investigação	 científica	 através	 do	 lúdico.	 Trazer	 essas	 práticas	 para	 o	 cotidiano	 dos	 alunos	
estagiários	da	 turma	nos	propiciou	 adquirir	 conhecimento	e	demonstrou,	 por	 análise	direta,	
que	a	prática	científica	pode	desenvolver	muito	o	raciocínio	e	inovar	metodologias	de	ensino-
aprendizagem	apostando	assim	no	futuro	educacional	dos	nossos	pequeninos.	

	

POLIEDROS	REGULARES:	MUITO	ALÉM	DOS	LIVROS	DIDÁTICOS	

ORIENTADORES:	Clarissa	Lopes	Trojack	e	Fátima	Vânia	Reis	da	Rosa	

AUTORES:	Carlos	Rafael	da	Silva,	Jaina	da	Silva	Leite	e	Pietra	Ticiana	Radtke	

RESUMO:	 Este	 projeto	 foi	 executado	 por	 alunos	 do	 3º	 ano	 do	 curso	 normal	 do	 IEE	
Vasconcelos	Jardim/General	Câmara.	A	professora	de	matemática	como	introdução	ao	estudo	
de	 geometria	 espacial	 solicitou	 que	 os	 alunos	 construíssem	 os	 5	 poliedros	 regulares,	 mas	
conhecidos	 como	 poliedros	 de	 Platão,	 através	 de	 dobraduras.	 A	 partir	 da	 construção	 foram	
apresentados	 seus	 elementos	 (faces,	 vértices	 e	 arestas)	 e	 verificada	 a	 relação	 de	 Euler.	
Investigou-se	 o	 porquê	 dos	 poliedros	 regulares	 serem	 chamados	 de	 platônicos.	 Foi	
apresentado	o	software	Poly	1.06	onde	é	possível	visualizar	os	poliedros	em	2D	e	3D.	Ao	final	
da	primeira	parte,	a	professora	de	matemática	apresentou	aos	alunos	os	poliedros	estrelados	
e	mostrou	que	estes	seguem	o	mesmo	raciocínio	de	estrelação	dos	polígonos.	São	conhecidos	
pelo	nome	de	poliedros	de	Kepler-Poinsot	ou	poliedros	estrelados	regulares.	Existem	apenas	
quatro	 poliedros	 estrelados	 regulares.	Quem	 são	 eles?	 Como	 são?	Os	 alunos	 pesquisaram	e	
descobriram	 que	 são	 possíveis	 de	 fazê-los	 com	 dobraduras	 e	 que	 o	 resultado	 é	 belíssimo.	
Entender	quem	são	os	elementos	(face,	vértice	e	arestas)	foi	um	trabalho	bastante	complexo.	
Para	ajudar	no	entendimento	e	visualização	foi	usado	o	software	Great	Stella	–	demo.	Para	o	
Mocitec	 pretendemos	 levar	 os	 poliedros	 confeccionados	 pelos	 alunos,	 os	 programas	
computacionais	de	visualização	e	encantar	os	visitantes.		
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RECICLAGEM:	AUXILIO	NO	ARMAZENAMENTO	DE	GARRAFAS	PETS	

ORIENTADORES:	Selma	Aparecida	da	Silva	Brenner	e	Volmir	Siochetta	

AUTORES:	Juliana	Coimbra	de	Bitencourt,	Max	Daniel	de	Campos	Pires	e	Murillo	Sampaio	
da	Silva	

RESUMO:	 Garrafas	 PET	 ocupam	 muito	 espaço.	 Por	 que	 não	 reduzi-las	 de	 seu	 tamanho	
original,	 tornando-as,	 assim,	 ¾	 (três	 quartos)	 menores,	 possibilitando	 que	 ocupem	 menos	
espaço?	 Nos	 dias	 atuais	 percebemos	 que	 a	 quantidade	 de	 lixo	 no	 planeta	 aumenta	
gradativamente,	 ocupando	 muito	 mais	 espaço	 nos	 lixões	 e	 superlotando-os.	 As	 usinas	 de	
reciclagem	 estão	 se	 tornando	 cada	 vez	 mais	 necessárias	 para	 a	 sociedade.	 Com	 o	 uso	 em	
grande	 escala	 das	 garrafas	 PET,	 principalmente	 a	 partir	 da	 década	 de	 1990,	 surgiu	 um	
problema	 ambiental	 sério.	 Muitas	 dessas	 garrafas	 são	 descartadas	 e	 acabam	 parando	 em	
terrenos,	 rios,	esgotos,	mares	e	matas.	Como	esse	material	pode	se	manter	até	750	anos	na	
natureza,	 tornou-se	de	 fundamental	 importância	a	 sua	coleta	e	 reciclagem.	O	politereftalato	
de	etileno,	mais	conhecido	como	PET,	é	um	tipo	de	plástico	muito	utilizado	na	fabricação	de	
garrafas	 (refrigerantes,	 água,	 sucos,	 óleos	 e	 etc.)	 e	 de	 alguns	 tipos	 de	 tecidos.	 Do	 ponto	 de	
vista	químico,	o	PET	é	um	polímero	termoplástico.	Uma	das	grandes	vantagens	do	PET	é	que	
ele	pode	ser	reprocessado	várias	vezes,	facilitando	e	favorecendo	seu	processo	de	reciclagem	
e	 uso	 contínuo	 na	 cadeia	 produtiva.	 Todavia,	 as	 garrafas	 PET	 ocupam	muito	 espaço.	 Nosso	
projeto	 tem	como	objetivo	 facilitar	o	 seu	armazenamento,	pela	diminuição	do	 tamanho	–	¾	
menores	–	por	meio	da	 remoção	de	ar	do	 interior	das	garrafas,	 contribuindo,	assim,	 com	as	
usinas	 de	 reciclagem.	 Concluímos	 que	 além	de	 favorecer	 o	meio	 ambiente,	 a	 reciclagem	de	
garrafas	 PET	 gera	 empregos	 nas	 cooperativas	 de	 catadores	 de	 lixo	 reciclável	 e	 também	 nas	
empresas	que	trabalham	diretamente	com	o	processo	de	reciclagem	e	produção	de	matéria-
prima	 a	 partir	 de	 embalagens	 PET.	 Ao	 invés	 de	 ficar	 poluindo	 o	meio	 ambiente,	 o	material	
pode	voltar	à	cadeia	produtiva.	

	

ROUPAS	DE	JORNAL,	MODA	E	SIMETRIA	

ORIENTADORES:	Clarissa	Lopes	Trojack	e	Fátima	Vânia	Reis	da	Rosa	

AUTORES:	Camila	Inês	Schons	e	Jaina	da	Silva	Leite	

RESUMO:	Matemática	e	Arte,	essas	duas	áreas	do	conhecimento	aparecem	juntas	desde	os	
primeiros	 registros	 feitos	 pelo	 homem	pré-histórico	 nas	 cavernas,	mas	 em	 um	determinado	
momento	da	história	da	humanidade	se	distanciaram,	e	até	os	dias	atuais	não	se	encontram	
com	 frequência	 nas	 grades	 curriculares.	 Pensando	 em	 novos	 caminhos	 para	 a	 educação	
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matemática,	 voltada	 para	 uma	 reaproximação	 da	 arte	 como	 ferramenta	 de	 ensino	
apresentamos	este	trabalho.	Ele	mostra	alunos	do	4º	ano	do	curso	normal	do	IEE	Vasconcelos	
Jardim-	 General	 Câmara	 -	 RS	 criando	 e	 confeccionando	 roupas	 de	 jornal.	 Antes	 da	 criação	
foram	 pesquisados	 os	 conceitos	 básicos	 da	 geometria,	 tais	 como	 ponto,	 reta,	 plano,	
segmentos	paralelos	e	perpendiculares.	De	posse	destes	conceitos,	os	alunos	criaram	roupas	
de	papel	 e	 vivenciaram	os	 conceitos	estudados.	 Para	que	o	 trabalho	 ficasse	bem	 registrado,	
fizemos	 um	 book	 fotográfico	 mostrando	 os	 modelos	 criados	 em	 jornal.	 Também	
confeccionamos	um	vídeo	que	está	postado	no	YouTube.(https://youtu.be/_SDalVKgJxM).	

	

VIVENDO	NO	MUNDO	DA	LUA:	A	INFLUÊNCIA	DA	CORRIDA	ESPACIAL	NO	
DESENVOLVIMENTO	TECNOLOGICO	ATUAL	

ORIENTADORES:	Gideane	Sabrina	de	Souza	Rosa	e	Luciana	Johnson	Reck	

AUTORES:	Luana	da	Rosa	Marques	e	Pedro	Guedes	de	Miranda	

RESUMO:	A	corrida	espacial	foi	um	dos	eventos	mais	importantes	dos	quais	aconteceram	na	
história	recente	de	nossa	civilização.	Fato	este	que	foi	marcado	por	uma	disputa	ocorrida	por	
duas	das	maiores	nações	existentes	no	mundo	pós	Segunda	Guerra	Mundial:	Estados	Unidos	e	
URSS	 (União	Soviética).	A	busca	pelo	poder	e	o	 fascínio	do	homem	pelos	planetas	e	espaço,	
desencadearam	 em	 umas	 das	mais	 intrigantes	 disputas	 e	 acirradas	 batalhas	 sem	 sangue	 ou	
armas	 bélicas	 já	 existentes:	 a	Guerra	 Fria.	 Esta	 corrida	 proporcionou	 e	 impulsionou	 avanços	
tecnológicos	 até	 então	 impensáveis	 para	 a	 realidade	 do	 contexto	 do	 momento	 histórico	
enfrentado.	 A	 fita	 existente	 na	 linha	 de	 chegada	 desta	 corrida	 foi	 rompida	 quando	 Neil	
Armstrong	desceu	da	Nave	Apollo	11	colocando	seus	pés	em	solo	lunar.	Mas	a	corrida	acabou?	
A	 resposta	nos	parece	óbvia,	mas	não	é.	O	passo	de	Neil	Armstrong	 realmente	 foi	 um	 salto	
gigantesco	 para	 a	 humanidade	 que	 mergulhou	 de	 vez	 na	 busca	 do	 desenvolvimento	
tecnológico	em	todas	as	áreas,	tais	como:	aviação,	 indústria,	eletrônica	e	é	claro	a	revolução	
digital	e	virtual	dos	dias	atuais.	Neste	contexto	o	presente	trabalho,	desenvolvido	pelos	alunos	
da	disciplina	de	Seminário	Integrado	da	turma	2EMP2	do	Ensino	Médio	Politécnico	do	Instituto	
Estadual	 São	 Jerônimo,	 visa	 através	 de	 pesquisa	 bibliográfica	 e	 expositiva	 identificar	 e	
demonstrar	 a	 influência	 da	 Corrida	 Espacial	 no	 desenvolvimento	 tecnológico	 no	 contexto	
atual,	 mostrando	 os	 avanços,	 as	 tendências	 e	 inovações	 influenciadas	 por	 este	 importante	
momento	histórico.	
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ENSINO	MÉDIO	

CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SUAS	TECNOLOGIAS	/	CIÊNCIAS	DA	NATUREZA	E	
SUAS	TECNOLOGIAS	

	

BULLYING	NÃO	É	BRINCADEIRA	

ORIENTADOR:	Gicele	Weinheimer	

AUTORES:	Caira	Letícia	Pereira	de	Oliveira	Salles,	Giovanna	de	Carvalho	Jardim	e	Mayara	
Coutinho	Andrade	

RESUMO:	Este	 trabalho	 tem	 por	 objetivo	 tratar	 sobre	 um	 fenômeno	 denominado	 bullying,	
que	 não	 é	 uma	 brincadeira,	 mas	 um	 problema	 social,	 educacional	 e	 psicológico,	 que	 vem	
ganhando	uma	grande	dimensão	por	todo	o	mundo,	assim	como	nas	cidades	do	interior	do	Rio	
Grande	do	 Sul,	 como	em	Arroio	dos	Ratos.	O	bullying	 é	um	 sério	problema	que	atualmente	
atinge	a	nossa	sociedade.	No	dia-a-dia,	inúmeras	pessoas	sofrem	graças	a	atitudes	agressivas,	
intencionais	 e	 repetitivas,	 praticadas	 por	 uma	 pessoa	 ou	 um	 grupo,	 que	 resultam	 em	 dor,	
angústia	e	sofrimento,	sem	aparente	motivo.	Esta	forma	de	violência	ocorre	em	uma	relação	
desigual	 de	 poder,	 caracterizando	 uma	 situação	 de	 desvantagem	 para	 a	 vítima,	 que,	
geralmente,	 não	 consegue	 oferecer	 resistência.	 A	 vítima	 pode	 estar	 em	 desvantagem	
numérica,	ser	mais	nova,	menos	forte,	ou,	simplesmente,	insegura.	Ocorre	principalmente	em	
escolas,	com	crianças	e	adolescentes.	Em	1982,	na	Noruega,	três	alunos	na	faixa	etária	de	14	
anos	cometeram	suicídio,	possivelmente	como	resultado	de	problemas	de	bullying.	Após,	em	
1983,	 uma	 campanha	 nacional	 para	 combater	 problemas	 relacionados	 à	 vitimização	 em	
escolas	foi	coordenada	pelo	Ministério	da	Educação	desse	país.	Dessa	forma,	as	autoridades,	a	
mídia	e	profissionais	em	escolas	passaram	a	dar	mais	importância	e	a	ficar	mais	atentos	a	esse	
tipo	de	“brincadeira”.	Por	meio	dessa	pesquisa,	 tentamos	apresentar	a	 realidade	do	bullying	
em	duas	escolas	públicas	do	município	de	Arroio	dos	Ratos,	cidade	dormitório	pertencente	à	
região	metropolitana,	através	de	uma	pesquisa	de	campo	feita	com	alunos.	Uma	das	escolas	
está	 localizada	no	centro	da	cidade	 (I.	 E.	Couto	de	Magalhães)	e	a	outra	em	um	bairro	mais	
humilde	(E.	E.	E.	F.	Lygia	Motta).	Em	ambas,	a	maior	parcela	dos	alunos	entrevistados	disseram	
que	já	sofreram	e	praticaram	bullying.	Além	disso,	90%	das	turmas	entrevistadas	disseram	que	
acham	importante	divulgar	esse	tema	nas	escolas.		
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FILOSOFIA	NOS	ANOS	INICIAIS		

ORIENTADOR:	Selma	Aparecida	da	Silva	Brenner	

AUTORES:	Amanda	de	Abreo	Quintana	e	Junior	Niendicker	Soares	

RESUMO:	 O	 projeto	 'Filosofia	 nos	 anos	 iniciais’	 trata-se	 de	 um	 estudo	 que	 aborda	 a	
importância	do	ensino	da	filosofia	para	as	crianças	desde	os	primeiros	anos	de	escolarização	e	
visa	 compreender	 e	 demonstrar	 como	 esse	 componente	 curricular	 pode	 ou	 não	 auxiliar	 as	
crianças	na	compreensão	da	realidade.	Visa	também	esclarecer	o	porquê	da	sua	relevância	nos	
anos	 iniciais.	 O	 tema	 foi	 escolhido	 pelo	 grupo	 porque	 somos	 alunos	 do	 Curso	 Normal	 e	
consideramos	a	Filosofia	importante	para	o	desenvolvimento	cognitivo	e	crítico	das	crianças	e	
entendemos	 que	 a	 introdução	 à	 filosofia	 desde	 pequenos	 poderá	 auxiliá-los	 a	 compreender	
melhor	 seu	 espaço	 na	 sociedade	 e	 seu	 lugar	 nela	 como	 cidadãos	 conscientes	 e	 críticos.	 O	
trabalho	 procura	 aprofundar	 os	 conhecimentos	 de	 filosofia	 nos	 anos	 iniciais;	 que	
conhecimentos	são	relevantes,	como	a	filosofia	pode	contribuir	para	a	formação	integral	dos	
alunos,	 bem	 como	 formas	 de	 abordagem	 e	 metodologias	 adequadas.	 O	 estudo	 pretende	
analisar	também	como	a	escola	pensa	e	age	em	relação	à	filosofia	no	currículo	e	estimular	os	
professores	 que	 não	 se	 utilizam	 da	 filosofia	 a	 praticá-la,	 pois	 assim	 terão	 alunos	 mais	
participativos	 em	 sala	 de	 aula.	 As	 crianças	 poderão	 com	mais	 facilidade	 entender-se	 como	
cidadão	 e	 desenvolverão	 melhor	 sua	 capacidade	 reflexiva	 e	 cognitiva.	 É	 na	 infância	 que	 a	
mente	está	aberta	a	aprendizados	 importantíssimos	para	o	prosseguimento	da	vida,	e	ainda	
mais	para	a	 formação	humana.	É	 importante	dar	espaço	a	esse	assunto	na	escola,	pois	 se	o	
contato	 com	 a	 filosofia	 for	 proporcionado	 aos	 alunos	 desde	 a	 infância	 certamente	 teremos	
chances	de	encontrar	no	mundo	pessoas	com	melhor	 capacidade	 reflexiva.	A	pesquisa	pode	
ser	caracterizada	como	qualitativo-descritiva	e	será	desenvolvida	com	um	determinado	grupo	
de	professores	e	 alunos,	de	escolas	públicas	de	Charqueadas,	 tendo	 como	objeto	de	estudo	
crianças	de	6	a	12	anos,	do	1°	ao	5°	ano	do	ensino	fundamental.		

	

MEMORIAL	GETÚLIO	VARGAS	

ORIENTADORES:	José	Edimilson	Machado	Kober,	Marco	Aurélio	Feltrin	Affeldt	e	Soni	
Antonia	de	Araujo	

AUTORES:	Carine	Acosta	dos	Santos,	Gisele	Flores	e	Teresinha	Fátima	Kretschmann	Corrêa		

RESUMO:	 Nosso	 grupo	 decidiu	 pesquisar	 a	 respeito	 de	 Getúlio	 Vargas	 e	 reproduzir	 uma	
réplica	do	já	existente	Memorial	Getúlio	Vargas.	Localizado	na	Praça	Luís	de	Camões	(ao	lado	
do	Hotel	Glória),	RJ.	Queremos	investigar	e	buscar	fontes	históricas	dos	períodos	de	1930-1945	
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e	de	1951-54.	Temos	como	objetivo	construir	um	espaço	itinerante	que	sirva	de	instrumento	
educacional	para	os	estudantes	de	nosso	município	ao	mesmo	tempo	é	uma	homenagem	ao	
estadista	 e	 aos	 orgulhosos	 gaúchos.	 Pelo	 impacto	 social	 e	 político	 de	 sua	 atuação,	 Getúlio	
Vargas	foi	o	mais	influente	governante	brasileiro	do	século	XX.	O	memorial	será	itinerante	para	
que	possamos	levá-lo	aos	estudantes	das	outras	escolas	de	Charqueadas.	Nossos	desafios	são:	
Como	construir	uma	réplica	do	“Memorial	Getúlio	Vargas”?	Como	investigar	fontes	históricas	
correspondentes	aos	períodos	de	1930-1945	e	1951-54?	Como	reproduzir	e	analisar	as	fontes	
históricas?	 Como	 levar	 a	 réplica	 do	 memorial	 aos	 estudantes?	 Como	 será	 a	 logística	 do	
memorial?	 Como	 e	 onde	 expor	 o	memorial?	 Iniciamos	 pesquisando	 a	 respeito	 do	 processo	
histórico	da	Era	Vargas	em	livros,	revistas,	na	 internet	e	no	próprio	site	do	Memorial	Getúlio	
Vargas.	 Também	 usamos	 a	 internet	 para	 baixar	 livros,	 documentos	 históricos,	 fotografias	 e	
demais	 fontes	 históricas.	 Nós	 vamos	 reproduzir	 as	 fotos,	 documentos	 históricos	 e	 objetos	
antigos.	 Para	 isto	 vamos	 produzir	 pôsteres	 e	 painéis,	 organizar	 logística	 para	 guardar	 o	
material	e	organizar	as	exposições.	Nosso	trabalho	está	em	andamento.		

	

O	LÚDICO	E	AS	APRENDIZAGENS	NOS	ANOS	INICIAIS		

ORIENTADOR:	Selma	Aparecida	da	Silva	Brenner	

AUTORES:	Ana	Paula	Teixeira	Lindner,	Hinae	Viacava	Branco	e	Jeovana	Gulart	Severgini	

RESUMO:	O	projeto	de	pesquisa	“O	lúdico	e	as	aprendizagens	nos	anos	iniciais”,	trata-se	de	
um	estudo	que	visa	 investigar	qual	é	a	 importância	do	brincar	na	vida	de	uma	criança.	Além	
disso,	visa	também	demonstrar	o	que	ela	pode	aprender	brincando,	o	que	ela	desenvolve,	se	
ela	vai	levar	algo	disso	para	a	vida	adulta	e,	especialmente,	como	fazer	o	momento	do	brincar	
ser	significativo	para	a	criança.	Como	alunas	do	Curso	Normal	escolhemos	este	assunto,	pois	
entendemos	que	o	lúdico	é	um	tema	importante	a	ser	compreendido	hoje	em	dia,	no	contexto	
da	sala	de	aula	já	que	as	crianças	ingressam	no	ensino	fundamental	aos	seis	anos,	no	auge	de	
sua	infância.	Percebe-se	que,	apesar	dos	avanços	na	educação	ainda	há	falta	de	entendimento	
do	que	seja	trabalhar	os	conteúdos	numa	abordagem	lúdica,	sem	separar	momentos	apenas	
de	estudar	e	momentos	de	brincar.	Nosso	objetivo	geral	é	mostrar	que	brincar	é	um	direito	de	
toda	 criança,	 inclusive	 na	 escola.	 A	 metodologia	 utilizada	 é	 a	 pesquisa	 descritiva	 do	 tipo	
qualitativa	 e	 pretende	 analisar	 o	 entendimento	 de	 professores	 a	 respeito	 do	 que	 seja	 uma	
proposta	de	abordagem	lúdica	nos	anos	iniciais	e	como	eles	vêm	desenvolvendo	isso	nas	suas	
práticas	 pedagógicas	 cotidianas.	 A	 pesquisa	 de	 campo	 será	 feita	 por	 meio	 de	 entrevistas	
semiestruturadas	 e	 observações	 a	 serem	 realizadas	 em	 três	 escolas	 públicas	 de	 ensino	
fundamental	de	Charqueadas.		
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ENSINO	TÉCNICO	

CIÊNCIAS	EXATAS	E	BIOLÓGICAS	

	

ESTUDANDO	RAZÕES	E	NÚMEROS	IRRACIONAIS	COM	O	CORPO	HUMANO	

ORIENTADOR:	Eloisa	Marciana	Kolberg	Theisen	

AUTORES:	Eduarda	Luiza	de	Oliveira,	Ellen	Caroline	Kaulfuss	e	Pablo	Winck	Winter	

PROBLEMA:	Na	Matemática,	 temos	 o	 estudo	 de	 números	 irracionais	 que	 apresenta	muito	
pouca	 aplicabilidade	 na	 realidade.	 Assim	 este	 trabalho	 procura	 mostrar	 como	 podemos	
redescobrir	 o	 número	de	ouro	presente	no	próprio	 corpo,	 além	de	pesquisar	 a	 razão	de	Da	
Vinci,	baseada	na	obra	do	"Homem	Vitruviano".	Como	a	Estatística	é	uma	área	muito	pouco	
trabalhada	 pelos	 professores	 de	 matemática	 da	 Educação	 Básica,	 este	 trabalho	 mostra	 os	
como	os	cálculos	de	médias	aritmética,	geométrica	e	harmônica,	todos	em	planilha	eletrônica,	
são	importantes	na	busca	destas	razões	propostas	nesta	pesquisa.	

JUSTIFICATIVA:	O	número	de	ouro	é	uma	constante	irracional,	denotada	pela	letra	grega	PHI,	
em	homenagem	ao	arquiteto	Phideas	(Fídias),	que	a	teria	utilizado	para	construir	o	Parthenon.	
O	 valor	 de	 PHI,	 arredondado	 a	 três	 casas	 decimais	 é	 de	 1,618,	 também	 está	 associado	 ao	
matemático	 Leonardo	 de	 Pisa,	 na	 sequência	 de	 Fibonacci,	 que	 se	 aplica	 na	 reprodução	 de	
coelhos.	 Este	 número	 aparece	 frequentemente	 na	 natureza	 do	 crescimento,	 ele	 pode	 ser	
encontrado	na	proporção	das	conchas,	nos	seres	humanos,	nas	plantas	e	até	mesmo	na	forma	
das	galáxias.	 Já	Leonardo	da	Vinci	 representou	muito	bem	o	número	de	ouro	em	suas	obras	
como	na	Monalisa	e	o	Homem	Vitruviano.	No	Homem	Vitruviano,	Leonardo	Da	Vinci	observou	
uma	razão	importante	entre	os	membros	e	partes	do	corpo,	encontrando	uma	razão	de	0,681.	
Este	trabalho	propõe	a	redescoberta	destas	razões	(de	Ouro	e	de	Da	Vinci),	verificando	se	elas	
estão	ainda	presentes	no	ser	humano	atual.	

OBJETIVOS:	 Pesquisar	 as	 medidas	 do	 corpo	 humano	 em	 busca	 do	 Número	 de	 Ouro	 e	 da	
Razão	de	Da	Vinci,	utilizando	a	planilha	eletrônica	e	ferramentas	estatísticas.	

METODOLOGIA:	Primeiramente	as	turmas	de	alunos,	dos	1ºs	anos	do	Ensino	Médio	Técnico	
em	Informática	do	IFSul	-	Câmpus	Venâncio	Aires	–	RS,	conheceram	a	Sequência	de	Fibonacci	
e,	 através	 dela,	 descobriu	 como	 se	 obtém	 o	 número	 de	 ouro.	 Conjuntos	 numéricos	 são	
conhecimentos	 necessários	 à	 esta	 etapa	 do	 Ensino	 e	 os	 números	 irracionais	 pareciam	 um	
assunto	muito	distante	dos	alunos.	Para	complementar	a	importância	do	estudo,	foi	assistido	o	
filme	"Donald	no	País	da	Matemágica",	mostrando	aplicações	do	nº	de	ouro	e	a	importância	da	
Matemática.	Foram	também	estudadas	as	obras	de	Leonardo	da	Vinci,	mais	especificamente	A	
Monalisa	e	o	Homem	Vitruviano.	Nas	medidas	esquematizadas	na	obra	do	Homem	Vitruviano,	
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foi	proposto	que	cada	 jovem,	da	faixa	etária	de	14	a	17	anos,	dos	1ºs	anos	do	Ensino	Médio	
Técnico	em	Informática	do	IFSul	-	Câmpus	Venâncio	Aires	-	RS,	realizasse	as	medidas	conforme	
proposto	na	obra	de	Da	Vinci,	totalizando	cerca	de	110	pessoas	analisadas.	Estes	dados	foram	
transpostos	à	uma	planilha	eletrônica,	no	qual	cada	dupla	de	alunos	analisou	um	grupo	de	20	
pessoas,	 calculando	 médias	 aritmética,	 geométrica	 e	 harmônica.	 Além	 disso,	 foram	
construídos	 gráficos	 das	 razões	 pra	 verificar	 dados	 inconsistentes,	 decorrentes	 da	 digitação	
incorreta	 ou	 de	 medições	 que	 necessitaram	 ser	 refeitas.	 Nestas	 médias,	 realmente	 se	
observou	que	as	razões	se	aproximam	ao	número	de	ouro	e	à	Razão	de	Da	Vinci.	

REFERÊNCIAS:	 CHECKMATH.	 Número	 de	 Ouro.	 Disponível	 em:	
http://checkmath.wordpress.com/2011/08/07/numero-de-ouro/#more-200.	 Acesso	 em:	 21	
mar.	 2015.	 CROOVE.	 Como	 Usar	 a	 Proporção	 Áurea.	 Disponível	 em:	
http://croove.com.br/crie/como-usar-a-proporcao-aurea/	 Acesso	 em:	 21	 abril	 2015.	
DOVORSKY,	 George.	 Uncanny	 Examples	 of	 the	 Golden	 Ratio	 in	 Nature.	 Disponível	 em:	
http://io9.com/5985588/15-uncanny-examples-of-the-golden-ratio-in-nature	 .	 Acesso	 em	 10	
de	 maio	 2015.	 GUEDES,	 Fraciely.	 Número	 de	 Ouro.	 Disponível	 em:	
<http://www.escolakids.com/numero-de-ouro.htm>.	 Acesso	 em:	 12	 jun	 2015.	 RIGONATTO,	
Marcelo.	 Sequência	 de	 Fibonacci.	 Disponível	 em:	
http://www.brasilescola.com/matematica/sequencia-fibonacci.htm	Acesso	em	21	de	maio	de	
2015.	 VEIGA,	 Natália.	 Número	 da	 Beleza?	 Disponível	 em:	
http://nataliaveiga.wordpress.com/2012/08/25/numero-da-beleza/	Acesso	em	10	de	junho	de	
2015.		
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ENSINO	TÉCNICO	

CIÊNCIAS	HUMANAS,	COMPORTAMENTAIS	E	ARTES	

	

A	REPERCURSÃO	DO	DEPORTAMENTO	DE	OLGA	BENÁRIO	NA	IMPRENSA	BRASILEIRA	

ORIENTADOR:	Charles	Sidarta	Machado	Domingos 

AUTORES:	Gabriela	Hahn	Francisco,	Kimberlyn	Vasconcelos	Branco	e	Leopoldo	Martins	Leal	
da	Silva	

PROBLEMA:	Como	 repercutiu	 na	 imprensa	 brasileira	 a	 deportação	 de	 Olga	 Benário	 para	 a	
Alemanha	nazista?	

JUSTIFICATIVA:	 Em	 setembro	 de	 1936,	 o	 governo	 do	 Brasil	 envia	 Olga	 Benário	 para	 a	
Alemanha	nazista.	Naquele	momento,	o	presidente	brasileiro	era	Getúlio	Vargas	e	o	país	ainda	
não	vivia	a	ditadura	do	Estado	Novo.	Por	isso,	queremos	descobrir	como	o	país	que	ainda	vivia	
em	um	 regime	 democrático	 entendeu	 essa	medida	 do	 governo	 federal.	 A	 pesquisa	 está	 em	
andamento	e	os	resultados	ainda	são	parciais.	

OBJETIVOS:	 Compreender	 como	 a	 deportação	 de	 Olga	 Benário	 foi	 representada	 pela	
imprensa	brasileira. 	

METODOLOGIA:	Pesquisa	bibliográfica	sobre	o	Brasil	dos	anos	30	do	século	XX.	Fichamentos	
de	dados	presentes	na	bibliografia	elencada.	Pesquisa	em	fonte	periódica	(jornal)	do	período.	
Leitura	intensiva	das	fontes	primárias.	Análise	do	material	coletado.	

REFERÊNCIAS:	FAUSTO,	Bóris.	História	Concisa	do	Brasil.	São	Paulo:	Edusp,	2001.	LUCA,	Tania	
Regina	 de.	 História	 dos,	 nos	 e	 por	meio	 dos	 periódicos.	 In:	 PINSKY,	 Carla	 Bassanezi.	 Fontes	
Históricas.	2ª	ed.	São	Paulo:	Contexto,	2006,	p.	111-153.	MAIO,	Marcos	Chor;	CYTRYNOWICZ,	
Roney.	Ação	Integralista	Brasileira:	um	movimento	fascista	no	Brasil	(1932-1938).	In:	FERREIRA,	
Jorge;	 DELGADO,	 Lucília	 de	 Almeida	 Neves.	 O	 Brasil	 Republicano:	 o	 tempo	 do	 nacional-
estatismo.	Rio	de	 Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2003,	p.	39-61.	MORAIS,	Fernando.	Olga.	Rio	
de	 Janeiro:	 Companhia	 das	 letras,	 1994.	 PRESTES,	 Anita	 Leocádia.	 Luiz	 Carlos	 Prestes	 e	 a	
Aliança	Nacional	Libertadora:	os	caminhos	da	 luta	antifascista	no	Brasil	 (1934/35).	2ª	ed.	Rio	
de	 Janeiro:	 Vozes,	 1998.	 VIANNA,	 Marly	 de	 Almeida.	 O	 PCB,	 a	 ANL	 e	 as	 insurreições	 de	
novembro	 de	 1935.	 In:	 FERREIRA,	 Jorge;	 DELGADO,	 Lucília	 de	 Almeida	 Neves.	 O	 Brasil	
Republicano:	o	tempo	do	nacional-estatismo.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2003,	p.	63-
105. 
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BRINCANDO	E	APRENDENDO	

ORIENTADOR:	Rita	Silveira 

AUTORES:	Débora	da	Silva	Soares	e	Kananda	Mariana	Amador	de	Paula	

PROBLEMA: É	realmente	possível	aprender	brincando?	

JUSTIFICATIVA:	O	 trabalho	 foi	 escolhido	 para	 que	 os	 professores	 percebam	 que	 se	 pode	
ensinar	brincando	e	que	a	melhor	maneira	é	mostrando	as	brincadeiras,	que	não	é	difícil	e	que	
é	 possível	 sim	 introduzi-las	 no	 Curriculum	 escolar.	 Ultimamente	 é	 tão	 rápido	 que	 os	 fatos	
acontecem	 que	 não	 é	 procurando	 ensinar,	 a	 criança	 participa	 da	 sua	 opinião	 e	 investiga	 o	
conteúdo. 		

OBJETIVOS:	 Buscar	 a	 atenção	 das	 pessoas	 para	 este	 tema,	 colocando	 em	 foco	 a	 sua	
importância;	Mostrar	que	é	possível	ensinar	brincando,	pois	o	brincar	não	é	uma	banalidade	e	
é	importante	para	criança,	adolescente	e	até	mesmo	adulto;	Orientar	as	pessoas	a	começar	a	
integrar	as	brincadeiras	e	brinquedos	não	somente	no	contexto	escolar,	mas	sim	na	vida. 	

METODOLOGIA:	O	presente	trabalho	 foi	 realizado	através	de	pesquisa	bibliográfica,	artigos	
extraídos	 da	 internet	 e	 entrevistas	 com	 professores	 e	 alunos	 desde	 o	 1º	 ano	 do	 Ensino	
Fundamental	até	o	3º	ano	do	Ensino	Médio	do	Instituto	Estadual	de	Educação	São	Jerônimo	no	
ano	de	2015,	com	o	intuito	de	investigar	a	importância	do	brincar	no	contexto	escolar.	Foram	
aplicados	 testes	 em	 sala	 de	 aula	 com	 brincadeiras	 e	 brinquedos,	 enfatizando	 atividades	
recreativas	com	os	alunos,	mostrando	que	é	possível	aprender	brincando.	Com	os	alunos	dos	
primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental	os	testes	foram	feitos	a	partir	de	brincadeiras,	com	o	
restante	dos	alunos	utilizou-se	questionários. 	

REFERÊNCIAS:	Weston,	 Denise	 Chapman.	 Aprender	 brincando:	 atividades	 divertidas	 para	
construir	o	caráter,	a	consciência	e	a	inteligência	emocional	das	crianças.	São	Paulo:	Paulinas,	
2000.	

	

CAMPONESAS,	BRUXAS,	PROSTITUTAS	E	RAINHAS	–	REFLEXOS	SOBRE	A	VIDA	DAS	
MULHERES	NA	IDADE	MÉDIA	

ORIENTADORES:	Charles	Sidarta	Machado	Domingos	e	Samir	Dessbesel	Ferreira 

AUTORES:	Amanda	Costa	dos	Santos,	Gabriela	Pereira	da	Silva	e	Gabriele	da	Silva	Moraes	
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PROBLEMA:	A	história	das	mulheres	 ficou	por	muito	 tempo	obscura,	 esquecida.	A	 idéia	de	
iluminar	essa	importante	parte	do	nosso	passado	é	recente,	porém	vale	lembrar	que	a	História	
que	conhecemos	foi	escrita	por	homens,	muitas	vezes	pela	Igreja	Católica.	As	mulheres	eram	
divididas	em	estereótipos,	como	a	antítese	de	Eva	e	Maria,	oriundos	de	uma	sociedade	cristã	e	
patriarcal.	A	questão	é	que,	ainda	hoje,	as	mulheres	sofrem	com	esses	pré-julgamentos.	Sem	
falar	 na	 desigualdade	 na	 maneira	 que	 estudamos	 o	 passado.	 Seria	 a	 história	 das	 mulheres	
esquecida	unicamente	por	motivo	de	pouca	participação	das	mesmas	nos	acontecimentos,	ou	
devido	 à	 existência	 de	 uma	 desvalorização	 e	 inferiorização	 de	 um	 determinado	 gênero	 na	
sociedade	medieval,	moderna	e,	até	mesmo,	atual?		

JUSTIFICATIVA:	Como	poderíamos	mudar	o	presente	ou	ainda	o	futuro	sem	antes	entender	o	
passado?	 Enxergar	 as	 mulheres	 como	 agentes	 da	 História	 e	 entender	 como	 se	 deram	 suas	
vidas	 é	 essencial	 na	 construção	 do	 futuro.	 A	 Idade	 Média	 -	 erroneamente	 retratada	 ainda	
como	Idade	das	Trevas	-	foi	um	importante	período	da	nossa	História,	e	analisarmos	as	vidas	
de	mulheres	 de	diferentes	 grupos	 sociais,	 quebrando,	 desconstruindo	estereótipos	 ligados	 a	
gênero,	bem	como	estereótipos	ligados	à	própria	Idade	Média,	é	o	caminho	que	buscamos. 		

OBJETIVOS:	Visualizar	 as	mulheres	 como	 agentes	 da	 História,	 estudando	 e	 entendendo	 as	
vidas	de	mulheres	de	diferentes	grupos	sociais	da	Idade	Média.	Desenvolvendo	um	alto	senso	
crítico	 relativo	 a	 tudo	 que	 é	 lido,	 afinal	 como	 já	 dizia	 Poulain	 de	 La	 Barre:	 “Tudo	 o	 que	 os	
homens	 escrevem	 sobre	 as	 mulheres	 deve	 ser	 suspeito,	 pois	 eles	 são,	 a	 um	 tempo,	 juiz	 e	
parte”.	Além	de	refletir	sobre	a	consciência	social	da	Igreja	e	dos	homens	da	época,	através	da	
visão	dos	mesmos	sobre	as	mulheres.	Por	fim,	compreender	a	relevância	desse	longo	período	
na	construção	de	gêneros	e	no	pensamento	da	sociedade	atual.	

METODOLOGIA:	A	metodologia	do	projeto	consiste	principalmente	na	pesquisa	bibliográfica:	
leitura	de	vários	 livros,	 fichamentos	das	 leituras	e	discussões	 (sobre	as	 reflexões	do	grupo	e	
comparações	 entre	 as	 leituras),	 além	 do	 estudo	 de	 documentos	 e	 arquivos	 históricos	 e	 a	
análise	de	filmes	e	documentos	relacionados	com	a	Idade	Média	e	a	história	das	mulheres.	A	
partir	 das	 análises	 estabelecidas,	 o	 grupo	 desenvolverá	 produções	 textuais	 referentes	 à	
pesquisa.	

REFERÊNCIAS:	BEAVOIR,	Simone	de.	O	segundo	sexo.	2.	ed.	Rio	de	 Janeiro:	Nova	Fronteira,	
2009.	 FRANCO	 JR,	 Hilário.	 Idade	 Média:	 O	 nascimento	 do	 Ocidente.	 2.	 ed.	 São	 Paulo:	
Brasiliense,	 2004.	 MACEDO,	 José	 Rivair.	 A	 Mulher	 na	 Idade	 Média.	 5.	 ed.	 São	 Paulo:	
Contexto,2002.	MACEDO,	José	Rivair.	Riso,	Cultura	e	Sociedade	na	Idade	Média.	Porto	Alegre,	
RS:	 Ed.	 Da	 UFRGS	 /	 São	 Paulo:	 Ed.	 da	 UNESP,	 2000.	 MACEDO,	 José	 Rivair.	 Movimentos	
Populares	 na	 Idade	 Média.	 3.	 ed.	 São	 Paulo:	 Moderna,	 2013.	 MIGUEL,	 Luís	 Felipe;	 BIROLI,	
Flávia.	Feminismo	e	política:	uma	 introdução.	São	Paulo:	Boitempo,	2014.	PERROT,	Michelle.	
As	 Mulheres	 ou	 os	 silêncios	 da	 história.	 1.	 ed.	 São	 Paulo:	 EDUSC,	 2005.	 PERROT,	 Michelle.	
Minha	História	das	Mulheres.	1.	ed.	São	Paulo:	Contexto,	2007.		
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DE	VOLTA	PRA	CASA	–	SITE	DE	PREVENÇÃO	E	DIVULGAÇÃO	DE	PERFIS	
DESAPARECIDOS		
ORIENTADORES:	Eduardo	Martinelli	Leal	e	Fábio	Luis	da	Silva	Santos	

AUTORES:	Larissa	Machado	Brasil	e	Raquel	Silva	da	Silva	

PROBLEMA:	 Segundo	 dados	 da	 Associação	 Brasileira	 de	 Busca	 e	 Defesa	 das	 Crianças	
Desaparecidas	 (ABCD),	 estima-se	 que	 no	 Brasil	 aproximadamente	 200	 mil	 pessoas	
desaparecem	 por	 ano,	 sendo	 que	 40	 mil	 destas	 seriam	 crianças.	 Apesar	 do	 debate	 público	
sobre	 o	 tema,	 as	 políticas	 públicas	 nessa	 área	 ainda	 são	 tímidas,	 como	 a	 ausência	 de	 um	
cadastro	 nacional	 centralizado	 e	 atualizado,	 poucas	 delegacias	 especializadas	 e	 um	
levantamento	 mais	 fiel	 sobre	 o	 número	 de	 casos,	 causas	 e	 perfis	 de	 desaparecidos.	 O	
desaparecimento	 de	 pessoas	 é	 um	 fenômeno	 relacional	 (Neumann,	 2010),	 ou	 seja,	 é	
produzido	 pela	 ruptura	 nas	 relações	 familiares	 e	 pela	 consequente	 busca	 destes	 familiares.	
Nesse	sentido,	além	da	situação	inacessível	do	próprio	desaparecido,	nós	temos	a	angústia	e	o	
sofrimento	 da	 família,	 que	 espera	 por	 notícias	 sobre	 o	 paradeiro	 do	 mesmo	 (LEAL,	 2014).	
Mesmo	 que	 a	 investigação	 dependa	 apenas	 dos	 órgãos	 de	 segurança,	 cabe	 ressaltar	 que	 o	
problema	 social	 do	 desaparecimento	 também	 requer	 a	 participação	 da	 população	 para	 o	
levantamento	de	pistas	que	possam	auxiliar	na	 localização	do	desaparecido.	Para	auxiliar	na	
divulgação	de	pessoas	desaparecidas,	o	projeto	consiste	em	um	mapa	de	divulgação	de	perfis	
atrelado	 a	 um	 banco	 de	 dados	 atualizado	 pelos	 registros	 de	 boletim	 de	 ocorrência.	 Diante	
desse	 cenário	 questionamos	 como	 o	 site	 pode	 servir	 como	 ferramenta	 de	 prevenção	 e	 de	
divulgação	de	perfis	de	desaparecidos.	

JUSTIFICATIVA:	Potencializar	a	divulgação	nos	casos	de	pessoas	desaparecidas,	aumentando	
as	 chances	 de	 encontro	 entre	 familiares	 e	 desaparecidos.	 Além	 disso,	 o	 projeto	 traz	 uma	
ferramenta	 específica	 de	 divulgação,	 que	 trata-se	 de	 um	 mapa	 de	 visualização	 dos	
desaparecidos,	com	o	ultimo	local	em	que	ele	foi	visto.	Outro	diferencial	é	que	o	site	também	
também	trata	da	prevenção	dos	casos	de	desaparecimento,	trazendo	aos	pais,	responsáveis	e	
familiares,	dicas	de	prevenção.	A	produção	do	site	torna-se	fundamental	para	a	divulgação	de	
casos	 de	 desaparecimentos,	 uma	 vez	 que	 o	 acesso	 a	 essa	 informação	 pode	 aumentar	 as	
chances	 de	 encontro	 da	 família	 com	 as	 pessoas	 desaparecidas	 e	 conscientizar	 a	 população	
acerca	da	gravidade	do	tema.	O	banco	de	dados	também	permitirá	 realizar	 levantamentos	e	
cruzar	dados	para	compreender	melhor	o	fenômeno	do	desaparecimento.	

OBJETIVOS:	Objetivos	Gerais:	Realizar	uma	pesquisa	de	campo	e	bibliográfica	sobre	o	 tema	
do	desaparecimento	de	pessoas.	Desenvolver	 um	 site	 de	prevenção	 ao	desaparecimento	de	
pessoas	que	contenha	um	mapa	de	perfis	de	pessoas	desaparecidas	atrelado	a	um	banco	de	
dados.	 Objetivos	 Específicos:	 Levantar	 informações	 sobre	 o	 tema	 do	 desaparecimento.	
Desenvolver	 um	 site	 contendo	 informações	 sobre	 dicas	 de	 prevenção	 sobre	 o	 tema	 do	
desaparecimento;	 adicionar	 um	 mapa	 ao	 site,	 contendo	 perfis	 de	 pessoas	 desaparecidas;	
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integrar	um	banco	de	dados	ao	mapa,	com	uma	interface	amigável	e	de	fácil	manipulação	para	
o	administrador.	

METODOLOGIA:	 Primeiramente	 faremos	 um	 levantamento	 bibliográfico	 sobre	 o	 tema	
desaparecimento,	 para	 escrita	 das	 informações	 do	 site.	 Além	 do	 contato	 com	 instituições,	
parte	 do	 projeto	 consiste	 em	 realizar	 entrevistas	 com	 familiares	 de	 desaparecidos,	 para	
retratar	com	fidelidade	o	seu	drama.	No	desenvolvimento	do	projeto,	 confeccionaremos	um	
site	de	prevenção,	contendo	recomendações	de	órgão	de	segurança	e	a	indicação	de	serviços	e	
organizações	 da	 sociedade	 civil	 que	 atuam	 na	 área.	 Este	 site	 servirá	 como	 mote	 para	 a	
divulgação	 de	 perfis	 de	 desaparecidos,	 através	 de	 um	 mapa	 que	 permite	 visualizar	 as	
ocorrências	 de	 desaparecimento	 em	 uma	 determinada	 região	 selecionada	 pelo	 usuário,	 de	
modo	a	destacar	quais	são	as	pessoas	desaparecidas	que	residiam	em	locais	próximos.	O	mapa	
permite	saber	informações	sobre	características	físicas	do	desaparecido,	progressões	de	idade	
e	as	circunstâncias	do	desaparecimento.	No	banco	de	dados	haverá	apenas	uma	interface	para	
o	administrador,	que	poderá	 ser	a	Polícia	Civil,	para	assegurar	que	os	dados	 sejam	oficiais	e	
atualizados.	Uma	vez	que	o	desaparecido	tenha	sido	encontrado,	o	seu	status	muda	no	banco	
de	dados,	com	a	indicação	da	causa	do	desaparecimento,	e	o	seu	perfil	desaparece	do	mapa,	
mas	não	do	banco.	O	projeto	 também	poderá	 ser	 integrado	para	dispositivos	móveis,	o	que	
permitiria	enviar	alertas	para	novos	casos	ou	direcionar	o	usuário	para	casos	 já	existentes.	A	
pesquisa	será	desenvolvida	a	partir	das	necessidades	da	Polícia	Civil	do	RS,	que	será	a	primeira	
instituição	 a	 ter	 seus	 cadastros	 de	 desaparecidos	 inserido	 no	 mapa,	 mas	 também	 das	
necessidades	 das	 famílias	 que	 sofrem	a	 angústia	 de	 ter	 seus	 parentes	 desaparecidos.	O	 site	
será	 desenvolvido	 com	 a	 utilização	 de	 tecnologias	 de	 programação	 para	 web.	 O	
desenvolvimento	do	site,	no	tocante	ao	mapa,	será	realizado	com	a	utilização	da	Biblioteca	do	
Google	 Maps,	 espera-se	 desenvolver	 uma	 interface	 responsiva	 e	 interativa,	 com	 alertas	 de	
novos	casos	de	forma	regional.	

REFERÊNCIAS:	 CONVERSE,	 T;	 PARK,	 J.	 PHP	 a	 Bíblia.	 Editora	 Campus-Elsevier,	 2003.	 LEAL,	
Eduardo	Martinelli	.	“Todas	as	portas	que	eu	encontrei	fechadas”:	a	política	do	sofrimento	na	
denúncia	 pública	 do	 desaparecimento	 civil	 no	 Brasil	 .	 In:	 29ª	 Reunião	 Brasileira	 de	
Antropologia,	2014,	Natal-RN.	ANAIS	DA	29ª	REUNIÃO	BRASILEIRA	DE	ANTROPOLOGIA,	2014.	
NEUMANN,	 M.M.	 O	 desaparecimento	 de	 crianças	 e	 adolescentes.	 Tese	 de	 doutorado	 em	
Serviço	 Social.	 Pontifícia	 Universidade	 Católica	 de	 São	 Paulo.	 2010.	 Disponível	 em:	
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action	
=&co_obra=193267	 OLIVEIRA,	 Dijaci	 David	 de.	 Desaparecidos	 Civis:	 conflitos	 familiares,	
institucionais	e	 segurança	pública.	Tese	 (Doutorado	em	Sociologia)-	Universidade	de	Brasília,	
Brasília,	 2007,	 317	 f.	 SILBERSCHATZ,	 K.	 Sistema	 de	 Banco	 de	 Dado.	 3ed,	 São	 Paulo:	Makron	
Books,	 1993.	 SOARES,	Wallace.	 PHP	 5	 -	 Conceitos,	 programação	 e	 integração.	 Editora	 Erica,	
2005.	 THOMSON,	 L;	 WELLING,	 L.	 PHP	 e	 MYSQL:	 Desenvolvimento	 web.	 Editora	 Campus	
Elsevier,	 2005	 NIEDERAUER,	 J.	 Desenvolvendo	 Websites	 com	 PHP.	 2ª	 edição.	 São	 Paulo:	
Editora	Novatec,	2004.	
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DEUS	NÃO	ESTÁ	MORTO:	PROVAS	DE	SUA	EXISTÊNCIA	

ORIENTADORES:	Fábio	Luis	da	Silva	Santos	e	Samir	Dessbesel	Ferreira 

AUTORES:	Aline	da	Silva	Albano,	Marana	Souza	Lopes	e	Rafael	Oleques	Nunes	

PROBLEMA:	Diante	 de	muitas	 discussões	 atuais	 a	 respeito	 de	 assuntos	 tanto	 sociais	 como	
religiosos,	 muitas	 dúvidas	 surgem,	 nos	 fazendo	 refletir	 sobre	 tais	 questões.	 Um	 desses	
problemas	é	conciliar	a	crença	com	teorias	científicas,	causando	conflitos.	Talvez	um	dos	mais	
polêmicos	seria	acerca	da	existência	de	Deus.	Quem	acredita	geralmente	expressa	sua	opinião	
de	alguma	forma	religiosa,	e	esse	é	o	problema,	pois	quem	não	crê	não	acreditará	em	algo	sem	
explicação	 racional.	 Uma	 possível	 solução	 seria	 fazer	 isso	 usando	 provas	 concretas	 para	
resolver	este	problema.	Diante	desta	questão,	temos	a	seguinte	pergunta:	Quais	são	as	provas	
de	que	Deus	realmente	existe?	

JUSTIFICATIVA:	Pensando	sobre	como	provaríamos	tal	questão	a	cerca	da	existência	de	Deus,	
decidimos	 mostrá-la	 utilizando	 teorias	 filosóficas	 e	 lógicas.	 Podemos	 construir	 provas	
concretas	 sobre	 isso	 com	 base	 no	 estudo	 do	 assunto	 e	 formulação	 de	 teorias.	 Outro	 ponto	
relevante	para	a	concretização	desse	projeto	são	os	dados	revelados	pelo	Instituto	Gallup,	na	
qual	chega	a	50%	a	porcentagem	de	alunos	cristãos	que	se	 tornam	ateus	ao	 ingressarem	na	
faculdade.	 Por	 experiência	 e	 observação	 própria,	 no	 meio	 acadêmico,	 a	 escola	 juntamente	
com	professores	tenta	por	meio	de	suas	matérias,	trazer	certa	forma	de	ceticismo	ou	ateísmo	
para	seus	alunos,	mesmo	que	indiretamente,	uma	ação	injusta,	pelo	fato	de	que	o	aluno	não	
possui	 conhecimentos	para	contestar	 ,	por	 consequência	 fazendo	uma	visão	de	que	o	que	é	
imposto	é	o	certo	e	incontestável.	Por	isso	acreditamos	que	todos	devem	entender	e	saber	dos	
dois	lados,	fazendo	assim	então	seu	julgamento	a	respeito	de	questões	como	essa.	

OBJETIVOS:	Provar	a	existência	de	Deus	desassociada	da	crença	religiosa,	através	da	própria	
ciência.	 Além	 disso,	 faz	 se	 a	 necessidade	 de	 quebrar	 qualquer	 preconceito	 com	 pensadores	
religiosos,	 visto	 como	 algumas	 pessoas	 os	 subestimam	 por	 isso,	 no	 qual	 muitas	 vezes	 é	
acreditado	que	dentro	da	religião	se	semeia	a	ignorância,	porém	nosso	objetivo	é	desmitificar	
esta	afirmação	mostrando	que	pode	haver	a	conciliação	da	fé	e	a	razão,	como	Santo	Agostinho	
é	dito	e	passado	em	muitos	textos	e	em	sua	vida:	“Eu	creio	para	compreender,	e	compreendo	
para	 crer	 melhor”.	 Não	 temos	 como	 principal	 objetivo	 fazer	 alguém	 mudar	 sua	 crença	
acreditando	em	Deus,	mas	sim	entender	que	questões	mais	complexas	e	filosóficas	envolvem	
isso	de	modo	a	compreender	o	que	há	de	maior	acontecendo	a	sua	volta,	pondo	a	refletir	até	
mesmo	sobre	outras	coisas.	

METODOLOGIA:	 Será	 uma	 pesquisa	 científica	 básica,	 na	 qual	 primeiramente	 faremos	 uma	
pesquisa	 bibliográfica	 com	 base	 em	 comentadores	 e	 obras	 de	 filósofos	 da	 idade	média	 que	
defendiam	 o	 assunto	 em	 questão,	 tais	 como	 os	 Santos	 Agostinho,	 Anselmo	 e	 Tomás	 de	
Aquino,	fazendo	algumas	referências	a	filosofia	antiga.	Cada	um	desses	autores	mostra	a	ideia	
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central	de	Deus	de	um	modo	diferente.	Agostinho	procura	provar	por	meio	do	espiritual,	do	
conceito	 de	 verdade	 e	 da	 essência,	 atributos	 de	 Deus;	 Anselmo	 prova	 por	 meio	 de	 um	
argumento	 ontológico.	 Ambos	 os	 autores	 pensam	 nas	 características	 de	 Deus	 não	 de	 uma	
forma	 relacionada	 com	o	mundo	 sensível,	mas	mais	 voltado	 com	o	 espiritual.	 Já	 Tomás	 usa	
argumentos	 do	 mundo	 sensitivo	 e	 material,	 construindo	 a	 teoria	 das	 5	 vias	 que	 provam	 a	
existência	de	Deus.	Estudaremos	 individualmente	cada	um	e	depois	 suas	 ideias	e	 teorias	em	
conjunto	tal	como	sua	evolução.	Usaremos	a	forma	de	abordagem	qualitativa,	descrevendo	o	
assunto	de	forma	clara.	Quanto	aos	objetivos,	utilizaremos	o	método	exploratório,	adquirindo	
familiaridade	com	o	assunto	e	o	problema	em	questão,	além	de	conhecimento	para	formular	
hipóteses.	 Num	 segundo	 momento,	 será	 reunido	 o	 material	 que	 já	 tivermos	 em	 um	 site	
interativo,	 visando	 a	 divulgação	 da	 informação	 de	 um	 modo	 mais	 informal	 e	 de	 fácil	
entendimento	para	outras	pessoas.		

REFERÊNCIAS:	Referências:	AGOSTINHO,	Santo.	A	cidade	de	Deus.	Lisboa:	Fundação	Calouste	
Gulbenkian,	 1996.	 2	 v.	 Tradução	 de:	 J.	 Dias	 Pereira.	 AGOSTINHO,	 Santo	 Bispo	 de	 Hipona.	
Confissões.	São	Paulo:	Martin	Claret,	2002.	AGOSTINHO,	Santo.	Confissões.	2.	ed.	São	Paulo:	
Paulus,	1995.	295	p.	Tradução	de:	Nair	de	Assis	Oliveira.	AGOSTINHO,	Santo.	A	trindade.	São	
Paulo:	Paulus,	1995.	724	p.	Titulo	original:	De	trinitate.	AQUINO,	Tomás	de.	Suma	teológica.	3.	
ed.	São	Paulo:	Loyola,	2001.	9	v.	ANSELMO,	Santo.	Proslogion.	Lisboa:	Porto	Editora,	1996.	128	
p.	HIRSCHBERGER,	 Johannes.	História	 da	 Filosofia	 na	 Idade	Média.	 São	 Paulo:	Herder,	 1959.	
211	p.	Tradução	Alexandre	Correia.	HIRSCHBERGER.	História	da	Filosofia	na	Antiguidade.	2.	ed.	
São	Paulo:	Herder,	1965.	COSTA,	Marcos	Roberto	Nunes	da.	10	lições	sobre	Santo	Agostinho.	
[s.	L.]:	Vozes,	2012.	88	p.	AGOSTINHO,	Santo.	Solilóquios	e	a	vida	feliz.	São	Paulo:	Paulus,	1998.	
158	p.	 Título	original:	De	beata	 vita.	 PASCAL,	Blaise.	 Pensamentos.	 São	Paulo:	Abril	 Cultural,	
1973.	Coleção	os	Pensadores	 JAPIASSÚ,	Hilton.	Dicionário	básico	de	 filosofia.	R.	 Jorge	Zahar,	
2006.	

	

EDUCAÇÃO	FINANCEIRA	E	FISCAL:	NECESSIDADE	REAL	NA	SOCIEDADE	ATUAL?		

ORIENTADOR:	Eloisa	Marciana	Kolberg	Theisen 

AUTORES:	Dayane	Schmidt,	Luana	Francine	da	Silva	e	Marthyna	Luiza	Weber	

PROBLEMA:	No	mundo	atual,	as	pessoas	são	pouco	preparadas	para	o	mundo	financeiro,	se	
iludem	com	o	sonho	de	adquirir	produtos	à	custa	de	juros	e	prestações,	sem	perceber	muito	
os	valores	embutidos	nestas	transações.	A	Educação	Fiscal	forma	o	cidadão	consciente	de	seus	
direitos	(ao	bem	comum)	e	deveres	(de	pagar	os	tributos),	mas	nem	todo	cidadão	tem	clareza	
desta	 dinâmica	 e	 faz	 protestos	 sem	 a	 fundamentação	 adequada,	 sem	 contar	 que	 muitas	
pessoas	 confundem	 os	 “juros”	 com	 impostos,	 interpretando	 de	 forma	 errônea	 a	 realidade	
econômica.	Qual	 é	 a	 percepção	 que	 as	 crianças,	 adolescentes	 e	 jovens	 têm	 sobre	 o	mundo	
fiscal	e	financeiro?	Os	adultos	estão	realmente	preparados	e	sabem	atuar	de	forma	eficiente	
frente	aos	desafios	do	mundo	econômico	e	fiscal?	
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JUSTIFICATIVA:	Nosso	cidadão	está	pouco	 instruído	acerca	de	Educação	Financeira	e	Fiscal,	
observa-se	que	as	iniciativas	são	ainda	tímidas	em	relação	a	este	assunto.	Mas	consequências	
são	 danosas	 à	 sociedade,	 sendo	 percebidas	 quando	 as	 pessoas	 não	 conseguem	 honrar	 os	
compromissos	financeiros,	causando	inadimplência	que	atinge	empresas	e	o	próprio	nome	do	
cidadão.	Investimentos	financeiros	parecem	ser	sonhos	distantes,	já	que	a	população	se	torna	
endividada	no	 sistema	e	dominada	pelo	 consumismo	e	pelas	 compras	 ilegais.	A	Matemática	
deve	 estar	 a	 serviço	 da	 resolução	 de	 problemas,	 que	 podem	 ser	 sociais	 e	 econômicos.	 A	
Matemática	 deveria	 ser	 a	 ferramenta	 que	 o	 cidadão	 tem	para	 perceber	 a	 realidade	 e	 saber	
interferir	na	mesma,	ela	deve	servir	à	população	ao	invés	de	ser	a	grande	temida	dos	bancos	
escolares. 	

OBJETIVOS:	Esta	pesquisa	 tem	por	objetivo	 verificar	os	 conhecimentos	acerca	de	Educação	
Financeira	 e	 Fiscal.	 Este	 trabalho	 atingirá	 variadas	 faixas	 etárias,	 fazendo	 um	 confronto	 dos	
dados	coletados	nos	questionários	entre	os	pensamentos	de	crianças,	 jovens/adolescentes	e	
adultos	sobre	o	mundo	financeiro	e	fiscal,	tanto	na	escola	pública	municipal	analisada,	quanto	
no	nosso	Instituto	Federal.		

METODOLOGIA:	 1)	 Sondagem	 inicial	 dos	 participantes	 Questionários	 fechados	 e	 semi-
abertos	serão	conduzidos	no	 início,	para	a	 identificar	a	percepção	que	as	pessoas	 têm	sobre	
educação	 financeira	 e	 fiscal,	 com	 questões	 direcionadas	 às	 crianças,	 adolescentes,	 jovens	 e	
adultos,	fazendo	um	confronto	sobre	o	que	pensam	acerca	do	mundo	financeiro	e	fiscal,	nas	
diferentes	 faixas	 etárias.	 2)	 Atividades	 e	 seus	 impactos	 sobre	 o	 pensamento	 em	 Educação	
Financeira	 e	 Fiscal	 Ao	 longo	 dos	 trabalhos	 aplicados	 pelos	 bolsistas	 e	 coordenador	 serão	
produzidas	 diversas	 atividades.	 Sites	 de	 Educação	 Fiscal	 da	 ESAF	 (Escola	 de	 Administração	
Fazendária)	e	do	Banco	Central,	são	exemplos	de	algumas	atividades	a	serem	aplicadas	neste	
estudo,	 sendo	 considerado	 o	 que	 é	 específico	 para	 a	 idade	 da	 pessoa	 pesquisada.	 Serão	
aplicados	questionários	com	as	pessoas	que	terão	estas	atividades	e	também	com	um	grupo	
de	controle	que	não	terá	as	atividades.	3)	Pesquisa	sobre	os	valores	reais	praticados	na	nossa	
economia	local.	Uma	pesquisa	sobre	os	valores	de	tributos	será	conduzida	pelos	bolsistas,	tais	
como	 a	 porcentagem	 de	 tributos	 nos	 cupons	 fiscais.	 Índices	 de	 rendimentos	 da	 poupança	
serão	analisados,	verificando-se	o	melhor	dia	para	aniversário	de	poupança,	além	de	variações	
que	dólar,	ouro	e	euro	podem	produzir	num	ano	serão	tabulados	e	analisados	como	formas	de	
investimento	 do	 dinheiro	 por	 parte	 do	 cidadão.	 Panfletos	 de	 lojas	 locais	 serão	 também	
utilizados	para	demonstrarem	as	taxas	de	juros	aplicadas	no	comércio	e	para	conscientizar	que	
guardar	 dinheiro	 e	 comprar	 à	 vista	 é	 muito	 mais	 vantajoso	 em	 nossa	 economia	 atual.	
Pesquisas	 sobre	 planejamento	 financeiro	 serão	 conduzidas	 para	 melhor	 informar	 o	 público	
sobre	uma	vida	financeira	saudável.	

REFERÊNCIAS:	ARAÚJO,	Fábio	de	A.	L.,	SOUZA,	Marcos	A.	P.	de.	Educação	Financeira	para	um	
Brasil	 Sustentável	 -	 Evidências	 da	 necessidade	 de	 atuação	 do	 Banco	 Central	 do	 Brasil	 em	
educação	 financeira	para	o	 cumprimento	de	 sua	missão.	BCB:	Brasília,	2012.	53p.	Disponível	
em:	<http://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/TD280.pdf>.	Acesso	em:	18	maio	de	2015.	BANCO	
CENTRAL	 DO	 BRASIL.	 Conversão	 de	 Moedas.	 Disponível	 em:	
<http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp>.	 Acesso	 em:	 05	 abril	 2015.	 BRASIL,	
SECRETARIA	 DE	 EDUCAÇÃO	 BÁSICA.	 Formação	 de	 professores	 do	 ensino	 médio,	 Etapa	 II	 -	



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

46	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

Caderno	 V:	 Matemática.	 Ministério	 da	 Educação,	 Secretaria	 de	 Educação	 Básica:	 Curitiba	 -	
UFPR	 Setor	 de	 Educação,	 2014.	 51p.	 Disponível	 em:	
<http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/cadernos/web_caderno_2_5.pdf>.	 Acesso	
em:	18	de	maio	de	2015.	CGU	–	CONTROLADORIA	GERAL	DA	UNIÃO.	7º	Concurso	de	Desenho	
e	 Redação	da	 Controladoria-Geral	 da	União	 Ensino	 fundamental	 e	médio.	 TEMA:	 “Pequenas	
corrupções	 -	 Diga	 não”.	 Disponível	 em:	 <http://www.portalzinho.cgu.gov.br/concursos/7.o-
concurso-de-desenho-e-redacao-da-cgu/regulamento-do-7.o-concurso-de-desenho-e-
redacao>.	 Acesso	 em:	 20	 de	 maio	 de	 2015.	 CONTROLADORIA-GERAL	 DA	 UNIÃO.	 Portal	 da	
Transparência.	Disponível	em:	<	www.portaltransparencia.gov.br>	Acesso	em:	25	de	março	de	
2015.	DOMINGOS,	Reinaldo.	Terapia	Financeira.	São	Paulo:	Gente,	2008.	KIYOSAKI,	Robert	T,	
LECHTER,	Sharon	L.	Pai	Rico,	Pai	Pobre.	54ª	ed.	São	Paulo:	Campus,	2000.	MOREIRA,	Elmo	N.	
Economia	 e	 Finanças	 –	 Rendimentos	 das	 Cardenetas	 de	 Poupança.	 Disponível	 em:	 <	
http://www.gazetadeitauna.com.br/rendimentos_das_	 cadernetas_de_po.htm>.	 Acesso	 em:	
15	 de	 abril	 2014.	 PORTALZINHO	 DA	 CGU.	 Criança	 Cidadã.	 Disponível	 em:	 <	
www.portalzinho.cgu.gov.br>.	Acesso	em:	16		

	

’LIVRAI-NOS	DO	MAL’:	O	PROBLEMA	DO	MAL	SEGUNDO	SANTO	AGOSTINHO	

ORIENTADORES:	Samir	Dessbesel	Ferreira	e	Rodolfo	Migon	Favaretto	

AUTORES:	Rafael	Oleques	Nunes	e	Raquel	Silva	da	Silva	

PROBLEMA:	Antes	 de	 limitar-nos	 a	 pergunta	 "Por	 que	Deus	 permite	 o	mal	 se	 Ele	 é	 bom?"	
para	 intencionar	 uma	 argumentação	 onde	 defenda	 que	 Ele	 seja	mal	 ou	 de	 que	 não	 exista,	
temos	 de	 expandi-la	 para	 retirar	 o	 vício	 (previamente	 direcionado	 à	 uma	 resposta	 pronta).	
Podemos	ampliar	o	espectro	da	pergunta	com:	"Se	Deus	é	bom,	por	que	permite	o	mal?	Então	
Ele	é	sádico	e	mal	também...	mas,	se	Deus	é	mal	por	que	ele	permite	o	bem??"	Porém	limitar	a	
análise	da	pergunta	somente	ao	mal	não	dimensiona	a	questão	de	forma	honesta.	Ela	exclui	a	
possibilidade	 do	 bem,	 ou	 pelo	 menos,	 na	 melhor	 das	 hipóteses,	 ignora-a.	 Porém,	 segundo	
santo	Agostinho,	sabendo	que	não	há	dualidade	maniqueísta	e	igualitária	entre	o	bem	e	o	mal,	
e	o	que	concerne	a	Deus	nessa	relação	moral-teológica-filosófica,	deve	se	adicioná-la	como	um	
termo	desviciante	e	contra	polarizador	do	questionamento.	Querer	levantar	o	questionamento	
sobre	o	mal,	olhando	somente	para	o	mal	não	ajuda	na	elaboração	de	uma	resposta	assertiva.	
A	 formulação	 do	 questionamento	 é	 monopolizada	 pelo	 ponto	 do	 "mal"	 e	 isso	 deixa	 o	
questionamento	fraco.	A	questão	do	mal	é	uma	moeda,	portanto,	contém	duas	faces:	Face	1:	
prove	 que	 Deus	 é	 bom,	 mesmo	 existindo	 o	 mal,	 a	 dor,	 o	 sofrimento,	 a,	 doença,	 as	
necessidades	e	por	excelência,	a	morte.	Face	2:	prove	que	Deus	é	mal	mesmo	existindo	o	bem,	
o	alívio,	 a	 caridade,	o	amor.	A	gratuidade,	a	generosidade,	e,	por	excelência	e	para	além	da	
morte,	fé	e	esperança.	

JUSTIFICATIVA:	O	 filosofo	 nos	 coloca	 a	 pensar	 porque	 praticamos	 más	 ações,	 sendo	 que	
fomos	 criados	 por	 Deus	 que	 é	 um	 ser	 benevolente,	 criados	 a	 sua	 imagem	 e	 semelhança.	
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Podemos	 assumir	 que	 Deus	 não	 é	 o	 autor	 do	 pecado	mas	 o	 pecado	 procede	 das	 criaturas	
criadas	por	Ele,	ou	seja,	a	existência	do	mal	deve	ser	atribuída	à	nós	mesmos,	não	à	Deus.	A	
partir	do	momento	de	nossa	criação,	recebemos	um	bem	médio	chamado	"livre	arbítrio"	que	
através	dele,	temos	a	possibilidade	de	nos	afastarmos	de	Deus	através	da	da	escolha	da	pratica	
do	mal.	O	mal	moral	provém	do	pecado,	que	é	um	ponto	de	partida	para	a	má	vontade	do	
homem	e	sua	má	escolha.	Agostinho	prova	que	o	problema	ou	a	origem	do	mal	não	está	em	
Deus	 que	 é	 bom	e	 justo,	mas	 no	 homem	 com	 seu	 livre	 arbítrio	 e	 suas	 escolhas.	 A	 principal	
pauta	do	problema	do	mal	é	o	dilema	de	que	como	podemos	conciliar	a	bondade	divina	com	a	
maldade	 do	 mundo.	 Agostinho	 em	 suas	 obras	 conseguiu	 racionalmente	 demonstrar	 que	 a	
maldade	está	nas	criaturas,	e	não	no	criador.	

OBJETIVOS:	Como	objetivo	geral	temos:	realizar	uma	pesquisa	bibliográfica	a	fim	de	clarificar	
o	 conceito	 de	 bem	 e	 mal,	 de	 liberdade,	 livre	 arbítrio	 e	 outros	 aspectos	 pontuais	 de	 Santo	
Agostinho,	que	por	sua	vez	influenciam	a	cultura	cristã,	que	é	considerada	uma	das	principais	
visões	 de	 mundo	 ainda	 hoje	 em	 nossa	 civilização.	 Assim	 como	 aprofundar	 nossos	
conhecimentos	sobre	Santo	Agostinho	e	alguns	aspectos	da	filosofia	medieval.	Como	objetivos	
específicos	temos:	quebrar	preconceitos	que	muitas	vezes	temos	em	nosso	dia	a	dia	a	respeito	
da	filosofia	e	outras	áreas	de	conhecimentos	com	o	cristianismo,	juntamente	com	a	diminuição	
ou	um	possível	 rompimento	da	 intolerância	 religiosa.	Por	 fim,	a	 confecção	de	um	site,	onde	
serão	 publicados	 textos,	 artigos	 e	 outros	 meios	 pedagógicos	 onde	 serão	 apresentados	
pensamentos,	 teorias	e	entre	outras	questões	baseadas	e	 levantadas	por	Santo	Agostinho,	o	
decorrer	 de	 toda	 sua	 vida,	 ou	 por	 meio	 de	 comentaristas	 e/ou	 especialistas	 em	 seus	
pensamentos	e/ou	idade	media.	

METODOLOGIA:	A	metodologia	 que	 iremos	 utilizar	 neste	 trabalho	 consistirá	 em	 pesquisas	
bibliográficas,	 dicionários	 de	 filosofia,	 livros	 didáticos	 de	 filosofia	 do	 ensino	médio,	 que	 por	
intermédio	 destes	 meios	 iremos	 ter	 uma	 compreensão	 mais	 ampla	 sobre	 a	 filosofia	 e	 as	
influências	 dessa	 no	 pensamento	 agostiniano,	 também	 utilizaremos	 revistas	 de	 filosofia,	
leituras	 e	 fichamentos	 de	 textos	 clássicos	 do	 autor	 e	 vários	 comentadores	 em	 Agostinho.	
Iremos	 modelar	 um	 site	 na	 linguagem	 PHP	 onde	 serão	 depositados	 obras,	 matérias	 e	
conteúdos	 deste	 autor	 que	 visarão	 o	 ensino	 das	 teorias	 criadas	 pelo	 mesmo.	 Utilizaremos	
também	 meios	 pedagógicos	 alternativos	 para	 o	 ensino	 a	 apresentação	 dos	 conteúdos	 que	
desejamos	levar	ao	público	leigo,	e,	quiçá,	ao	público	experiente.		

REFERÊNCIAS:	 AGOSTINHO,	 Santo	 Bispo	 de	 Hipona.	 Confissões.	 São	 Paulo:	 Martin	 Claret,	
2002.	AGOSTINHO,	A.	O	Livre-arbítrio.	Tradução	e	notas	de	Nair	de	Assis	Oliveira.	São	Paulo:	
Paulus,	 1995.	 JAPIASSÚ,	 Hilton.	 Dicionário	 básico	 de	 filosofia.	 R.	 Jorge	 Zahar,	 2006.	 COSTA,	
Marcos	 Roberto	 Nunes.	 10	 Lições	 Sobre	 SANTO	 AGOSTINHO.	 4	 ed.	 Petrópolis:	 Vozes,	 2014.	
______.(1998a).	Solilóquios;	A	vida	feliz.	São	Paulo:	Paulus,	157	p.	[Coleção	Patrística,	n.	11	–	
Trad.	de	Adaury	Fiorotti	e	Nair	de	Assis	Oliveira].	______.(1994).	A	Trindade.	São	Paulo:	Paulus,	
726	p.	[Coleção	Patrística,	n.	7	–	Trad.	e	notas	Agustinho	Belmont].	______.(1991).	A	Cidade	de	
Deus:	contra	os	pagãos.	3.	ed.	Petrópolis	–	São	Paulo:	Vozes/Federação	Agostiniana	Brasileira	
[vol.	I,	414	p.;	vol.	II,	589	p.	/	Trad.	de	Oscar	Paes	Leme].	______.(2005a).	A	natureza	do	Bem.	
Rio	de	Janeiro:	Sétimo	Selo,	81	p.	[Ed.	bilíngue	–	Trad.	de	Carlos	Ansêde	Noguê].	BOEHNER,	P.	
&	GILSON,	 É.	 (1982).	 História	 da	 filosofia	 cristã:	 desde	 a	 origem	 até	Nicolau	 de	 Cusa.	 2.	 ed.	
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Petrópolis:	Vozes,	582	p.	 [Trad.	de	Raimundo	Vier].	A	BÍBLIA.	Tradução	de	L.	Garmus.	Rio	de	
Janeiro:	Vozes,	 1993.	 COPLESTON,	 F.	 (1983).	 “San	Agustín”.	Historia	 de	 la	 filosofia	 II:	 de	 San	
Agustín	a	Escoto.	Barcelona:	Ariel.	[Trad.	de	Emérico	da	Gama].	JOLIVET,	R.	(1932).	San	Agustín	
y	el	neoplatonismo	cristiano.	Buenos	Aires:	Cepa,	219	p.	[Trad.	de	G.	Blanco	et	al].	RUBIO,	P.	
(1995).	Toma	e	lê!	–	Síntese	agostiniana.	São	Paulo:	Loyola,	399	p.		

	

O	ENSINO	DE	MÚSICA	A	PESSOAS	COM	DEFICIÊNCIA	VISUAL	

ORIENTADOR:	Vanilda	Lídia	Ferreira	de	Macedo	

AUTORES:	Amanda	Marques	Jänisch,	Eduarda	Micaela	Eisermann	e	Fernanda	Luisa	Ferreira	

PROBLEMA:	O	preconceito	e	a	discriminação	estão	inseridos	na	história	e	na	dinâmica	social	
brasileira,	de	forma	que	a	herança	cultural	ainda	atribui	um	papel	dependente	e	subordinado	
às	 pessoas	 com	deficiência	 (CARVALHO;	MARQUEZAN,	 2003).	De	 acordo	 com	esses	 autores,	
porém,	 a	 intensificação	 das	 lutas	 dos	movimentos	 sociais	 organizados	 trouxeram	mudanças	
em	 documentos	 e	 geraram	 novos	 comprometimentos	 com	 a	 educação	 inclusiva	 que,	 aos	
poucos	 tem	 tentado	 diluir	 essa	 perspectiva	 que	 ainda	 está	 arraigada	 na	 sociedade.	 A	
incapacidade	 visual	 limita	 apenas	 algumas	 ações	 humanas,	 mas,	 nem	 por	 isso,	 impede	 a	
realização	de	um	grande	número	de	atividades	que	garantem	à	pessoa	com	deficiência	visual	
sua	 independência	 e	 autorrealização,	 como	membro	 participante	 da	 sociedade.	 Para	 isso,	 é	
preciso	 oferecer	 oportunidades	 de	 educação,	 em	 que	 sejam	 aproveitadas	 ao	 máximo	 suas	
potencialidades.	 A	 limitação	 de	 um	 dos	 sentidos	 não	 impede	 o	 desenvolvimento	 das	
potencialidades	 dos	 demais	 sentidos,	 dentre	 eles	 a	 audição,	 nem	 impede	 o	 contato	 com	 a	
riqueza	cultural	humana	que	é	possível	ter	contato	através	da	música.	Portanto,	a	música	não	
deve	ficar	de	fora	da	educação,	vivência	e	experiência	das	pessoas	portadoras	de	necessidades	
especiais.	 A	 música	 para	 as	 pessoas	 com	 deficiência	 visual	 pode	 servir,	 também,	 como	 um	
campo	 perceptual	 da	 maneira	 de	 conhecer,	 de	 relacionar-se	 com	 pessoas	 e	 de	 explorar	 e	
conceber	os	objetos.	

JUSTIFICATIVA:	 A	 música	 é	 arte,	 é	 conhecimento,	 é	 vivência	 e	 é	 experiência.	 Não	 há	 no	
mundo	 alguma	 cultura	 que	 não	 se	 relacione	 com	 a	 música	 como	 elemento	 cultural	
fundamental.	Nesse	sentido,	aprender	música,	de	forma	a	manipular	seus	elementos,	vivenciar	
suas	práticas	e	refletir	sobre	a	sua	importância	na	vida	das	pessoas	é	um	direito	de	todos.	São	
inúmeros	 os	 benefícios	 da	 música	 na	 vida	 das	 pessoas.	 De	 acordo	 com	 Hentschke	 (1995),	
muitos	estudos	têm	mostrado	isso,	seja	no	campo	da	filosofia,	da	psicologia,	ou	da	sociologia,	
entre	 outros.	 Algumas	 das	 potencialidades	 da	 música	 na	 formação	 das	 pessoas	 são:	 o	
desenvolvimento	da	sensibilidade	estética	e	artística;	o	desenvolvimento	da	 imaginação	e	do	
potencial	criativo;	o	sentido	histórico	da	nossa	herança	cultural;	o	desenvolvimento	cognitivo,	
afetivo	 e	 psicomotor;	 e	 o	 desenvolvimento	 da	 comunicação	 não	 verbal	 (HENTSCHKE,	 1995).	
Todos	esses	fatores	podem	ser	desenvolvidos	com	pessoas	que	possuem	deficiência	visual.	
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OBJETIVOS:	 Continuar	 promovendo	 a	 inclusão	 social	 de	 pessoas	 com	 deficiência	 visual	
através	da	prática	musical	e	estudo	de	diferentes	tipos	de	instrumentos	musicais	e	elementos	
culturais.	

METODOLOGIA:	A	 partir	 da	 parceria	 com	 uma	 escola	 pública	 que	 possui	 sala	 de	 recursos	
para	atender	pessoas	 com	deficiência,	 o	projeto	oferece	aulas	de	música	 semanalmente,	no	
espaço	disponibilizado	pela	instituição.	Participam	do	projeto	três	bolsistas	e	dois	voluntários,	
além	da	coordenadora	e	das	professoras	responsáveis	pela	sala	de	recursos.	De	acordo	com	o	
estágio	 e	 a	 vontade	 de	 cada	 aluno,	 são	 distribuídos	 instrumentos	 de	 cordas,	 teclas,	 sopro	 e	
percussão.	As	 turmas	são	divididas	conforme	a	experiência	musical	dos	alunos	participantes.	
Para	 os	 iniciantes,	 são	 realizadas	 aulas	 específicas	 de	 noções	 musicais,	 conceitos	 básicos	 e	
práticas	 simples,	 de	 forma	 que	 tenham	 o	 embasamento	 necessário	 até	 poder	 realizar	 as	
práticas	de	conjunto.	Para	os	mais	experientes,	são	realizadas	aulas	com	conteúdos	e	práticas	
mais	 elaborados,	 de	 forma	 a	 ampliar	 o	 conhecimento	 e	 as	 habilidades	 dos	 mesmos,	 e	
enriquecer,	assim,	o	seu	desenvolvimento	musical.	Em	ambos	os	casos,	o	principal	objetivo	ao	
realizar	 as	 aulas	 é	 conseguir	 integrar	 e	 promover	 a	 alegria	 e	 autoestima	 do	 aluno.	 Muitas	
vezes,	as	pessoas	acreditam	que	não	há	capacidade,	ou	que	o	deficiente	visual	depende	de	seu	
professor	 para	 realizar	 toda	 e	 qualquer	 atividade.	 Porém,	 confirmamos	 a	 ideia	 de	 que	 o	
deficiente	 visual,	 mesmo	 com	 suas	 limitações,	 é	 independente	 e,	 muitas	 vezes,	 consegue	
efetuar	atividades	melhor	que	nós	mesmas,	que	nos	propomos	a	ensinar.	Frequentemente	são	
realizadas	 apresentações	para	divulgar	o	 trabalho	e	 valorizar	 a	 integração	dos	 alunos	 com	a	
sociedade.	 Durante	 todo	 o	 processo,	 são	 pesquisados	 materiais	 didáticos	 existentes	 para	 o	
ensino	de	música	a	pessoas	com	deficiência	visual,	bem	como	confeccionados	novos	materiais	
a	partir	da	experiência	realizada.	

REFERÊNCIAS:	CARVALHO,	Renata	C.;	MARQUEZAN,	Reinoldo.	Representações	sociais	sobre	a	
deficiência	 em	 documentos	 oficiais.	 Revista	 Educação,	 v.	 28,	 n.	 02,	 2003.	 Disponível	 em:	
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reveducacao/article/view/4169.	 Acesso	
em:	 10/12/2014.	 HENTSCHKE,	 Liane.	 Um	 tom	 Acima	 dos	 Preconceitos.	 Revista	 Presença	
Pedagógica.	Maio/Junho,	1995,	p	29	a	35. 	

	

O	QUE	É	SER	MULHER:	SIMONE	DE	BEAUVOIR	E	O	ESXISTENCIALISMO.	

ORIENTADOR:	Samir	Dessbesel	Ferreira 

AUTORES:	Amanda	Costa	dos	Santos,	Gabriela	Pereira	da	Silva	e	Gabriele	da	Silva	Moraes  	

PROBLEMA:	 Simone	 de	 Beauvoir	 é	 uma	 filósofa	 existencialista	 e	 é	 tida	 como	 uma	 das	
principais	 influenciadoras	dos	movimentos	 feministas	 que	 lutam	pela	 igualdade	de	 gênero	e	
contra	 a	 opressão	 das	 minorias.	 O	 existencialismo	 é	 uma	 corrente	 filosófica	 e	 literária	 que	
surgiu	 na	 Europa	 na	 metade	 do	 século	 XX.	 Mas,	 desde	 tempos	 remotos,	 observa-se	 a	
preocupação	 do	 homem	 em	 refletir	 sobre	 a	 própria	 condição	 de	 ser	 existente.	 Sua	 obra	 O	
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Segundo	Sexo	faz	uma	analise	da	construção	do	homem	e	principalmente	a	da	mulher	levando	
em	consideração	condições	históricas,	sociais	e	culturais.	Em	vista	disso,	buscamos	responder	
neste	projeto	“Quais	as	possibilidades	de	ser	mulher?”		

JUSTIFICATIVA:	O	Existencialismo	foi	uma	corrente	filosófica	de	grande	influência	na	segunda	
metade	 do	 século	 XX,	 que	 se	 propõe	 a	 pensar	 questões	 cruciais	 da	 existência	 humana	 na	
contemporaneidade.	 Ele	 centra	 a	 análise	 na	 existência	 como	 uma	 realidade	 individual	 no	
mundo,	onde	o	homem	é	 livre	para	 construir	 a	 sua	essência	 em	 suas	escolhas,	 sendo	assim	
responsável	 por	 sua	 própria	 existência.	 Simone	 de	 Beauvoir	 foi	 uma	 grande	 filósofa	 dentro	
desta	 corrente	 e	 grande	 influenciadora	 para	 os	 movimentos	 feministas.	 O	 feminismo	
proporcionou	grandes	avanços	com	relação	aos	direitos	das	mulheres,	como	por	exemplo:	a	lei	
maria	 da	 penha	 e	 a	 lei	 do	 feminicídio	 que	 são	 recentes,	 e	 são	 formas	 de	 combater	
especificamente	 a	 violência	 contra	 a	 mulher.	 Ao	 mesmo	 tempo	 em	 que,	 contribuíem	 para	
tratar	destes	problemas	não	como	situações	particulares	e	individuais,	mas	sim	de	problemas	
de	desigualdades	sociais	de	gênero	que	afetam	toda	a	população	no	Brasil	e	em	outros	países.	
E	preconceitos	formados	através	da	cultura,	da	história	e	situações	sociais.	Porém,	os	avanços	
em	relação	ao	combate	as	opressões	como:	o	combate	ao	racismo,	o	combate	a	desigualdade	
de	gênero,	o	combate	ao	preconceito	pela	diversidade	sexual	são	difamados	e	recusados	por	
grande	parte	da	população.	E	muitas	vezes	esta	 recusa	e	má	 fé	em	relação	aos	movimentos	
sociais	se	dá	pela	falta	de	informação	e	contato	com	a	densidade	e	importância	dessas	lutas.	
Um	exemplo	de	difamação	as	 lutas	é	o	grande	engano	de	que	o	feminismo	é	acusado	de	ser	
um	movimento	de	ódio	aos	homens,	quando	na	verdade	apenas	luta	pela	igualdade	entre	os	
gêneros. 	

OBJETIVOS:	O	 projeto	 tem	 como	 objetivo	 analisar	 a	 obra	 O	 segundo	 sexo	 de	 Simone	 de	
Beauvoir	 e	 como	 base	 para	 apresentar	 estereótipos	 de	 gênero,	 na	 nossa	 sociedade,	 que	
limitam	o	homem	e	principalmente	a	mulher	em	modos	de	ser.	Onde	a	mulher	é	a	principal	
prejudicada	e	 como	ainda	é	necessário	 lutar	pelos	 seus	direitos	e	pela	 igualdade	de	gênero.	
Assim,	 mostrando	 e	 divulgando	 para	 a	 comunidade	 a	 importância	 das	 lutas	 sociais	 pelas	
minorias.	E	principalmente	estimular	a	conscientização	na	educação	e	na	comunidade	sobre	o	
que	são	os	movimentos	feministas	e	quais	são	as	suas	lutas	e	porque	ainda	é	preciso	lutar.	Ao	
mesmo	 tempo,	 mostrando	 a	 densidade	 filosófica	 de	 Simone	 de	 Beauvoir	 e	 a	 corrente	 do	
existencialismo	e	alguns	de	seus	conceitos	como:	existência	em	si,	existência	para	si,	existência	
inautêntica	 e	 existência	 autêntica.	 E	 com	 isso,	 apontar	 saídas	 para	 a	 desconstrução	 destes	
estereótipos. 		

METODOLOGIA: A	metodologia	do	projeto	consiste	principalmente	de	pesquisa	bibliográfica:	
leituras	de	vários	livros.	A	obra	“O	segundo	sexo”	será	a	principal,	as	outras	obras	se	tratam	de	
autores	 que	 nos	 ajudam	 a	 compreender	 os	 pressupostos	 da	 corrente	 filósofica	 o	
existencialismo	 para	 que	 possamos	 compreender	 as	 ideias	 da	 filósofa	 Simone	 de	 Beauvoir.	
Além	 de	 fichamentos	 das	 leituras	 e	 discussões:	 sobre	 as	 reflexões	 do	 grupo	 e	 comparações	
entre	as	leituras.	Para	que	o	grupo	desenvolva	a	produção	textual	da	pesquisa. 	

REFERÊNCIAS: ABBAGNANO,	 Nicola.	 Dicionário	 de	 Filosofia.	 [tradução	 de	 Alfredo	 Bosi]	 São	
Paulo:	 Martins	 Fontes,	 1998.	 BEAUVOIR,	 Simone	 de.	 O	 segundo	 sexo.	 [tradução	 de	 Sergio	
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Milliet]	 2.ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Nova	 Fronteira,	 2009.	 COTRIM,	 Gilberto.	 Fundamentos	 da	
Filosofia.	 São	 Paulo:	 Saraiva,	 2012.	 GALLO,	 Sílvio.	 Filosofia:	 experiência	 do	 pensamento:	
volume	 único.	 São	 Paulo:	 Scipione,	 2014.	 SARTRE,	 Jean-Paul,	 O	 existencialismo	 é	 um	
humanismo.	 3ª	 ed.,	 São	 Paulo,	 Nova	 Cultural,	 1987.	 LUXEMBURGO,	 Rosa.	 Reforma	 ou	
revolução?	São	Paulo:	Global,	1990.	MIGUEL,	Luís	Felipe;	BIROLI,	Flávia.	Feminismo	e	política:	
uma	 introdução.	 São	 Paulo:	 Boitempo,	 2014.	 ZILLES,	 Urbano.	 Gabriel	 Marcel	 e	 o	
existencialismo.	Porto	Alegre:	Acadêmica/PUC,	1988.	

	

O	ENSINO	MÉDIO	TÉCNICO	INTEGRADO	E	A	ARTICULAÇÃO	DOS	SABERES	

ORIENTADORES:	Giulia	D	Avila	Vieira	e	Alissandra	Hampel		
	
AUTORES:	Adriel	Nigris	Martinez	e	Guilherme	Vieira	Fernandes	
	
PROBLEMA:	 O	 ensino	 médio	 integrado	 à	 educação	 profissional	 técnica	 de	 nível	 médio	
(decreto	 nº	 5.154/2004,	 BRASIL,	 2004),	 propõe	 uma	 formação	 humana,	 técnica	 e	 científica.	
Neste	 contexto,	 observa-se	 que,	 na	 maioria	 das	 vezes,	 os	 componentes	 curriculares,	 nessa	
modalidade	 de	 ensino,	 são	 trabalhados	 de	 forma	 fragmentada	 e	 desarticulada,	 sem	
estabelecer	uma	integração	entre	as	diferentes	áreas	do	conhecimento,	impedindo	assim	uma	
formação	 integral,	 que	 vise	 contribuir	 desde	 as	 finalidades	 particulares	 da	 formação	 técnica	
até	a	atuação	do	educando	na	condição	de	cidadão.		
	
JUSTIFICATIVA:	Por	entendermos	que	os	conhecimentos	específicos	de	uma	área	profissional	
não	 são	 suficientes	 para	 proporcionar	 a	 compreensão	 da	 realidade	 e,	 que	 o	 conhecimento	
necessita	ser	compreendido	de	forma	ampla,	almejamos	nesse	projeto	ensaiar	uma	proposta	
de	 um	 currículo	 integrado,	 que	 promova	 a	 integração	 entre	 as	 diferentes	 áreas	 do	 saber	
(ciências),	 como	uma	 alternativa	 para	 superar	 a	 fragmentação	 e	 o	 caráter	 de	 especialização	
nos	processos	de	ensino	e	aprendizagem	no	que	tange	os	cursos	técnicos	integrados	de	nível	
médio.	
	
OBJETIVO:	O	objetivo	 da	 pesquisa	 é	 dar	 continuidade	 ao	 estudo	 do	 conceito	 e	 da	 didática	
interdisciplinar,	a	partir	da	elaboração	e	aplicação	de	planos	de	ensino	interdisciplinares	entre	
diversos	 componentes	 curriculares	 dos	 cursos	 técnicos	 integrados	 do	 IFSul-Câmpus	 Bagé,	
dando	continuidade	ao	projeto	que	já	se	encontra	em	execução.	A	partir	disso,	passaremos	ao	
estudo	comparativo	entre	as	práticas	tradicionais	de	ensino	e	às	interdisciplinares,	de	forma	a	
avaliarmos	o	impacto	de	uma	possível	adequação	do	currículo	escolar	na	modalidade	técnica	
integrada.	Por	se	tratar	de	um	projeto	em	andamento,	almeja-se	obter	dados	suficientes	para	
a	 ampliação	 do	 projeto	 em	 uma	 segunda	 etapa,	 na	 qual	 possa	 se	 propor	 uma	 parceria	 de	
estudos	de	currículos	integrados	nos	Institutos	Federais.		
	
METODOLOGIA:	O	 referido	projeto	 encontra-se	 em	execução	desde	2013	e,	 num	primeiro	
momento,	 realizou-se	 estudo	 bibliográfico	 de	 investigação	 a	 cerca	 da	 proposta	 do	 currículo	
integrado	 nos	 Institutos	 Federias	 e	 a	 fundamentação	 conceitual	 a	 cerca	 do	 tema	 da	
interdisciplinaridade,	assim	como	sua	aplicabilidade	nessa	modalidade	de	ensino.	No	segundo	
momento,	utilizou-se	o	método	de	estudo	de	caso	voltado	as	práticas	formativas	do	Câmpus	
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Bagé,	 a	 partir	 da	 análise	 e	 discussão,	 junto	 à	 supervisão	 pedagógica,	 de	 alguns	 planos	 de	
ensino,	 a	 fim	 de	 identificar	 propostas	 interdisciplinares	 nas	 atividades	 de	 ensino	 e/ou	
possibilidades	 de	 diálogo	 e	 planejamento	 conjunto	 entre	 os	 docentes.	 A	 partir	 dos	 dados	
coletados,	 foram	 elaboradas	 junto	 a	 alguns	 docentes,	 propostas	 de	 planejamentos	 de	 aulas	
interdisciplinares.	 A	 partir	 disso,	 cada	 docente	 previu	 conteúdos	 específicos	 de	 sua	
área/componente	 curricular.	 A	 seguir,	 foi	 feito	 a	 revisão	 dos	 objetivos	 de	 cada	 componente	
curricular,	para	que	em	conjunto	pudessem	ser	identificados	os	pontos	de	convergência	entre	
áreas	 e	 seguinte	proposta	de	 articulação	entre	 as	 áreas.	A	dinâmica	das	 aulas	 foi	 definida	 a	
partir	 da	 articulação	 entre	 as	 áreas.	 Para	 tal,	 após	 serem	 identificadas	 as	 áreas	 que	 irão	
trabalhar	de	forma	integrada,	foi	proposto	um	tema	que	abranja	a	articulação	estabelecida.	A	
definição	do	tema	deu-se	a	partir	da	pretensão	de	cada	área,	ou	seja,	buscou-se	identificar	a	
contribuição	 das	 especificidades	 na	 compreensão	 do	 todo.	 Já	 foi	 aplicado	 um	planejamento	
interdisciplinar	 entre	 os	 componentes	 curriculares	 de	 Química	 e	 Matemática	 e,	 estamos	
planejando	um	plano	de	aula	que	contemples	os	componentes	de	Química	e	Sociologia.	Como	
resultado	 parcial,	 destaca-se	 a	 importância	 da	 escolha	 de	 um	 determinado	 conteúdo	 afim,	
para	 que	 as	 intervenções	 dos	 professores	 envolvidos	 possibilitassem	 o	 resgate	 dos	
conhecimentos	 prévios	 necessários	 para	 o	 entendimento	 do	 conteúdo	 que	 está	 sendo	
trabalhado.		
	
REFERÊNCIAS:	BRASIL.	Decreto	nº	5.154	de	23	de	julho	de	2004.	Regulamenta	o	§	2º	do	art.	
36	e	os	arts.	39	a	41	da	Lei	nº	9.394,	de	20	de	dezembro	de	1996,	que	estabelece	as	diretrizes	
e	 bases	 da	 educação	 nacional,	 e	 dá	 outras	 providências.	 Disponível	 em:	
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm.	 Acesso	 em	 16/11/2014.	
BRASIL.	MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO.	Educação	Profissional	 Técnica	de	Nível	Médio	 Integrada	
ao	 Ensino	 Médio.	 Documento	 Base.	 Disponível	 em	 portal.mec.gov.br/setec.	 Acesso	 em	
16/11/2014.	 LÜCK,	H.	Pedagogia	 interdisciplinar:	 fundamentos	 teórico-metodológicos.	 8ª	ed.	
Petrópolis:	Vozes,	1994.	MANFREDI,	S.	M.	Educação	Profissional	no	Brasil.	São	Paulo:	Cortez,	
2002.	MORIN.	A	cabeça	bem	feita.	Repensar	a	reforma	repensar	o	pensamento.	6ª	ed.,	Rio	de	
janeiro:	 Bertrand	Brasil	 ltda,	 2002.	 PALMADE,	G.	 Interdisciplinariedade	e	 Ideologias.	Madrid:	
Narcea,	1979.	RAMOS,	M.	Possibilidades	e	desafios	na	organização	do	currículo	integrado.	In:	
Ensino	Médio	Integrado:	concepção	e	contradições.	São	Paulo:	Cortez,	2005.		
	

	

SEGREDANDO	HISTÓRIAS	

ORIENTADOR:	Tânia	Winch	Lisbôa 

AUTORES:	Jady	da	Silva	Gil,	Mariana	Mattie	e	Thais	Schuster 	

PROBLEMA:	Como	 qualificar	 o	 processo	 de	 leitura	 e	 escrita	 com	 crianças	 que	 apresentam	
dificuldades	 de	 aprendizagem	 nesta	 área,	 a	 partir	 da	 inserção	 de	 tecnologias	 e	 ambientes	
digitais	como	suporte	de	leitura	e	escrita?	

JUSTIFICATIVA:	Tendo	em	vista	o	baixo	interesse	pela	leitura	e	a	consequente	dificuldade	em	
relação	à	produção	 textual	de	boa	parte	dos	estudantes,	aliado	ao	alto	 tempo	de	dedicação	
aos	 ambientes	 virtuais	 e	 as	 redes	 sociais,	 o	 projeto	 Segredando	 Histórias	 visa	 conciliar	 a	
integração	 entre	 tecnologia,	 leitura	 e	 escrita	 no	 sentido	 de	 reduzir	 as	 dificuldades	
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apresentadas	por	estudantes	das	séries	iniciais	do	ensino	fundamental,	mais	especificamente	
da	EMEF	Dois	Irmãos,	em	Venâncio	Aires.		

OBJETIVOS:	Geral:	Desenvolver	 significativamente	o	encantamento	pela	 leitura	e	aprimorar	
de	 forma	 textual	 e	 integrada	 com	 o	 uso	 da	 tecnologia	 digital.	 Específicos:	 -Integrar	 leitura,	
escrita	 e	 ambientes	 virtuais;	 -Estimular	 a	 produção	 escrita;	 -Oportunizar	 o	 contato	 livre	 e	
prazeroso	com	a	leitura	literária;	-Oferecer	um	espaço	de	leitura	e	escrita	significativo	para	o	
adolescente;	-Valorizar	a	autoria,	dando	como	suporte	de	divulgação	dos	textos	produzidos	os	
ambientes	virtuais	-	nesse	caso	o	Tumblr	e	o	Facebook;	-Discutir	a	estrutura	e	organização	de	
textos	literários	consagrados.	

METODOLOGIA:	Realização	de	reunião	com	a	coordenação	pedagógica	da	EMEF	Dois	Irmãos	
para	a	apresentação	do	projeto;	-	Seleção	de	alunos	para	participação	no	projeto	em	parceria	
com	 as	 professoras	 das	 séries	 envolvidas;	 -	 Realização	 de	 reunião	 com	 os	 pais	 dos	 alunos	
selecionados	 para	 apresentar	 a	 proposta	 de	 trabalho	 do	 projeto;	 -	 Durante	 as	 oficinas	 são	
oportunizados	momentos	de	 contação	de	histórias,	 produção	 textual,	 digitação	e	divulgação	
dos	textos	no	Tumblr	e	na	página	do	Facebook.	

REFERÊNCIAS:	BELLO,	Tania	Regina.	A	aprendizagem	da	escrita	e	da	 leitura.	Disponível	em:	
http://www.alobebe.com.br/revista/a-aprendizagem-da-escrita-e-da-leitura.html,240	 .	Acesso	
em:	 09	 de	 novembro	 de	 2014.	 DORO,	 Fernanda	 Gonçalves.	 Práticas	 de	 leitura	 e	 escrita	 na	
alfabetização.	 Disponível	 em:	
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornada-
pedagogica/lingua-portuguesa/pr%C3%A1ticas-de-leitura-e-escrita-na-alfabetizacao.pdf	 .	
Acesso	em	13	de	novembro	de	2014.	KLEIMAN,	Ângela.	Texto	e	leitor:	aspectos	cognitivos	da	
leitura.	 10ed.	 Campinas:	 Pontes,	 2007.	OLMI,	 Alba;	 PERKOSKI,	 Norberto.	 Leitura	 e	 cognição:	
uma	 abordagem	 transdisciplinar.	 Santa	 Cruz	 do	 Sul:	 EDUNISC,	 2005.	 POZENATO,	 José	
Clemente.	Muito	além	dos	fogos	de	artifícios.	Gazeta	do	Sul,	Santa	Cruz	do	Sul,	4	e	5	de	agosto	
de	2012.	Magazine	p.	6.	

	

SÍNDROME	DE	ASPERGER:	ÁNALISE	COMPORTAMENTAL	COM	RELAÇÕES	ÀS	MÍDIAS	
SOCIAIS		

ORIENTADOR:	Ana	Paula	da	Costa	Krumel 

AUTORES:	Gabriel	de	Freitas	Vieira	e	Paola	Cardoso	Cabral	

PROBLEMA:	A	influência	das	mídias	sociais	no	comportamento	de	portadores	da	síndrome	de	
asperger.	Esta	inclusão	nas	mídias	traz	benefícios	ou	malefícios?	

JUSTIFICATIVA:	 Sendo	 considerada	 uma	 ramificação	 do	 espectro	 autista,	 a	 Síndrome	 de	
asperger	 é	 uma	 condição	 distinta,	 porém	próxima	 e	 bastante	 relacionada	 ao	 autismo.	 É	 um	
transtorno	 neurobiológico	 enquadrado	 dentro	 dos	 transtornos	 globais	 do	 desenvolvimento.	
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Onde,	 será	 caracterizada	 por	 desvios	 e	 anormalidades	 em	 três	 amplos	 aspectos	 do	
desenvolvimento:	interação	social,	uso	da	linguagem	para	comunicação	e	certas	características	
repetitivas	 ou	 perseverativas	 sobre	 um	 número	 limitado,	 porém	 intenso	 de	 interesses.	 O	
projeto	consiste	em	analisar	o	comportamento	de	um	portador	da	síndrome	de	asperger	com	
relação	 as	 inúmeras	mídias	 sociais	 da	 atualidade.Essas	 que	 estão	 inovando	 a	maneira	 como	
nos	 comunicamos	 e	 podem	 servir	 de	 escape	 para	 o	 problema	 maior	 de	 um	 portador	 da	
síndrome,	 que	 seria	 o	 da	 interação	 social.	 O	 contato	 virtual	 será	 feito	 com	 o	 objetivo	 de	
descobrir	 se	os	novos	meios	beneficiam	ou	prejudicam	os	usuários	em	questão.	Se	 isso	está	
servindo	para	que	eles	 se	 sintam	à	vontade	se	comunicando	ou	se	os	 tornam	mais	 reclusos,	
levando	em	conta	diversos	aspectos	e	situações.	

OBJETIVOS:	O	projeto	busca	encontrar	outros	meios	de	comunicação	para	que	os	portadores	
de	 Asperger	 possam	 superar	 seu	 principal	 dilema	 que	 é	 o	 da	 interação	 social.	 Tem	 como	
objetivo	geral	aproximar	esse	indivíduo,	ainda	que	virtualmente,	do	mundo	e	torná-lo	menos	
recluso	enquanto	ao	seu	ambiente	social.	E	ainda	esclarecer	e	se	aprofundar	no	conhecimento	
da	 síndrome,	 uma	 vez	 que	 é	 confundida	 com	 a	 personalidade	 do	 portador,	 e	 pode	 passar	
despercebida	pelo	ambiente	familiar	e	escolar.		

METODOLOGIA:	 Serão	 analisados	 qualitativamente	 os	 dados	 coletados	 através	 de	
entrevistas	 semi-	 estruturadas,	 realizadas	 entre	 pesquisador	 e	 pessoas	 portadoras	 da	
síndrome,	por	meio	das	mídias	sociais.	A	abordagem	metodológica	utilizada	neste	projeto,	o	
estudo	de	caso,	consiste	em	uma	investigação,	procurando	compreender,	explorar	e	descrever	
acontecimentos,	para	assim	analisarmos	o	portador	da	síndrome	e	abranger	as	características	
relevantes	relacionadas	a	indivíduo	e	mídia	social.		

REFERÊNCIAS:	TEIXEIRA,	Paulo.	Síndrome	de	Asperger.	Lusíada	do	Porto,	Portugal.	
<www.psicologia.com.pt>	MURTAL,	Sheila.	Aplicações	do	Treinamento	em	Habilidades	Sociais.	
Goiás,	2005.	PÁDUA,	Elisabete.	Metodologia	da	Pesquisa.	Sao	Paulo,	Brasil,	2004.		

	

UMA	PRESENÇA	QUE	TRANFORMA:	A	HISTÓRIA	DA	EDUCAÇÃO	EM	BAGÉ-RS	A	PERIT	
DAS	OBRAS	SALESIANAS	

ORIENTADOR:	Alissandra	Hampel 

AUTORES:	Gerônimo	Lemos	e	Luiz	Miguel	Saes	Moraes	

PROBLEMA:	As	últimas	décadas	do	século	XIX	e	os	anos	iniciais	do	século	XX	foram	de	grande	
progresso	para	Bagé-RS.	A	cidade	fundada	por	Dom	Diogo	de	Souza,	em	1811	estava	vivendo	
um	momento	de	desenvolvimento	em	todos	os	setores.	Aliada	a	tão	favorável	cenário,	estava	
a	 educação.	 A	 instrução	 da	 juventude	 foi	 sempre	 um	 assunto	 especialmente	 tratado	 pela	
municipalidade.	A	educação	pública	surgiu	em	1833,	quando	o	pequeno	povoado	contava	seus	
22	anos.	Pela	tradição	religiosa	da	cidade,	criada	em	volta	da	Capela	de	São	Sebastião	Mártir,	a	
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Igreja	não	tardou	a	criar	seus	educandários,	fundando	o	Colégio	São	Sebastião.	Mesmo	que	de	
vida	efêmera,	abriu	as	portas	para	a	chegada	de	diversas	ordens	religiosas.	Porém,	temos	na	
Ordem	Salesiana	de	Dom	Bosco,	uma	presença	marcante	na	vida	educacional,	religiosa	e	social	
da	 cidade.	 O	 serviço	 social	 e	 educacional	 salesiano	 em	 Bagé	 rendeu	 alguns	 trabalhos	 de	
pesquisa,	entre	os	quais	algumas	publicações.	Contudo,	a	história	da	congregação	na	cidade	foi	
fragmentada	pelos	estudiosos,	que	ora	focaram	no	âmbito	educacional,	ora	no	campo	social,	
ou	religioso.	Ainda,	alguns	trabalhos	não	vinculam	a	presença	salesiana	na	cidade	à	época	em	
que	 ela	 ocorreu,	 às	 razões	 que	 trouxeram	 os	 religiosos,	 descontextualizando	 a	 história.	 Em	
vistas	 disso,	 somado	 ao	 fato	 de	 2015	marcar	 o	 bicentenário	 de	 nascimento	 de	 Dom	 Bosco,	
fundador	da	Ordem	Salesiana,	almejamos	com	o	presente	estudo	analisar	as	 transformações	
educacionais,	religiosas	e	sociais	ocorridas	em	Bagé	em	decorrência	da	presença	salesiana	na	
cidade,	resultando	em	uma	pesquisa	mais	abrangente	sobre	a	Ordem	estudada.	

JUSTIFICATIVA:	No	 início	do	Século	XX,	 a	população	de	Bagé	necessitava	da	 criação	de	um	
grande	 colégio	 para	 instrução	 masculina.	 Os	 filhos	 da	 classe	 mais	 alta	 eram	 obrigados	 a	
estudar	 longe	 da	 terra	 natal.	 Assim,	 o	 Vigário	 da	 Paróquia,	 junto	 das	 autoridades	 civis	 e	
expoentes	 mais	 significativos	 da	 sociedade	 fizeram	 contato	 com	 a	 Inspetoria	 Salesiana	 no	
Uruguai.	Os	padres,	aqui	chegados	em	1904,	 fundaram	o	Colégio	Nossa	Senhora	Auxiliadora.	
Precisamos	compreender	que	um	colégio	para	as	classes	mais	altas	era	consequência	de	uma	
economia	crescente	e	de	políticas	governamentais	que	marcaram	o	 início	do	século	passado	
pela	rápida	criação	de	escolas	públicas	e	privadas,	institutos	de	música	e	incentivo	ao	esporte.	
Com	o	passar	dos	anos,	a	Ordem	Salesiana	assumiu	diversas	capelas,	que	não	cessavam	de	ser	
construídas,	 graças	 ao	 crescimento	 da	 cidade.	 Na	 parte	 leste	 de	 Bagé,	 a	 Ação	 Social	 da	
congregação	dedicou-se	de	maneira	especial,	criando	um	instituto	cultural	e	profissionalizante	
para	a	 juventude	que	vivia	em	situação	de	vulnerabilidade	social.	Somado	a	 isso,	 investigar	a	
história	 da	 educação	 em	 Bagé	 é	 de	 suma	 importância	 para	 entendermos	 melhor	 o	 atual	
cenário	 educacional	 da	 cidade,	 buscando	no	passado	 as	 primeiras	 iniciativas	 que	 fizeram	de	
Bagé	 uma	 terra	 equipada	 com	 43	 escolas	 municipais,	 23	 escolas	 estaduais,	 4	 colégios	
particulares,	 3	 universidades	 e	 diversas	 casas	 de	 cursos.	 Ainda,	 compreendemos	 que	 o	
presente	 estudo	 é	 pertinente	 nesse	 ano	 de	 2015,	 em	 que	 completa-se	 o	 bicentenário	 de	
nascimento	de	Dom	Bosco,	 fundador	da	Ordem	Salesiano,	e	no	ano	de	2014,	comemorou-se	
os	110	anos	da	presença	dos	religiosos	em	Bagé.	

OBJETIVOS:	Estudar	a	história	da	educação	em	Bagé,	dando	enfoque	na	trajetória	Salesiana,	
sua	 interferência	 no	 desenvolvimento	 da	 cidade	 no	 que	 diz	 respeito	 a	 educação	 e	
religiosidade,	de	modo	que	esta	história	 seja	 salvaguardada	e	entendida	como	uma	maneira	
de	analisar	o	desenvolvimento	de	Bagé	e	manter	viva	a	identidade	bajeense.	

METODOLOGIA:	 Pesquisa	 de	 cunho	 qualitativo,	 basear-se-à	 prioritariamente	 em	 análise	
documental.	 Primeiramente,	 explorar	 a	bibliografia	 reunida	no	Museu	Dom	Diogo	de	 Souza,	
dando	 prioridade	 aos	 livros	 relacionados	 a	 história	 de	 Bagé.	 Em	 um	 segundo	 momento,	
investigar	 as	 notícias	 relacionadas	 ao	 objeto	 de	 pesquisa	 contidas	 nos	 jornais	 do	 Arquivo	
Público	 Municipal.	 Dando	 continuidade	 ao	 trabalho,	 procuraremos	 documentos	 (cartas,	
relatórios,	 etc.)	 presentes	 em	 museus	 e	 coleções	 particulares.	 Posteriormente,	 faremos	
entrevistas	 com	 religiosos	 e	 religiosas	 salesianas,	 alunos	 e	 ex-alunos	 educados	 segundo	 o	
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Método	Preventivo	de	Dom	Bosco.	Se	possível,	 consultaremos	os	 registros	do	Colégio	Nossa	
Senhora	Auxiliadora,	da	Igreja	de	mesmo	nome	e	do	Bispado	de	Bagé.	No	campo	arquitetônico	
e	histórico,	remontar	a	história	da	Igreja	de	Nossa	Senhora	Auxiliadora	desde	a	sua	construção.	
Com	o	auxílio	dos	 registros	 fotográficos	contidos	na	Fototeca	Túlio	Lopes,	 recolher	materiais	
para	melhor	compreensão	do	estudo	e	desvendar	novos	dados.	

REFERÊNCIAS:	AZZI,	Riolando	–	Os	Salesianos	no	Brasil.	 Editora	Dom	Bosco.	1983.	DREHER,	
Martin	–	Breve	História	do	Ensino	Privado	Gaúcho.	OIKOS	Editora,	2008.	FAGUNDES,	Elizabeth	
–	 Inventário	 Cultural	 de	 Bagé.	 Bagé:	 Editora	 Praça	 da	 Matriz,	 2005.	 LEMIESZEK,	 Cláudio;	
GARCIA,	 Élida	 –	 Primazias	 de	 Bagé.	 Bagé:	 Editora	 Ediurcamp,	 2013.	 PESAVENTO,	 Sandra	 –	
História	do	Rio	Grande	do	Sul.	Editora	O	Globo.	1983.	REIS,	Jorge	–	Apontamentos	Históricos	e	
Estatísticos	 de	 Bagé.	 1911.	 SALIS,	 Eurico	 –	 História	 de	 Bagé.	 Porto	 Alegre:	 Editora	 O	 Globo,	
1955.	
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ENSINO	TÉCNICO	

ENGENHARIAS	

	

CAIXA	ASSISTIVA	DE	MEDICAMENTOS	-	CAMED	

ORIENTADOR:	Luis	Gustavo	Fernandes	dos	Santos 

AUTORES:	Diogo	Goveia	de	Souza,	Jackson	Souza	Dias	e	Luana	de	Souza	Bitencourt	

PROBLEMA:	Como	construir	o	protótipo	de	um	sistema	eletrônico	de	baixo	custo,	que	auxilie	
pessoas	 idosas	 por	meio	 de	 aviso	 sonoro	 e	 luminoso	 anunciando	momento	 da	 ingestão	 de	
medicamentos	controlados? 

JUSTIFICATIVA:	 É	 comum	 a	 existência	 de	 múltiplos	 tratamentos	 para	 as	 patologias	 que	
surgem	durante	o	envelhecimento,	e	estas	acarretam	em	prescrições	geralmente	complexas	e	
difíceis	 de	 seguir.	 O	 projeto	 em	 questão	 se	 justifica	 por	 entender	 que	 o	 esquecimento	 por	
parte	dos	idosos	em	ingerir	um	medicamento	no	momento	correto	pode	acarretar	problemas	
futuros	 com	 a	 manutenção	 de	 sua	 saúde,	 e	 principalmente	 por	 poder	 contribuir	 com	 a	
manutenção	 da	 autonomia	medicamentosa	 dos	 idosos	 em	 gerenciar	 suas	 necessidades	 sem	
necessitar	 do	 auxílio	 diário	 de	 outra	 pessoa.	 Visando	 que	 no	 Brasil	 nos	 últimos	 50	 anos	 a	
parcela	 da	 população	 que	 mais	 cresceu,	 foi	 a	 de	 idosos	 e	 pensado	 que	 uma	 grande	 parte	
necessita	 de	 algum	 tipo	 de	 remédio	 controlado,	 construiremos	 uma	 caixa	 automática	 para	
auxiliar	o	armazenamento	de	medicamentos	 com	a	 função	de	anunciar	o	horário	 correto	da	
ingestão	 de	 medicamentos.	 Num	 sentido	 amplo	 percebemos	 que	 a	 evolução	 tecnológica	
caminha	 na	 direção	 de	 tornar	 a	 vida	 mais	 fácil.	 Sem	 nos	 apercebermos	 utilizamos	
constantemente	 ferramentas	 que	 foram	 especialmente	 desenvolvidas	 para	 favorecer	 e	
simplificar	 as	 atividades	 do	 cotidiano,	 como	 os	 talheres,	 canetas,	 computadores,	 controle	
remoto,	 automóveis,	 telefones	 celulares,	 relógio,	 enfim,	 uma	 interminável	 lista	 de	 recursos,	
que	 já	estão	assimilados	à	nossa	 rotina	e,	num	senso	geral,	 “são	 instrumentos	que	 facilitam	
nosso	desempenho	em	funções	pretendidas”.	A	construção	de	um	instrumento,	um	serviço	ou	
um	 produto	 que	 visa	 auxiliar	 pessoas	 com	 alguma	 limitação,	 chamamos	 de	 ajudas	 técnicas.	
Esta	 ajuda	 é	 para	 idosos	 e	 pessoas	 com	 deficiência,	 visando	 compensar,	 aliviar,	 neutralizar	
alguma	incapacidade	ou	desvantagem,	para	que	melhore	sua	autonomia	e	qualidade	de	vida.	

OBJETIVOS: O	 objetivo	 deste	 o	 projeto	 é	 implementar	 uma	 caixa	 de	 medicamentos	
automatizada,	para	auxiliar	pessoas	idosas	que	necessitem	ingerir	medicamentos	controlados	
em	horários	pré-determinados. 

METODOLOGIA:	Para	 o	 desenvolvimento	 da	 proposta	 deste	 projeto,	 pretende-se	 utilizar	 a	
plataforma	Arduino,	por	entendermos	que	é	uma	plataforma	flexível	com	código	fonte	aberto	
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e	por	atualmente	ter	custo	reduzido,	em	relação	a	outras	tecnologias	paralelas.	Pretendemos	
construir	 ou	 utilizar	 um	 recipiente	 onde	 contenha:	 divisão	 dos	 locais	 para	 depósito	 das	
cápsulas	de	acordo	com	a	frequência/quantidade	de	medicamentos	por	turno,	dia	da	semana	
e	 horário.	 O	 usuário	 será	 avisado	 por	 meio	 de	 sinal	 sonoro	 e	 luminoso	 (leds	 e	 buzzers)	 o	
momento	correto	em	que	deverá	ingerir	o	medicamento.	Haverá	um	sensor,	responsável	por	
detectar	 a	 presença	 de	 cápsulas/comprimidos.	 Está	 informação	 possibilitará	 ao	 usuário	
constatar	se	o	comprimido	foi	“ingerido”	ou	não.	A	reposição	dos	medicamentos	se	dará,	ao	
menos	 uma	 vez	 por	 semana	 por	 meio	 de	 um	 responsável	 pelo	 idoso.	 Conforme	 o	
desenvolvimento	do	projeto,	poderemos	acrescentar	funções	adicionais	a	caixa	automatizada,	
como	por	exemplo,	o	envio	de	uma	mensagem	SMS	para	o	responsável	do	idoso,	avisando-o	
que	remédio	não	foi	ingerido	no	horário. 

REFERÊNCIAS:	PORTUGAL.	Secretariado	Nacional	de	Reabilitação	e	Integração	da	Pessoa	com	
Deficiência.	 Disponível	 em	 <http://www.snripd.pt/default.aspx?IdLang=1	 BRASIL.	 SDHPR	 -	
Secretaria	 Nacional	 de	 Promoção	 dos	 Direitos	 da	 Pessoa	 com	 Deficiência	 -	 SNPD.	 2012	
Disponível	 em:	http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/	BRANDÃO,	Daniel.	 Automação	
Residencial:	um	grande	auxílio	para	idosos	e	deficientes,	2010. 

 

CONTRUÇÃO	E	CONTROLE	DE	UM	ROBÔ	MANIPULADOR	DIDÁTICO		

ORIENTADORES:	Leonardo	Missiaggia	e	Ricardo	Prediger 

AUTORES:	Dener	Santos	e	Matheus	Kazanowski	

PROBLEMA:	O	estudo	sobre	robótica	encontra	dificuldades	em	integrar	os	conceitos	teóricos	
a	 experimentos	 práticos.	 Há	 diversos	 fatores	 que	 dificultam	 essa	 associação	 dentro	 do	
ambiente	educacional,	dentre	eles	citam-se	a	pouca	disponibilidade	de	exemplares	robóticos	
com	 finalidade	 didática,	 o	 alto	 custo	 financeiro	 e	 a	 arquitetura	 de	 hardware	 e	 de	 software	
insatisfatória,	 visto	 que	 não	 permitem	 a	 visualização	 e	 acesso	 a	 construção	 interna	 do	
equipamento.  

JUSTIFICATIVA:	 A	 utilização	 de	 robôs	 manipuladores	 na	 indústria	 vem	 se	 destacando	 nos	
últimos	anos	em	função	da	diminuição	de	custos	de	produção	e	da	capacidade	cada	vez	maior	
que	 esses	 equipamentos	 possuem	 de	 realizar	 tarefas	 complexas,	 com	 grande	 precisão	 e	 de	
forma	 ininterrupta.	 A	 robótica	 tem	 sido,	 desde	 os	 anos	 70,	 um	 amplo	 tema	de	 estudo	 para	
diversos	 pesquisadores	 e,	 assim,	 tornando-se	 presente	 em	 grades	 curriculares	 de	 diversos	
cursos	 técnicos	 e	 superiores.	 Segundo	 Tardif	 et	 al.	 (1991),	 os	 saberes	 da	 experiência	 seriam	
aqueles	 resultantes	do	 trabalho	cotidiano,	no	conhecimento	do	seu	meio,	que	surgem	e	são	
validados	pela	experiência.	A	partir	dessa	perspectiva	e	da	emergente	necessidade	de	adequar	
o	 cenário	 de	 aprendizagem	 às	 novas	 demandas	 tecnológicas	 contemporâneas,	 o	 presente	
projeto	 tem	 a	 finalidade	 de	 construir	 um	 protótipo	 que	 proporcione	 aos	 pesquisadores	 e	
estudantes	 a	 visualização	 e	 realização	de	 experimentos	 práticos	 já	 no	 ambiente	 educacional	
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concretizando	 uma	 real	 aprendizagem	 e	 oportunizando	 ao	 mercado	 profissionais	 melhores	
qualificados. 

OBJETIVOS: Este	 trabalho	 tem	 como	 objetivo	 construir	 um	 protótipo	 de	 um	 robô	
manipulador	 de	 baixo	 custo	 com	 plataforma	 de	 hardware	 e	 software	 didática,	 a	 fim	 de	
proporcionar	 ao	 estudante	 a	 visualização	 da	 programação	 e	 da	 constituição	 física	 do	
equipamento,	possibilitando	uma	melhor	 compreensão	acerca	de	 conceitos	 teóricos	da	área	
de	robótica. 

METODOLOGIA:	Inicialmente,	para	o	desenvolvimento	da	estrutura	mecânica	do	protótipo,	é	
realizado	o	estudo	e	adaptações	de	estruturas	de	robôs	propostas	em	trabalhos	científicos	que	
sejam	 possíveis	 de	 ser	 construídas	 a	 partir	 da	 montagem	 de	 peças	 obtidas	 com	 uma	
impressora	 tridimensional.	 Após	 a	 montagem	 da	 estrutura	 mecânica	 do	 robô	 é	 realizado	 o	
projeto	e	a	construção	do	hardware	para	o	acionamento	e	controle,	com	base	na	utilização	de	
um	 microcontrolador,	 sendo	 utilizada	 a	 placa	 de	 prototipagem	 Arduino	 Mega	 2560.	 Em	
seguida,	 realiza-se	o	desenvolvimento	do	modelo	matemático	que	descreve	a	 cinemática	do	
robô	 e	 a	 aplicação	 de	 técnicas	 de	 geração	 de	 trajetórias	 e	 de	 controle.	 Para	 verificação	 de	
desempenho	e	resultados	obtidos	são	propostas	atividades	similares	a	aplicações	de	robôs	na	
indústria,	 como	 por	 exemplo,	 a	 paletização	 de	 produtos,	 as	 quais	 permitem	 observar	 as	
influências	 dos	 diferentes	 controladores	 e	 tipos	 de	 trajetórias	 elaboradas	 para	 as	 diversas	
atividades.	 

REFERÊNCIAS:	 COCOTA,	 J.	 A.	 N.	 J.;	 D'ANGELO,	 T.;	 MONTEIRO,	 P.	 M.	 B.	 Experiência	 de	
Aprendizagem	Baseada	em	Projetos	no	Ensino	de	Robótica.	 IEEE-ES	AEP-RITA	Vol.	2,	Núm.	4,	
2014,	 183-190.	 CRAIG,	 J.	 J.	 Robótica.	 3	 ed.,	 São	 Paulo:	 Pearson	 Education	 do	 Brasil,	 2012.	
GÓMEZ,	A.	C.	Diseño	y	puesta	en	 funcionamiento	de	un	brazo	robótico	 imprimible.	Proyecto	
Fin	de	Carrera,	Departamento	de	Ingeniería	de	Sistemas	y	Automática,	Universidad	Carlos	III	de	
Madrid,	2012.	MISSIAGGIA,	L.	;	PERONDI,	E.	A.	.	PLANEJAMENTO	DE	TRAJETÓRIAS	DE	MÍNIMO	
JERK	 PARA	 UM	 ROBÔ	 CILÍNDRICO	 ACIONADO	 PNEUMATICAMENTE.	 Cuarto	 Congreso	
Argentino	de	Ingeniería	Mecánica	(CAIM),	Resistencia.	Anais	do	CAIM	2014,	2014.	ROSÁRIO,	J.	
M.	 Princípios	 de	 Mecatrônica.	 São	 Paulo:	 Prentice-Hall,	 2005.	 TARDIF,	 M.	 LESSARD,	 C.;	
LAHAYE,L.	Os	professores	 face	ao	saber:	um	esboço	de	uma	problemática	do	saber	docente.	
Teoria	e	Educação,	nº.	4,	1991.	p.215-33 	

	

DATA	LOGGER	AUTOSSUSTENTÁVEL	DE	BAIXO	CUSTO	

ORIENTADORES:	Leandro	Noronha,	Thiago	Ló	e	Tiago	Noronha		

AUTORES:	Brenda	Vargas,	Júnior	Homem	e	Matheus	Lima	

PROBLEMA:	 Há	 viabilidade	 na	 construção	 de	 um	 equipamento	 para	 armazenamento	 de	
dados	climáticos	de	baixo	custo,	fácil	manutenção	e	manuseio	com	qualidade	e	precisão?	
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JUSTIFICATIVA:	 Diversos	 são	 os	 campos	 do	 conhecimento	 que	 necessitam	 coletar	 dados	
climáticos	em	seus	projetos	de	pesquisa,	 como	exemplo	podemos	citar	as	 ciências	agrícolas,	
geografia,	biologia,	entre	outras	[1][4].	Grande	parte	do	orçamento	desse	projeto	é	consumido	
com	os	dispositivos	de	coleta	e	armazenamento	desses	dados,	pois	as	soluções	encontradas	no	
mercado	 apresentam	 elevado	 custo	 por	 conta	 da	 extrema	 exatidão	 e	 precisão	 de	 seus	
instrumentos.	 Além	 dos	 fatores	 já	 citados,	 há	 uma	 alta	 complexidade	 para	 o	 manuseio	 e	
manutenção	dos	equipamentos	similares	já	desenvolvidos.	Este	projeto	visa	reduzir	o	custo	do	
dispositivo	 de	 coleta	 de	 dados	 através	 da	 utilização	 de	 técnicas	 de	 instrumentação	 mais	
simples,	e	que	embora	não	sejam	tão	eficazes	quanto	as	técnicas	encontradas	em	dispositivos	
comerciais,	 sejam	 suficiente	 para	 projetos	 de	 certa	 natureza	 (e.g.	 quando	 o	 sinal	 a	 ser	
monitorado	varie	lentamente).	Também	facilitar	a	usabilidade	de	possíveis	usuários	com	baixo	
nível	de	conhecimento	técnico,	facilitando	o	manuseio	e	manutenção	do	dispositivo.	Também	
pretende-se	 explorar	 técnicas	 de	 alimentação	 renováveis,	 como	 é	 o	 caso	 da	 energia	 solar.	
Assim,	 mesmo	 para	 projetos	 que	 necessitem	 monitorar	 sinais	 por	 um	 grande	 período	 de	
tempo,	 não	 será	 necessário	 o	 uso	 de	 baterias	 de	 alta	 capacidade	 e/ou	 desenvolver	 uma	
eletrônica	 de	 baixo	 consumo	 de	 potência.	 Pretende-se	 que	 o	 material	 desenvolvido	 nesta	
pesquisa	permita	que	o	dispositivo	de	aquisição	e	armazenamento	de	dados	seja	replicado,	de	
maneira	 relativamente	 simples,	 para	 ser	 aplicado	 em	 projetos	 das	 mais	 diversas	 áreas	 do	
conhecimento.	Viabilizando	assim	a	investigação	em	determinadas	áreas	e	contribuindo	para	o	
progresso	da	ciência	nacional.		

OBJETIVOS: Projetar	 e	 desenvolver	 uma	 plataforma	 de	 coleta	 de	 dados	 (Data	 Logger)	
alimentada	por	energia	solar	de	custo	reduzido	(quando	comparada	com	soluções	comerciais).	

METODOLOGIA:	 Inicialmente	 será	 realizada	 uma	 pesquisa	 sobre	 as	 principais	 técnicas	 de	
instrumentação	 e	 os	 principais	 problemas	 encontrados	 na	 coleta	 e	 armazenamento	 das	
informações.	 Serão	 analisados	 quais	 problemas	 podem	 ser	 resolvidos	 por	 hardware	 e	 quais	
seriam	 mais	 vantajosos	 de	 serem	 resolvidos	 em	 software.	 Será	 realizado	 o	 projeto	 do	
hardware	necessário	e	a	confecção	das	placas	de	circuito	impresso	para	as	etapas	de	aquisição	
dos	dados.	Como	plataforma	de	desenvolvimento	será	utilizado	um	Arduino	Mega.	Será	então	
realizada	a	modelagem	de	software	e	organizado	como	as	informações	serão	armazenadas	na	
memória	 não	 volátil	 do	 dispositivo.	 Para	 realizar	 o	 armazenamento	 da	 informação	 será	
utilizado	um	módulo	de	 leitura	de	 cartão	SD	para	Arduino.	Uma	vez	 tenha	 sido	modelado	o	
software	 e	 definidos	 os	 módulos	 de	 Hardware	 a	 serem	 utilizados,	 iniciaremos	 a	 etapa	 de	
codificação.	Onde	 a	 cada	 unidade	 desenvolvida	 será	 testada	 e	 validada.	 Assim	que	 todas	 as	
etapas	forem	testadas	e	seus	erros	eliminados	será	realizado	um	teste	de	integração,	a	fim	de	
detectar	 se	 todos	 os	 componentes	 de	 sistema	 estão	 comunicando-se	 adequadamente.	
Durante	as	etapas	anteriores	o	sistema	será	alimentado	por	meio	da	rede	elétrica,	abordagem	
que	 visa	 isolar	 problemas	 de	 alimentação.	 Assim	 que	 o	 sistema	 for	 testado	 por	 completo,	
iniciar-se-á	 a	 pesquisa	 por	 fontes	 de	 alimentação	 renováveis.	 Pretende-se	 utilizar	 placas	 de	
energia	solar	de	baixa	custo	[5]	para	alimentar	o	sistema,	então	qualquer	hardware	adicional	
que	necessitar	ser	confeccionado	será	projetado	e	construído	nesta	etapa.	Após	a	construção	
do	módulo	de	alimentação,	o	sistema	será	submetido	a	um	teste	de	regressão	para	verificar	se	
os	 dados	 armazenados	 possuem	 a	 mesma	 qualidade	 quando	 comparados	 com	 os	 obtidos	
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quando	o	sistema	está	conectado	na	rede	elétrica.	Assim,	que	tudo	estiver	integrado	e	testado	
será	desenvolvida	documentação	para	garantir	que	o	projeto	possa	ser	 replicado	por	grupos	
de	pesquisas	que	necessitem	utilizá-lo.	

REFERÊNCIAS:	1	-	Zhang,	C.,	and	J.	Zhang.	"Current	Techniques	for	Detecting	and	Monitoring	
Algal	 Toxins	 and	 Causative	Harmful	 Algal	 Blooms."	 J	 Environ	Anal	 Chem	2.123	 (2015):	 2;	 2	 -	
Catalogo	 de	 produtos	 da	 Novus.	 Disponível	 em	
http://www.novus.com.br/site/default.asp?TroncoID=621808&SecaoID=803220&SubsecaoID=
0	 ;	 3	 -	GUANZIROLI,	 C.	 E.;	 CARDIM,	 S.	 E.	 C.	 S.	Novo	Retrato	da	Agricultura	 Familiar:	O	Brasil	
Redescoberto.	 Projeto	 de	 Cooperação	 Técnica	 INCRA	 /	 FAO:	Ministério	 do	Desenvolvimento	
Agrário.	 Brasília,	 2000;	 4	 -	 Revista	 Galileu.	 Campo	 Hackeado.	 Disponível	 em	
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/03/campo-hackeado.html>.	 Data	 de	
acesso:	25/03/2015;	5	 -	Beyond	 solar	 radiation	management	–	 the	 strategic	 role	of	 low-cost	
photovoltaics	 in	 solar	 energy	 production.	 DOI:10.1080/14786451.2013.854244	 Felix	
Hermerschmidta,	 Panayiotis	 D.	 Pouloupatisa,	 George	 Partasidesb,	 Andreas	 Lizidesb,	 Stella	
Hadjiyiannakoub	&	Stelios	A.	Choulisa*	pages	211-220.	

	

DESCONSOAR	

ORIENTADOR:	Eloisa	Marciana	Kolberg	Theisen 

AUTORES:	Daiane	Santiago	Daniel	e	Fernanda	Luísa	Schwaickhardt	

PROBLEMA:	 Vive-se	 numa	 era	 em	 que	 recebe-se,	 em	 um	 único	 dia,	 muitas	 e	 variadas	
informações.	 Este	 excesso	 de	 dados	 precisa	 ser	 processado	 e	 armazenado	 no	 cérebro,	
podendo	 causar	 insônia,	 stress,	 preocupação,	 enxaqueca	 entre	 outros	males	 que	 afligem	 as	
pessoas	atualmente.	

JUSTIFICATIVA:	 É	 inegável	 a	 importância	 de	 uma	 noite	 calma	 de	 sono,	 sendo	 que	 esta	
pesquisa	buscará	 saber	o	que	ocorre	no	 cérebro	humano	durante	o	 tempo	de	 sono	e	assim	
mostrar	 os	 impactos	 deste	 experimento	 quanto	 à	 um	 melhor	 rendimento	 no	 trabalho,	 na	
escola	e	nos	afazeres	do	dia-a-dia. 	

OBJETIVOS:	 Espera-se	 poder	 comprovar	 que	 determinados	 sons	 podem	 ser	 realmente	
benéficos	 às	 pessoas.	 Este	 trabalho,	 então,	 procurará	 pesquisar	 o	 som	 mais	 adequado	 e	
mostrará	para	as	pessoas,	de	uma	maneira	simples	e	dinâmica,	a	importância	do	boa	noite	de	
sono	 e	 seus	 impactos	 para	 uma	 vida	 de	 qualidade	 em	 todas	 as	 idades.	 Além	 de	 levantar	
questionamentos	 como:	 Que	 som	 mais	 agrada	 as	 pessoas	 na	 hora	 de	 relaxar?	 Será	 que	 o	
experimento	poderia	 ter	 resultados	positivos	na	regeneração/produção	das	células	nervosas,	
responsáveis	 pelo	 sono,	 em	 idosos?	 Poderá	 ser	 aplicado	 em	 um	 bebê,	 recém-nascido,	
produzindo	barulhos	semelhante	ao	de	um	útero,	obtendo	maior	aconchego	do	mesmo?	
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METODOLOGIA:	Primeiramente	será	conduzida	uma	pesquisa	para	identificar	qual	som	e	em	
qual	frequência	é	a	preferência	das	pessoas	quanto	ao	relaxamento	e	sono,	conforme	a	faixa	
etária	analisada.	Propõe-se,	neste	trabalho,	a	criação	de	um	travesseiro	com	sensores	que	se	
moldam	 com	 a	 cabeça	 humana	 de	 modo	 que,	 são	 ativados	 ao	 deitar,	 produzindo	
imediatamente	sons	agradáveis,	calmos	e	adequados	à	idade. 	

REFERÊNCIAS:	 BISMARK,	 Mary	 A.	 v.,	 FAVARO,	 Vanessa	 F.	 Peculiaridades	 da	 Psiquiatria	 no	
Idoso.	 Disponível	 em:	
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/1834/peculiaridades_da_psiquiatria_no
_idoso.htm.	Acesso	em	12	 jun.	2015.	POLISONO.	 Insônia:	Causas,	Sintomas,	Consequências	e	
Tratamento.	 Disponível	 em:	 http://www.polisono.com.br/disturbios-sono/tratamento-
insonia.asp.	Acesso	em	10	jun	2015.	ANDRADE,	Marcelo	J.	S.	L.	Distúrbios	do	Sono.	Disponível	
em:	http://www.disturbiosdosono.net/insonia.shtml.	Acesso	em	08	de	jun.	2015.	

 

GERADOR	DE	ENERGIA	LIMPA	

ORIENTADOR:	Diego	Afonso	Da	Silva	Lima 

AUTOR:	Rodrigo	Johnson	Saraiva	

PROBLEMA:	 Atualmente	 grande	 dependência	 de	 geração	 de	 energia	 para	 a	 utilização	 de	
equipamentos	e	sistemas	diversos	criados	pelo	homem.	Estes	equipamentos,	em	grande	parte,	
utilizam	 energia	 elétrica,	 a	 qual	 em	 alguns	 casos	 dependem	 de	 combustíveis	 fósseis(não-
renovável)	para	ser	produzida.  

JUSTIFICATIVA:	 A	 energia	 fóssil	 tende	 a	 ficar	 cada	 vez	 mais	 escassa	 e	 será	 necessária	 a	
utilização	 de	 energias	 alternativas	 para	 substituí-la,	 também	 pelo	 fato	 desta	 energia	 ser	
prejudicial	 ao	 meio	 ambiente	 e	 consequentemente	 ao	 ser	 humano.	 Necessitamos	 buscar	
formas	 limpas,	 baratas	 e	 eficientes	 de	 energia	 sem	 agredir	 o	meio	 ambiente	 e	mantendo	 a	
eficiência	do	sistema	elétrico	já	instalado,	para	desfrutarmos	de	aparelhos	como	usamos	hoje,	
sem	perdas	e	sem	agredir	o	meio	ambiente.	

OBJETIVOS:	Criar	um	sistema	geração	de	energia	 limpa	através	de	um	sistema	Dínamo	(um	
gerador	 que	 transforma	 energia	 mecânica	 em	 energia	 elétrica)	 e	 mostrar	 algumas	
possibilidades	 de	 utilização.	 A	 intenção	 do	 projeto	 é	 que	 sirva	 como	 base	 geral	 de	
conhecimento	de	mecatrônica	e	que	busque	formas	de	gerar	energia	 limpa	e	de	baixo	custo	
através	das	tecnologias	que	o	curso	oferece. 

METODOLOGIA:	O	projeto	está	sendo	projetado	com	uma	base	mecânica,	para	sustentação	
do	 dispositivo,	 o	 qual	 consiste	 de	 um	motor	 de	 um	Motor	 24V	 de	 corrente	 contínua,	 com	
potência	de	100W,	modelo	MY6812.	A	este	motor	será	ligado	um	Led	para	mostrar	a	geração	
de	energia	através	da	passagem	de	corrente	elétrica	pelo	fio,	 ligando	a	 luz	de	Led.	O	eixo	do	
motor,	 inicialmente	será	movido	através	de	uma	alavanca,	podendo	ser	substituído	por	uma	
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roda	desequilibrada,	que	utiliza	energia	potencial	gravitacional	para	movimentar	o	eixo.	Obs:	o	
projeto	está	em	andamento	e	por	este	motivo	não	há	ainda	um	detalhamento	completo.		

REFERÊNCIAS:	 Sites:	 http://www.infoescola.com/eletricidade/dinamo/	
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADnamo	
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/51-automotivos/709-como-funciona-os-
alternadores-art094.html	http://issuu.com/washingtonojuara/docs/eletricidade-04?e=0  

 

MMC	–	MONITOR	DE	MICROCLIMAS	

ORIENTADORES:	Cássio	de	Lima	Gehlen,	Thiago	Berticelli	Ló	e	Tiago	Baptista	Noronha 

AUTORES:	Brenda	Vargas	dos	Santos,	Júnior	Homem	Henrique	e	Matheus	Damasceno	de	
Lima		

PROBLEMA:	O	excesso	de	chuvas	na	última	semana	do	mês	de	junho	deste	ano	prejudicou	os	
agronegócios	 na	 região	 sul	 do	país.	 A	 empresa	Aurora	Alimentos	 percebeu	queda	de	 5%	no	
recebimento	 de	 leite,	 o	 que	 representou	 55	 mil	 litros	 por	 dia.	 Segundo	 o	 secretário	 de	
Desenvolvimento	Econômico	e	Agricultura	do	município	de	Xanxerê/SC,	a	estimativa	de	perdas	
na	produção	de	 leite,	em	virtude	das	pastagens	danificadas,	é	de	15%	a	20%	[1].	No	mesmo	
período,	ao	encerrar	a	colheita	de	soja	em	Minas	Gerais	e	demais	regiões	produtoras	do	grão,	
observou-se	 que	 o	 cenário	 da	 safra	 de	 2013/14	 foi	 de	 perdas.	 Em	 Uberaba,	 no	 Triângulo	
Mineiro,	foi	registrado	um	volume	25%	inferior	a	safra	anterior.	De	acordo	com	o	presidente	
da	 Comissão	 de	 Grãos	 da	 Federação	 da	 Agricultura	 e	 Pecuária	 do	 Estado	 de	 Minas	 Gerais	
(FAEMG),	Claudionor	Nunes	de	Morais,	a	principal	causa	das	perdas	foi	a	estiagem	[2]. 	

JUSTIFICATIVA:	 Podemos	 constatar,	 a	 partir	 de	 exemplos	 mencionados,	 que	 as	 condições	
meteorológicas	e	os	microclimas	regionais	desempenham	um	papel	 importante	na	economia	
rural,	pois	 tanto	o	excesso	quanto	a	 falta	de	chuvas	pode	acarretar	prejuízos	na	 lavoura.	Em	
ambos	 os	 casos,	 um	 equipamento	 capaz	 de	monitorar	 e	 registrar	 o	 histórico	 das	 condições	
climáticas	 permitiria	 evitar	 as	 perdas,	 ou	 pelo	 menos,	 mitigar	 o	 prejuízos	 de	 pequenos	 e	
médios	produtores. 	

OBJETIVOS:	 Objetivo	 Geral:	 Construir	 um	 equipamento,	 de	 fácil	 implantação	 e	 custo	
acessível,	capaz	de	permitir	o	monitoramento	em	tempo	real	das	condições	climáticas	de	uma	
propriedade	 rural,	 auxiliando	 o	 pequeno	 e	 médio	 produtor	 na	 tomada	 de	 decisão	 do	 seu	
agronegócio.	 Objetivos	 Específicos	 e/ou	 Metas:	 Estudar	 e	 desenvolver	 sensores	 para	 os	
diferentes	 tipos	de	grandezas	meteorológicas	 (e.g.	 temperatura,	pressão,	humidade	 relativa,	
velocidade	 do	 vento);	 Possibilitar	 a	 leitura	 das	 condições	 climáticas	 em	 tempo	 real;	
Desenvolver	 interface	de	 rede	para	o	equipamento	a	 fim	de	possibilitar	o	acesso	 remoto	ao	
dispositivo;	 Integrar	 a	 interface	 do	 sistema	 com	 a	 API	 do	 Google	 Maps,	 permitindo	 a	
visualização	 dos	 dados	 em	 um	 mapa	 da	 região;	 Construção	 de	 um	 banco	 de	 dados	 com	
informações	históricas	do	microclima	da	propriedade;	Projetar	uma	estrutura	mecânica	capaz	
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de	 resistir	 as	 intempéries;	 Integrar	 projeto	 mecânico	 com	 projeto	 elétrico	 do	 sistema;	
Implantar	protótipo	no	campus	Charqueadas	a	fim	de	validar	o	projeto.	

METODOLOGIA:	Primeiramente	definimos	quais	as	leituras/medições	que	seriam	realizadas,	
para	 realizar	 leituras	 significativas	 ao	 problema	 [3];	 após,	 definimos	 quais	 tipos	 de	 sensores	
seriam	utilizados	e	a	melhor	forma	de	dispô-los	no	protótipo,	assim	foi	possível	avaliar	quais	os	
melhores	 componentes	 para	 a	 construção	 [4];	 então	 um	 protótipo	 foi	 desenvolvido	 no	
software	de	simulação	Proteus	 [5].	O	circuito	do	protótipo	 foi	montado	em	uma	protoboard	
para	 testes.	O	 circuito	 foi	 testado,	 e	 confeccionada	placa	de	 circuito	 impresso.	O	projeto	da	
estrutura	mecânica	que	comportará	os	componentes	eletrônicos	foi	realizado	e	manufaturado.	
Em	termos	do	software	de	controle,	o	sistema	armazena	as	 informações	climáticas	coletadas	
em	um	banco	de	dados	que	é	acessado	remotamente	para	monitoramento.	O	banco	de	dados	
foi	desenvolvido	com	o	SGBD	MySQL	[6].	Uma	vez	criado	o	banco	de	dados,	foi	desenvolvido	
um	 sistema	 em	 linguagem	 PHP	 [7]	 [8],	 o	 qual	 permite	 que	 as	 estações	 de	 monitoramento	
possam	inserir	dados	climáticos	no	banco	de	dados	MySQL	usando	o	protocolo	HTTP	(no	caso	
das	 estações	 climáticas	 Arduino	 [9],	 o	 cliente	Web	 foi	 viabilizado	 por	meio	 de	 um	 Ethernet	
shield).	 Por	 fim,	 foi	 desenvolvida	 uma	 aplicação	 Web,	 a	 qual	 permite	 a	 visualização	 e	 a	
manipulação	de	dados	climáticos	presentes	no	banco	de	dados.	Esta	aplicação	foi	desenvolvida	
em	 PHP,	 usando	 a	 interface	 de	 programação	 de	 aplicações	 do	 Google	Maps	 [10]	 (acessada	
através	de	um	código	na	 linguagem	JavaScript	 [11]	 [12])	para	 inserir	marcadores	geográficos	
(markers)	 e	 telas	 de	 informação	 (info	 windows).	 Cada	 marcador	 no	 mapa	 representa	 uma	
estação	de	monitoramento	climático,	dada	a	sua	posição	geográfica	(latitude	e	longitude),	e	a	
tela	de	 informação,	exibida	após	um	clique	no	marcador,	mostra	os	dados	climáticos	obtidos	
pela	estação.	Testes	de	desempenhos	foram	realizados	e	falhas	encontradas	no	sistema	foram	
corrigidas.	

REFERÊNCIAS:	 [1]	 DEBONA,	 D.	 Agroindústria	 contabiliza	 perdas	 por	 causa	 das	 chuvas	 em	
Santa	Catarina.	Diario	Catarinense,	04	 jul.	2014.	 [2]	VALVERDE,	M.	Forte	estiagem	em	Minas	
Gerais	gerou	perdas	na	agricultura.	Diário	do	Comércio,	29	maio	2014.	 [3]	EVANGELISTA,	W.	
Influência	 de	 variáveis	 climáticas	 e	 hidráulicas	 no	 desempenho	 de	 um	 pivô	 central,	 em	
Cristalina,	Goiás.	Universidade	de	Brasília.	Brasília,	p.	47.	2006.	[4]	ALBUQUERQUE,	P.	U.	B.	D.;	
THOMAZINI,	 D.	 Sensores	 Industriais	 -	 Fundamentos	 e	 Aplicações.	 1.	 ed.	 [S.l.]:	 Editora	 Erica,	
2005.	 220	 p.	 ISBN	 8536500719.	 [5]	 SURHONE,	 L.	M.	 A.	 T.	M.	 T.	 A.	M.	 S.	 F.	 Proteus	 (Design	
Software).	[S.l.]:	VDM	Publishing,	2010.	ISBN	9786132094605.	[6]	MILANI,	A.	MySQL	-	Guia	do	
Programador.	 [S.l.]:	Novatec	 ,	 2007.	 [7]	DALL'OGLIO,	P.	 PHP	Programando	 com	Orientação	a	
Objetos.	 [S.l.]:	 Novatec,	 2009.	 [8]	 NIEDERAUER,	 J.	 Web	 Interativa	 com	 Ajax	 e	 PHP.	 [S.l.]:	
Novatec,	 2007.	 [9]	 INTRUCTABLES.COM.	 Arduino	 Weather	 Station.	 Instructables.com.	
Disponivel	 em:	 <http://www.instructables.com/id/Arduino-weather-station/>.	 Acesso	 em:	 25	
mar.	 2014.	 [10]	 GOOGLE.	 Google	 Maps	 API.	 Google	 Developers.	 Disponivel	 em:	
<https://developers.google.om.br>.	 Acesso	 em:	 27	 jun.	 2014.	 [11]	 SILVA,	 M.	 S.	 JavaScript	 -	
Guia	 do	 Programador.	 [S.l.]:	 Novatec,	 2010.	 [12]	 POWER,	 S.	 Aprendendo	 JavaScript.	 [S.l.]:	
Novatec,	2010.	[13]	COMOFAZERASCOISAS.COM.BR.	Projeto	Arduino	com	display	LCD,	sensor	
de	 temperatura	 e	 sensor	 de	 luminosidade.	 Como	 Fazer	 as	 Coisas.	 Disponivel	 em:	
<http://www.comofazerascoisas.com.br/projeto-arduino-com-display-lcd-sensor-de-
temperatura-e-sensor-de-luz.html>.	 Acesso	 em:	 19	 maio	 2014.	 [14]	 TONON,	 R.	 Campo	
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Hackeado.	 Revista	 Galileu.	 Disponivel	 em:	
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/03/campo-hackeado.html>.	Acesso	em:	
25	mar.	2014.	[15]	EVANS,	M.;	NOBLE,	J.;	HOCHENBAUM,	J.	Arduino	em	Ação.	[S.l.]:	Novatec,	
2013.	

	

PASTAGENS	NA	CAMPANHA	GAÚCHA:	DETERMINAÇÃO	DAS	RESPOSTAS	
PRODUTIVAS	DE	FORRAGEIRAS	SUBMETIDAS	À	DIFERENTES	REGIMES	HÍDRICOS,	EM	
BAGÉ-RS.	

ORIENTADOR:	Viviane	Aires	de	Paula 

AUTOR:	Ana	Paula	Teixeira	Alves	Branco	e	Taynara	Vargas	Gomes	de	Oliveira	

PROBLEMA:	 Bagé,	 município	 localizado	 na	 Campanha	 gaúcha,	 salienta-se	 pela	 grande	
dependência	econômica	do	setor	agropecuário,	em	especial	da	pecuária	de	corte	e	leite,	com	
alimentação	baseada	em	pastagens	naturais	e	cultivadas,	sendo	a	disponibilidade	hídrica	fator	
fundamental	a	produção	destas,	assim,	déficits	ou	excessos	hídricos	podem	comprometer	sua	
qualidade,	interferindo	na	disponibilidade	de	alimento	para	o	rebanho.	Além	disso,	a	produção	
bovina	 é	muito	 fundamentada	 no	 campo	 nativo	 que,	 normalmente,	 tem	 baixa	 produção	 no	
período	de	 inverno,	onde	é	possível	 inserir	pastagens	anuais	para	suprir	este	déficit,	 como	a	
aveia	e	o	azevém,	que	são	muito	utilizados	na	Região	Sul	do	Brasil.	

JUSTIFICATIVA:	 Trabalhos	 que	 visem	 determinar	 as	 respostas	 produtivas	 de	 diferentes	
espécies	 de	 pastagens	 submetidas	 a	 diferentes	 regimes	 hídricos	 é	 fator	 de	 interesse	 para	 o	
município	 e	 região	 de	 Bagé,	 possibilitando	 à	 longo	 prazo	 maximização	 dos	 potencias	
produtivos	destas,	 com	consequentes	benefícios	 socioeconômicos.	Além	disso,	 é	 importante	
determinar	respostas	de	pastagens	que	podem	ser	utilizadas	como	alternativa	para	otimizar	o	
sistema	 de	 produção	 que	 é	 fundamentado	 no	 campo	 nativo,	 sendo	 estas	 cultivadas	 ou	
utilizadas	como	melhoramento	do	campo	nativo.	Neste	contexto,	é	 importante	ressaltar	que	
são	 insipientes	os	 trabalhos	que	avaliem	as	necessidades	hídricas	da	aveia	e	do	azevém	que	
são	as	forrageiras	mais	utilizadas	no	Sul	do	Brasil.	

OBJETIVOS:	 O	 presente	 trabalho	 objetiva	 avaliar	 o	 crescimento	 e	 desenvolvimento	 de	
gramíneas	 hibernais	 submetidas	 a	 diferentes	 regimes	 hídricos	 em	 Bagé-RS	 e,	 também,	
determinação	 de	 condições	 de	 campo	 sem	 intervenção	 da	 irrigação.	 Também	 objetiva	
estabelecer	parâmetros	 sobre:	 comportamento	das	espécies	em	 relação	a	extremos	hídricos	
(seca	e	alagamento);	determinar	os	estádios	fenológicos	das	cultivares	em	estudo;	quantificar	
a	produção	de	matéria	seca	em	intervalos	mensais	relativas	a	cada	tratamento	estabelecido;	
quantificar	 a	 produção	 de	matéria	 verde	 em	 intervalos	mensais	 relativas	 a	 cada	 tratamento	
estabelecido;	realizar	acompanhamento	em	relação	a	quantidade	de	germinação	por	vasos	de	
cada	 cultura;	 realizar	 medições	 de	 altura	 da	 planta	 em	 intervalos	 semanais	 relativa	 a	 cada	
tratamento	 estabelecido;	 realizar	 comparação	 entre	 as	 culturas	 propostas	 quanto	 as	 suas	



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

66	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

respostas	produtivas	finais	relativas	a	cada	tratamento	estabelecido;	determinar	as	influências	
da	 lâmina	 de	 irrigação	 fornecida	 nas	 respostas	 produtivas	 de	 uma	mesma	 cultura;	 avaliar	 o	
efeito	da	opção	pelos	cultivos	de	sequeiro	e	do	excesso	hídrico	sobre	as	culturas	em	estudo.	

METODOLOGIA:	O	trabalho	está	sendo	realizado	em	casa	de	vegetação,	 localizada	 junto	às	
dependências	do	IFSul-	Campus	Bagé,	onde	o	experimento	esta	sendo	realizado	em	vasos,	com	
capacidade	de:	 1.600	ml.	Os	 tratamentos	 testados	baseiam-se	em	diferentes	percentuais	 de	
evapotranspiração	 potencial,	 sendo	 estes:	 25,	 75,	 125	 e	 175%.	 Com	 cinco	 repetições	 por	
tratamento.	A	evapotranspiração	potencial	 (Eto)	esta	sendo	calculada	a	partir	da	 fórmula	de	
Hargreaves,	onde	dados	climáticos	são	coletados	diariamente,	sendo	estas:	umidade	relativa,	
temperatura	 média,	 a	 precipitação	 local.	 Há,	 também,	 unidades	 experimentais	 externas,	
semanalmente	são	coletadas	 informações	relativas	á	altura	de	planta	e	estádio	fenológico.	A	
cada	 período	 de	 45	 dias	 é	 realizada	 análise	 destrutiva	 em	 um	 vaso	 para	 determinação	 da	
matéria	seca	e	verde	da	parte	aérea	e	raízes	para	cada	tratamento.	

REFERÊNCIAS:	ALENCAR,	Carlos	Augusto	Brasileiro	de	etal.	Irrigação	de	pastagem:	atualidade	
e	recomendações	para	uso	e	manejo.	R.	Bras.	Zootec.	[online].	2009,	vol.38,	n.spe,	pp.	98-108.	
ISSN	 1806-9290.	 BRASIL.	 Instituto	 Brasileiro	 de	 Geografia	 e	 Estatística	 -	 IBGE.	 População,	
Economia	 e	 Canais	 (Banco	 de	 Dados).	 Disponível	 em:	 <http://www.ibge.gov.br/home/>.	
Acesso	 em:	 nov	 de	 2013.	 BRIDI,	 A.	M.	 ;	 CONSTANTINO,	 C.	 ;	 Tarsitano,	M.A.	 .	 Qualidade	 da	
carne	 de	 bovinos	 produzidos	 em	 pasto.	 In:	 Ulysses	 Cecato.	 (Org.).	 SIMPAPASTO.	 Maringa:	
Sthampa,	2011,	 v.	 ,	 p.	 311-332.	 ESTADO	DO	RIO	GRANDE	DO	SUL.	 Secretaria	da	Agricultura,	
Pecuária	 e	 Agronegócio.	 Disponível	 em:	 <http://www.saa.rs.gov.br>	 Acesso	 em	 nov.	 2013.	
MIGUEL,	 L.A.	et	al.	Caracterização	 socioeconômica	e	produtiva	da	bovinocultura	de	corte	no	
Estado	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 2006.	 SILVA,	 S.C.;	 Pedreira,	 C.G.S.	 Fatores	 condicionantes	 e	
predisponentes	da	produção	animal	a	pasto.	In:	A.	M.	Peixoto;	J.	C.	de	Moura	&	V.	P.	de	Faria.	
Eds.	Anais	do	13°	Simpósio	sobre	Manejo	da	Pastagem.	Tema:	Produção	de	Bovinos	a	Pasto.	
FEALQ,	 Piracicaba,	 SP,	 p.97-122,	 p.352,	 1996.	 RENTERO,	N.	 Irrigação	 significa	 novo	potencial	
para	exploração	a	pasto.	Balde	Branco,	São	Paulo,	p.22-29,	abr.	1998.	RASSINI,	J.B.	Irrigação	de	
Pastagens:	 Freqüência	 e	quantidade	de	 aplicação	de	 água	em	Latossolos	 textura	média.	 São	
Carlos	:	Embrapa	Pecuária	Sudeste.	7	p.	(Embrapa	Pecuária	Sudeste	:	Circular	Técnica	31),	2002	
b.	 ROLAS.	 Recomendação	 de	 adubação	 e	 calagem	 para	 os	 estados	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul	 e	
Santa	Catarina.	10.ed.	Porto	Alegre:	SBCS,	2004.	400p 

 

PATHFINDER	–	VISÃO	ARTIFICIAL	

ORIENTADOR:	Leandro	Câmara	Noronha 

AUTORES:	Alexandre	Teixeira	Lopes,	Cleber	Santos	dos	Santos	e	Lorenzo	Lopes	Cernicchiaro	

PROBLEMA:	É	possível	a	criação	de	uma	bengala	com	sensores	ultrassônico	e	acelerômetro	
para	auxiliar	deficientes	visuais	com	baixo	custo	e	fácil	manuseio?	
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JUSTIFICATIVA:	 Em	 uma	 pesquisa	 do	 IBGE	 feita	 em	 2010	 para	 descobrir	 o	 número	 de	
deficientes	 em	 geral	 no	 Brasil,	 teve	 como	 resposta	 que	 6.562.910	 pessoas	 apresentaram	
deficiência	 visual	 severa,	 sendo	 que	 506.337	 eram	 cegas	 e	 6.056.533	 tinham	 grande	
dificuldade	para	enxergar.	Tendo	os	dados	citados	antes	em	mente,	nós	tivemos	a	iniciativa	de	
um	projeto	que	os	deficientes	visuais	que	necessitam	de	uma	bengala	para	se	 locomoverem	
nas	 calçadas	 acidentadas	 e	 com	 possíveis	 obstáculos	 pudessem	 adquirir	 mais	 confiança	 e	
também	se	sentirem	mais	seguros.	O	projeto	tem	como	relevância	auxiliar	deficientes	visuais	
na	 sua	 locomoção	 diária	 com	 equipamento	 de	 baixo	 custo	 e	 fácil	 acesso.	 Visamos	 criar	 um	
equipamento	 que	 consiga	 informar	 com	 exatidão	 e	 detalhadamente	 o	 ambiente	 em	 que	 o	
deficiente	 visual	 se	 encontra	 e	 fazer	 com	 que	 ele	 se	 sinta	 mais	 seguro	 em	 relação	 aos	
obstáculos	que	possam	aparecer	no	seu	caminho.	Faremos	 isso	criando	uma	bengala	com	os	
sensores	 ultrassônico	 e	 acelerômetro,	 respectivamente	 para	 localizar	 obstáculos	 e	
imperfeições	no	solo	e	para	medir	o	grau	das	elevações	no	trajeto	com	um	motor	de	vibração	
para	se	comunicar	com	o	usuário.	

OBJETIVOS:	O	projeto	visa	 criar	um	equipamento	para	 informar	 com	exatidão	e	detalhes	o	
ambiente	 em	 que	 o	 usuário	 portador	 de	 deficiência	 visual	 estiver	 e	 fazer	 ele	 se	 sentir	mais	
seguro,	ajudando-o	na	sua	locomoção	diária	com	um	equipamento	de	baixo	custo	e	aumentar	
toda	a	tecnologia	e	conforto	do	seu	trajeto.	

METODOLOGIA:	 Averiguar	 quais	 sensores,	 componentes	 eletrônicos	 e	 microcontrolador	
iremos	utilizar	e	elaborar	a	 ideia	do	protótipo	da	bengala	que	 será	 criada.	Utilizar	 softwares	
apropriados	 para	 montar	 uma	 simulação	 do	 circuito	 eletrônico	 que	 será	 implantado	 na	
bengala	e	um	desenho	do	protótipo	da	bengala.	Fazer	a	programação	que	será	necessária	para	
receber	a	 leitura	dos	 sensores	e	manipular	o	 sinal	de	 saída	 (motor	de	vibração).	Depois	que	
obtivermos	o	desenho	do	protótipo	da	bengala,	iremos	usinar	o	protótipo.	Assim	que	tivermos	
todas	 as	 partes	 desenvolvidas,	 começaremos	 a	 etapa	 de	 montagem,	 que	 consistirá	 em	
carregar	 a	 programação	 do	 computador	 para	 o	 microcontrolador,	 soldar	 os	 componentes	
eletrônicos	 para	 o	 funcionamento	 dos	 sensores	 em	 uma	 placa	 padrão	 para	 circuitos	
eletrônicos,	 alimentar	 o	 circuito	 e	 o	 microcontrolador	 com	 uma	 bateria	 e	 acoplar	 eles	 na	
bengala	 usinada.	 Após	 a	 etapa	 de	 montagem	 estar	 completa,	 vamos	 enviar	 convites	 à	
associações	de	deficientes	visuais	para	 testarem	a	Pathfinder.	Com	o	resultado	da	etapa	dos	
testes,	 iremos	aprimorar	a	Pathfinder	de	acordo	 com	as	necessidades	e	 sugestões	 coletadas	
até	chegarmos	à	uma	solução	para	o	problema.	

REFERÊNCIAS:	 DIAS	 DE	 SÁ,	 Elizabet.	 Acessibilidade:	 As	 pessoas	 cegas	 no	 itinerário	 da	
cidadania.	Minas	Gerais,	2000.	<http://www.bancodeescola.com/acessibilidade.htm>	iG.	Mais	
de	 45	 milhões	 de	 brasileiros	 têm	 alguma	 deficiência,	 revela	 Censo	 2010.	 São	 Paulo,	 2012.	
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2012-04-27/mais-de-45-milhoes-de-brasileiros-tem-
alguma-deficiencia-revela.html>.	
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REAPROVEITAMENTO	DO	CAVACO	DE	ALUMINÍNIO	

ORIENTADORES:	Clóvis	de	Almeida	Schuster	e	Leonardo	Reixach	Lima	

AUTORES:	Delcimar	Dias	Rodrigues,	Emanuel	da	Silva	Braga	e	Larissa	Zahn	Berneira	

PROBLEMA:	O	Curso	Técnico	em	Mecânica,	do	IFSUL	Campus	Pelotas,	utiliza	em	suas	tarefas	
de	usinagem	muitas	peças	em	alumínio,	que	geram	um	grande	volume	de	cavaco	por	semana.	
Esse	 cavaco	é	atualmente	descartado	 junto	 com	os	demais	 resíduos	 sólidos	produzidos	pelo	
Campus.	

JUSTIFICATIVA:	O	desenvolvimento	do	projeto	de	reaproveitamento	de	cavaco	de	alumínio	
justifica-se,	 visto	 que	 o	material	 em	 questão	 tem	 boa	 fundibilidade,	 além	 de	 utilizar	 pouca	
energia	 para	 o	 processo	 de	 fundição.	 Além	 do	 mais,	 conseguiremos	 diminuir	 o	 volume	 de	
resíduos	gerados	e	reaproveitar	o	cavaco	através	de	sua	transformação	em	matéria	prima	para	
outras	tarefas	de	usinagem.	

OBJETIVOS:	 Reaproveitar	 o	 cavaco	 de	 alumínio	 gerado	 nos	 processos	 de	 usinagem	 e	
transformá-lo,	através	de	um	processo	de	fundição,	em	matéria	prima	para	outras	peças.	

METODOLOGIA:	 Esse	 trabalho	 teve	 por	 objetivo	 reaproveitar	 o	 cavaco	 de	 alumínio	
proveniente	 dos	 processos	 de	 usinagem	 através	 de	 sua	 transformação	 pelo	 processo	 de	
fundição,	 e	 posterior	 análise	 de	 suas	 propriedades,	 podendo	então	definir	 outras	 aplicações	
para	 o	 material	 em	 questão.	 O	 projeto	 foi	 totalmente	 desenvolvido	 dentro	 do	 Pavilhão	 do	
Curso	 Técnico	 em	Mecânica	 do	 IFSul	 –	 Campus	 Pelotas,	 onde	 foram	 armazenados	 o	 cavaco	
coletado	das	operações	de	usinagem	realizadas.	Nessa	etapa	do	projeto	foram	coletados	em	
torno	 de	 10	 Kg	 de	 cavaco	 e	 empregados	 nos	 testes	 aproximadamente	 2,2	 Kg.	 O	 cavaco	 foi	
compactado	com	o	auxílio	de	uma	prensa	hidráulica	em	uma	matriz	composta	por	um	cilindro	
de	aço	SAE	1045,	uma	haste	e	um	êmbolo	de	ferro	fundido.	Após	a	compactação	o	material	foi	
levado	a	um	 forno	elétrico	e	 submetido	a	uma	 temperatura	de	800	 °C	e	os	corpos	de	prova	
foram	obtidos	através	do	vazamento	do	alumínio	 líquido	em	uma	coquilha	de	aço	SAE	1020,	
dando	a	forma	aproximada	ao	corpo	de	prova	para	os	ensaios,	sendo	que	a	forma	e	dimensões	
finais	foram	obtidos	através	de	usinagem	em	torno	e	fresadora.	O	rendimento	do	processo	foi	
da	ordem	de	53%.	Foram	realizados	ensaios	de	 tração	em	uma	máquina	de	 tração	universal	
EMIC,	ensaios	de	 impacto	sendo	empregada	uma	máquina	mini	CHARPY	e	ensaios	de	dureza	
BRINELL.	 Os	 resultados	 nos	 mostraram	 um	 material	 com	 um	 crescimento	 de	 grão	 muito	
acentuado,	maior	dureza	e	menor	resistência	ao	 impacto	e	a	tração,	comparado	ao	alumínio	
SAE	 306	de	 primeira	 fusão,	 obtido	 em	 condições	 semelhantes	 de	 fusão	 e	 vazamento.	Desse	
modo,	o	alumínio	fundido	a	partir	do	reaproveitamento	de	cavaco	de	usinagem	apresentou-se	
viável	para	a	confecção	de	peças	em	que	as	propriedades	mecânicas	não	sejam	um	requisito	
exigido,	 por	 outro	 lado,	 sugerimos	 que	 esse	 trabalho	 tenha	 continuidade	 estudando	
alternativas	na	busca	de	maior	rendimento	e	de	uma	liga	mais	homogênea.	
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REFERÊNCIAS:	 ASSOCIAÇÃO	 BRASILEIRA	 DO	 ALUMÍNIO	 –	 ABAL.	 História	 do	 alumínio.	
Disponível	em:	<http://www.abal.org.br/aluminio/historia	 -do-aluminio/>	Acessado	em	28	de	
fevereiro	 de	 2015.	 ASSOCIAÇÃO	 BRASILEIRA	 DO	 ALUMÍNIO	 –	 ABAL.	 Propriedades	 físicas	 e	
químicas	 do	 alumínio.	 Disponível	 em:	 <http://www.abal.org.br/aluminio/caracterisiticas-
quimicas-e-fisicas/>	Acessado	em	25	de	março	de	2015.	USINAGEM	DE	CAVACO	DE	ALUMINIO.	
Cavacos	 e	 seus	 tipo.	 Disponível	 em:	
<http://superusinagem.blogspot.com.br/2011/03/cavacos.html>	Acessado	em	28	de	fevereiro	
de	 2015.	 SENAI.	 Compactador	 de	 cavacos	 de	 alumínio.	 Disponível	 em	 :	
<http://www.senai.org.br/alumínio>	 Acessado	 em	 4	 de	 março	 de	 2015.	 UNIVERSIDADE	
FEDERAL	 DO	 PARANÁ	 –	 UFPR.	 Segregação	 de	 grãos.	 Disponível	 em	 29	 de	 março	 de	 2015.	
CIMM	 -	 Ensaios	 mecânicos.	 Disponível	 em:	
<http://www.cimm.com.br/portal/material_didatico/6519-ensaios-
mecanicos#.VHS_301Tv1V>	 Acessado	 em	 30	 de	 março	 de	 2015.	 UNIVERSIDADE	 REGIONAL	
INTEGRADA	DO	ALTO	URUGUAY	E	DAS	MISSÕES	–	URI.	Ensaios	dos	materiais.	Disponível	em:	
<http://www.urisan.tche.br/~lemm/arquivos/ensaios_mecanicos.pdf>	 Acessado	 em	 30	 de	
março	 de	 2015.	 INSTITUTO	 DO	 EMPREFO	 E	 FORMAÇÃO	 PROFISSIONAL	 –	 IEPF.	 Ensaios	
destrutivos.	 Disponível	 em:	
<http://portal.iepf.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=18649206&att_display=n&att_d
ownload=y>	Acessado	em	28	de	março	de	2015.	 INSTITUTO	FEDERAL	DO	ESPIRITO	SANTO	–	
IFES.	 Ensaios	 de	 impacto.	 Disponível	 em:	 http://www.artigonal.com/tecnologias-
artigos/ensaio-de-impacto-1006632.html	 Acessado	 em	 1	 de	 março	 de	 2015.	 UNIVERSIDADE	
SANTA	 CECÍLIA	 –	 UNISANTA.	 Ensaio	 de	 dureza.	 Disponível	
em:<http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_ctrl_proc_indust/tec_autom_ind/en
saios_mec/161012_ens_mec_an_fal.pdf>	Acessado	em	2	de	março	de	2015.		

	

ROBÔ	QUADRÚPEDE	

ORIENTADORES:	Diego	Afonso	da	Silva,	Thiago	Berticelli	Ló	e	Vítor	Tumelero	Valente 

AUTORES:	Brendon	Souza	Ribeiro,	Eduardo	Sagaz	da	Rosa	e	Rafael	Silva	de	Souza	

PROBLEMA:	Após	 analisarmos	 diversos	 fatores,	 pudemos	 perceber	 que:	 cada	 servo	motor	
utilizado	consumia	uma	corrente	muito	alta	sendo	que	a	corrente	que	proporcionava	a	bateria	
não	era	o	suficiente	para	alimentá-los.	Com	isto,	tivemos	que	optar	para	a	utilização	de	duas	
baterias,	com	funcionalidades	diferentes:	uma	para	a	alimentação	do	circuito,	servo	motor	e	a	
outra	para	alimentação	do	Arduíno.	

JUSTIFICATIVA: Uma	 das	 melhores	 e	 mais	 populares	 aplicações	 para	 a	 matéria	 de	
Mecatrônica	é	na	construção	de	um	robô,	pois	o	mesmo	exige	toda	a	abrangência	de	ensino	
que	 esta	 matéria	 nos	 disponibiliza,	 desde	 a	 construção	 da	 parte	 mecânica	 do	 robô	 até	 a	
programação	para	que	o	mesmo	possa	cumprir	sua	função.	O	projeto	está	sendo	realizado	em	



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

70	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

Arduino,	pois	o	mesmo	possui	código	aberto	(open-source)	assim	fazendo	com	que	seja	mais	
fácil	realizar	projetos	nele	e	tenha	um	custo	acessível	perante	outras	plataformas.	

OBJETIVOS:	Objetivos	Gerais:	O	objetivo	é	desenvolver	um	robô	quadrúpede	com	auxilio	da	
plataforma	Arduino,	 capaz	 de	 se	 locomover	 em	 terrenos	 irregulares	 guiado	por	 sensores	 de	
obstáculos,	 podendo	 desviar	 de	 qualquer	 objeto	 que	 esteja	 em	 seu	 trajeto	 programado.	
Objetivos	 Específicos:	 1)	 Desenvolvimento	 da	 articulação	 das	 patas,	 incluindo	 o	 controle	 de	
posição	 de	 cada	 servo	 para	 que	 realize	 o	 movimento	 desejado.	 2)	 Sincronização	 dos	
movimentos	de	cada	servo	para	realizar	a	movimentação	com	perfeição.	3)	Comparativo	entre	
o	resultado	do	projeto	proposto	e	projetos	similares.	

METODOLOGIA:	O	 trabalho	 divide-se	 nos	 seguintes	 passos:	 1.	 Estudo	 sobre	 servo	 motor.	
Será	 realizada	 uma	 pesquisa	 sobre	 os	 tipos	 de	 servo	 motores	 disponíveis	 no	 mercado,	
levantando	os	dados	de	custo	e	rendimento.	Além	disso,	nesta	etapa	os	alunos	também	irão	se	
familiarizar	com	o	funcionamento	do	servo	motor.	2.	Estudo	dos	tipos	de	sensores.	Para	o	robô	
possa	se	 localizar	e	desviar	dos	obstáculos	será	necessário	o	uso	de	vários	 tipos	de	sensores	
capazes	 de	 cumprir	 essa	 tarefa.	 A	 escolha	 dos	 sensores	 serão	 consideradas	 características	
como	 preço,	 precisão	 e	 complexidade.	 3.	 Análise	 de	 outros	 projetos.	 Serão	 pesquisados	
projetos	similares	para	se	analisar	o	funcionamento	com	intuito	de	avaliar	os	pontos	positivos	
e	negativos	a	serem	seguidos	ou	aprimorados.	3.	Desenvolvimento	do	projeto	eletrônico.	Será	
feita	 uma	 pesquisa	 sobre	 baterias	 e	 placas	 controladoras	 de	 servo	 motor	 para	 a	 parte	
eletrônica	 do	 projeto.	 4.	 Desenvolvimento	 do	 projeto	mecânico.	 A	 estrutura	mecânica	 será	
feita	a	partir	de	alumínio,	juntamente	com	elementos	de	fixação:	parafusos,	arruelas	e	porcas.	
5.	 Desenvolvimento	 da	 programação.	 A	 programação	 a	 ser	 utilizada	 se	 dá	 através	 da	
plataforma	Arduino,	 iniciando	pelo	controle	de	uma	perna	do	 robô.	Em	seguida,	 será	 feita	a	
integração	de	todos	os	membros	com	a	base	

REFERÊNCIAS:	 [1]	BARASUOL,	V.	Um	 sistema	de	 controle	 reativo	para	 locomoção	de	 robôs	
quadrúpedes.	 Tese	 de	 Doutorado,	 UFSC	 2013.	 [2]	 TORRES,	 P.	 T.	 P.	 Robôs	 quadrúpedes:	
geração	 de	 trajectórias	 em	 tempo	 real	 utilizando	 sistemas	 dinâmicos	 não	 lineares.	 Tese	 de	
Mestrado,	 Instituto	Politécnico	do	Porto	2010.	[3]	CAPUANO,	Francisco	Gabriel;	 IDOETA,	 Ivan	
Valeije.	Elementos	de	Eletrônica	Digital.	São	Paulo:	Érica,	2006.	

	

SIMULADOR	DE	FALHAS	DIDÁTICAS	PARA	CIRCUITOS	DIGITAIS	

ORIENTADORES:	Thiago	Berticelli	Ló	e	Ulisses	Brisolara	Corrêa	

AUTORES:	Bruno	Karol	Dworakowski	Gonçalves,	Felipe	Lopes	Ambos	da	Silva	e	Henrique	
dos	Santos	Custódio	

PROBLEMA:	 Na	 disciplina	 de	 eletrônica	 percebe-se	 a	 dificuldade	 que	 o	 aluno	 tem	 de	
entender	 os	 conceitos	 e	 circuitos	 de	 forma	 teórica.	 Nas	 aulas	 de	 análise	 de	 circuitos	 em	
eletrônica	 e	 eletrônica	 digital,	 existe	 uma	 carência	 de	 boas	 ferramentas	 que	 auxiliem	 a	
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transmitir	 conhecimentos	 para	 os	 alunos.	 Plataformas	 de	 montagem	 de	 circuitos,	 como	 a	
protoboard	e	o	Módulo	Digital	8410,	são	as	mais	usadas	em	nossa	 instituição	e	para	fazer	as	
conexões	dos	 circuitos	 são	utilizados	 fios	 sendo	este	um	dos	principais	 causadores	de	 falhas	
nos	 circuitos.	 Estas	 plataformas	 são	 extremamente	 limitadas,	 fazendo	 com	que	 o	 aluno	 não	
consiga	 ter	 melhor	 entendimento	 do	 circuito	 que	 esta	 sendo	 realizado	 e	 com	 isso	 não	
conseguirá	 encontrar	 com	 facilidade	 os	 erros	 em	 seu	 circuito,	 ou	 seja,	 não	 temos	 boas	
ferramentas	didáticas	que	deem	ao	aluno	uma	experiência	mais	próxima	de	 situações	 reais.	
Durante	a	montagem	de	circuitos	eletrônicos	é	comum	nos	depararmos	com	erros	e,	portanto,	
é	de	extrema	importância	sabermos	como	detectá-los	e	corrigi-los.	Porém,	muitas	vezes,	não	
sabemos	 nem	 por	 onde	 começar	 a	 investigar	 o	 circuito	 pelo	 fato	 de	 que	 os	 alunos	 nunca	
realizaram	este	 tipo	de	 tarefa.	Então,	é	 importante	que	desde	o	princípio	 se	 trabalhe	 lado	a	
lado	 montagem	 e	 manutenção	 dos	 circuitos	 para	 que	 possamos	 construir	 e	 descobrir	 suas	
possíveis	falhas.	Existe	uma	carência	de	ferramentas	que	ajudem	a	desenvolver	a	capacidade	
dos	alunos	a	detectarem	erros	em	circuitos. 	

JUSTIFICATIVA:	 As	 aulas	 práticas	 de	 eletrônica	 digital	 acontecem	 basicamente	 quando	 o	
professor	 apresenta	uma	proposta	de	 trabalho	 com	algum	componente	diferente.	Assim,	os	
alunos	constroem	um	circuito	específico	para	adquirir	conhecimento	deste	componente.	Essas	
aulas	são	de	extrema	importância	para	facilitar	o	entendimento	de	como	funciona	cada	parte	
de	 um	 circuito	 pronto,	 porém,	 sem	 um	 material	 específico	 para	 a	 detecção	 de	 falhas	 nos	
circuitos	 não	 é	 possível	 aprimorar	 essa	 capacidade	 investigativa	 do	 aluno.	 Ao	 passar	 um	
circuito	 sem	 erros	 aos	 alunos,	 somente	 alguns	 grupos	 de	 alunos	 que	 apresentaram	 alguma	
falha	 na	 montagem	 que	 terão	 a	 possibilidade	 de	 experimentar,	 com	 ajuda	 do	 professor,	 o	
processo	de	detecção	de	erros.	Este	 simulador	 foi	 construído	com	o	propósito	de	auxiliar	os	
alunos	a	entenderem	melhor	o	funcionamento	de	circuitos	digitais	permitindo	com	que	estes	
melhorem	suas	capacidades	em	descobrir	defeitos	fazendo	com	que	o	aluno	aprenda	de	fato	a	
resolver	erros	em	qualquer	projeto	já	existente	sem	ficar	dependente	de	nenhum	professor	ou	
profissional	da	área	assim	consolidando	a	 teoria	 com	a	prática.	A	construção	da	bancada	 foi	
feita	 de	 forma	 simples	 possibilitando	 um	 fácil	 entendimento	 de	 modo	 que	 o	 professor	
selecione	os	erros	de	acordo	com	o	estágio	de	aprendizado	dos	alunos.		

OBJETIVOS:	Construir	uma	ferramenta	que	explora	a	capacidade	do	aluno	em	resolver	erros	
em	circuito	digitais,	dando	uma	dinâmica	nova	ao	trabalho	visando	promover	a	independência	
do	 aluno,	 implementando	 novos	 circuitos	 para	 criar	 outros	 desafios	 para	 os	 alunos,	 com	
diferentes	níveis	de	dificuldade,	e	que	tem	o	intuito	de	aprimorar	o	instinto	investigativo	dos	
mesmos.	Pois	a	única	forma	de	encontrar	esses	defeitos	em	seu	circuito	é	procurando,	fazendo	
testes	e	verificando	cada	ponto.	Dentre	muitos	ensinamentos	na	eletrônica,	a	capacidade	de	
resolver	os	problemas	não	é	muito	trabalhada,	apesar	de	ser	de	suma	importância	para	que	o	
aluno	 consiga	 se	 deparar	 com	estes	 erros	muito	 comuns,	 e	 resolvê-los	 de	 forma	 autônoma.	
Bancada	flexível,	capaz	de	simular	diferentes	circuitos	com	diversos	pontos	de	falhas	em	cada	
um	 deles.	 Os	 pontos	 de	 falhas	 podem	 ser	 selecionados	 pelo	 professor	 a	 fim	 de	 promover	
diferentes	problemas	situações	de	erros	pra	o	aluno	desvendar.	

METODOLOGIA:	Estudo	sobre	os	circuitos	a	serem	empregados:	Foi	realizada	uma	pesquisa	
sobre	os	tipos	de	circuitos	que	vamos	utilizar	no	nosso	protótipo.	Vamos	inserir	no	simulador	
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circuitos	com	diferentes	níveis	de	dificuldade.	Os	circuitos	que	mais	pensamos	em	colocar	são	
os	que	têm	conexões	com	o	display	para	ocorrer	uma	 interatividade	maior	podendo	o	aluno	
observar	tudo	o	que	está	acontecendo.	Montagem	do	circuito	no	software	Proteus:	Então	se	
iniciou	 a	 montagem	 dos	 circuitos	 escolhidos	 no	 software,	 onde	 vamos	 ter	 melhor	 visão	 do	
funcionamento	dos	mesmos.	Logo,	já	foram	decididos	os	lugares	em	que	vamos	introduzir	os	
defeitos,	e	no	próprio	programa,	foram	feitos	vários	testes	para	ver	quais	falhas	serão	geradas	
na	 saída	 do	 circuito	 e	 onde	 os	 alunos	 poderiam	 detectar	 os	 defeitos	 que	 as	 produziram.	
Montagem	dos	circuitos	do	protótipo:	Após,	 foram	construídos	programas	para	a	plataforma	
Arduino	 que	 irão	 mimetizar	 o	 comportamento	 dos	 circuitos	 (incluindo	 a	 lógica	 das	 portas	
utilizadas	 e	 das	 conexões).	 Porém,	 não	 vai	 ser	 tudo	 feito	 por	 programação,	 mas	 é	 ela	 que	
propiciará	 a	 dinâmica	 deste	 projeto,	 visto	 que	 esta	 ajudará	 pra	 não	 precisarmos	 fazer	 as	
ligações	 por	 fios.	 Construção	 da	 ponteira	 de	 testes:	 A	 próxima	 etapa	 foi	 a	 construção	 da	
ponteira	de	testes,	em	que	os	alunos	vão	verificar	o	valor	lógico	das	entradas	e	das	saídas	das	
portas	 lógicas.	 Construção	 da	 parte	 mecânica:	 Após	 concluirmos	 a	 parte	 eletrônica	 e	 a	
programação,	 iniciamos	 a	 parte	 mecânica	 do	 protótipo.	 A	 parte	 mecânica	 do	 protótipo	
consiste	numa	bancada.	Nela	vão	os	displays,	o	material	condutor	que	faz	a	conexão	da	placa	
Arduino	com	a	superfície	da	bancada	 (onde	o	aluno	 faz	os	 testes	com	a	ponteira),	as	chaves	
que	inserem	as	falhas,	a	ponteira	de	teste	e	diagramas	dos	circuitos	que	serão	simulados.	Na	
construção,	utilizamos	as	ferramentas	e	máquinas	que	a	instituição	oferece.	Após	finalizarmos,	
colocaremos	a	plataforma	Arduino	no	interior	da	bancada. 	

REFERÊNCIAS:	CAPUANO,	 Francisco	 Gabriel;	 IDOETA,	 Ivan	 Valeije.	 Elementos	 de	 Eletrônica	
Digital.	São	Paulo:	Érica,	2006.	TOCCI,	Ronald	J.;	WIDMER,	Neal	S.	Sistemas	Digitais:	Princípios	e	
Aplicações.	Rio	de	Janeiro:	LTC,	2003.	COSTA,	César	da.	Projetando	Controladores	Digitais	com	
FPGA.	São	Paulo:	Novatec,	2006.	D'AMORE,	Roberto.	VHDL	-	Descrição	e	Síntese	de	Circuitos	
Digitais.	 Rio	 de	 Janeiro:	 LTC,	 2005.	 SMITH,	 Kenneth	 C.;	 SEDRA,	 Adel	 S.	Microeletrônica.	 São	
Paulo:	Makron	Books,	1999.	

 

SISTEMA	MECATRÔNICO	DE	AUXILIO	A	AMPUTADOS		

ORIENTADOR:	Juliano	Costa	Machado 

AUTORES:	Gabriela	Portella,	Hyuri	Dalmas	e	Samuel	Jorge	Selbach	

PROBLEMA:	 Segundo	 as	 Diretrizes	 de	 Atenção	 à	 Pessoa	 Amputada,	 em	 2011,	 houveram	
49.165	 amputações	 realizadas	 pelo	 SUS,	 sendo	 que	 em	 torno	 de	 15%	 afetaram	 membros	
superiores,	 devido	 as	 mais	 diversas	 causas.	 Ao	 perder	 os	 movimentos	 de	 seus	 membros	
superiores,	essas	pessoas	acabam	perdendo	sua	autonomia	e	qualidade	de	vida. 

JUSTIFICATIVA:	Já	foi	provado	que	é	possível	desenvolver	técnicas	avançadas	de	inteligência	
para	decodificar	os	sinais	elétricos	provenientes	de	um	conjunto	de	músculos	para	replicar	o	
movimento	 em	 uma	 prótese	 robótica.	 Usar	 essa	 inteligência	 e	 a	 robótica	 como	 aliadas	 no	
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auxílio	 de	 pessoas	 com	deficiência	 severa	 nos	membros	 superiores,	 seria	 uma	boa	 iniciativa	
para	elas	não	dependerem	mais	tanto	de	terceiras	e	conseguirem	ter	mais	autonomia	no	seu	
dia-a-dia,	tento	assim	um	aumento	na	sua	qualidade	de	vida	e	em	sua	auto-estima. 

OBJETIVOS: O	objetivo	deste	projeto	é	um	protótipo	de	uma	prótese	robótica	do	segmento	
mão-braço,	 que	 será	 controlada	 através	 dos	 sinais	mioelétricos,	 provenientes	 dos	músculos	
ainda	funcionais,	para	pessoas	com	amputações	parciais	nos	membros	superiores.	Esse	tipo	de	
prótese,	pode	replicar	movimentos	com	uma	certa	precisão,	o	que	traria	uma	grande	melhora	
na	qualidade	de	vida	dos	amputados. 

METODOLOGIA:	 I.Implementação	 do	 eletromiógrafo	 de	 2	 canais	 a.Simulação	 do	 circuito:	
simulações	feitas	em	softwares.	b.Confecção	do	circuito:	Confecção	da	placa	e	soldagem	dos	
componentes	 eletrônicos	 c.Validação	 através	 de	 sinais	 elétricos	 conhecidos:	 Para	 isso	 é	
necessário	 um	 gerador	 de	 sinais	 e	 um	 osciloscópio.	 II.Implementação	 do	 circuito	 de	
acionamento	 da	 prótese	 a.Projeto	 do	 circuito:	 serão	 feitas	 avaliações	 experimentais	 dos	
limites	máximos	de	consumo	de	corrente	dos	motores	que	ativam	a	prótese.	b.Simulação	do	
circuito:	Após	o	projeto,	serão	feitos	testes	em	um	simulador.	c.Confecção	do	circuito:	Por	ser	
um	circuito	relativamente	simples,	será	uma	confecção	manual.	d.Validação	do	circuito:	Serão	
feitos	 testes	experimentais	com	a	prótese.	 III.Desenvolvimento	da	metodologia	experimental	
a.Definição	dos	tipos	de	movimentos	a	serem	executados:	Através	de	pesquisa	com	entidades	
que	 representam	pessoas	 com	deficiências,	descobrir	quais	os	movimentos	mais	necessários	
no	 dia	 a	 dia	 de	 um	 amputado.	 b.Definição	 da	 localização	 dos	 músculos,	 de	 onde	 serão	
extraídos	os	sinais	mioelétricos:	Através	de	livros	de	anatomia	e	pesquisa	com	professores	de	
Educação	 Física	 e	 Biologia.	 IV.Desenvolvimento	 do	 software	 de	 aquisição	 de	 dados	 digitais	
a.Pesquisa	sobre	a	ferramenta	Labview	e	seus	periféricos:	Pesquisa	através	de	tutoriais	e	livros	
específicos.	 b.Implementação	 do	 software:	 Será	 implementado	 no	 laboratório	 de	 pesquisa.	
c.Validação	 do	 software:	 Nesta	 etapa	 será	 feita	 a	 integração	 do	 sistema,	 ligando	 o	
eletromiógrafo	 ao	 PC,	 sendo	 possível	 armazenar	 os	 dados	 provenientes	 dos	 músculos	 de	
forma	digital.		

REFERÊNCIAS:	 Ortolan,	 R.	 L.,	 Estudo	 e	 avaliação	 de	 técnicas	 de	 processamento	 do	 sinal	
mioelétrico	para	o	controle	de	sistemas	de	reabilitação.	2002.	117f.	Dissertação	(Mestrado	em	
Engenharia	 Elétrica)	 –	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Engenharia	 Elétrica,	 Universidade	 de	
São	Paulo,	São	Carlos,	2002.	Winkler,	G.	F.,	Desenvolvimento	de	um	sistema	neuro-fuzzy	para	
análise	de	sinais	mioelétricos	do	segmento	mão-braço.	2012.	147f.	Dissertação	(Mestrado	em	
Engenharia	 Elétrica)	 –	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Engenharia	 Elétrica,	 Universidade	
Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	Porto	Alegre,	2012.	Ministério	da	Saúde,	Diretrizes	de	atenção	à	
pessoa	 amputada,	 disponível	 em	
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_amputada.pdf.	Acesso	
em	22/05/2015.	IEEE	Xplore,	disponível	em.	Acesso	em	22/05/2015.	
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SMART	BABY	SEAT	

ORIENTADOR:	Carlos	Sarmanho 

AUTORES:	Cleber	Santos	dos	Santos,	Renan	Lucas	da	Silva	e	Vítor	Valente	

PROBLEMA:	Devido	 à	 rotina	 cada	 vez	 mais	 estressante	 e	 corrida,	 tem	 sido	 cada	 vez	 mais	
frequente	 os	 casais	 que	 deixam	 seus	 filhos	 sob	 os	 cuidados	 de	 terceiros.	 Porém,	 em	 certas	
ocasiões,	estes	mesmos	pais	podem	estar	submetidos	a	algum	fator	adicional	de	estresse	que	
acabe	 alterando	 sua	 rotina	 e	principalmente	prejudicando	 sua	 atenção.	 Seja	 devido	 à	 rotina	
desgastante,	 ou	 pela	 simples	 distração,	 os	 índices	 de	 fatalidades	 envolvendo	 crianças	
esquecidas	dentro	de	veículos	tem	aumentado	para	índices	alarmantes	nos	últimos	anos. 	

JUSTIFICATIVA:	Algumas	soluções	 já	são	apresentadas,	mas	estas	não	se	mostram	de	baixo	
custo	ou	que	sejam	adaptáveis	a	qualquer	assento	infantil	para	veículos,	como	por	exemplo,	a	
Intel,	 empresa	 mundialmente	 reconhecida,	 a	 qual	 possui	 uma	 solução	 para	 este	 problema,	
porém	 ainda	 não	 existem	 informações	 de	 comercialização	 da	 mesma	 (BOGART,	 2015).	 Um	
projeto	 interdisciplinar	 no	 Instituto	 de	 Estudos	 Superiores	 da	 Amazônia	 (IESAM)	 apresenta	
uma	 solução	 semelhante,	 porém	 sem	 a	 funcionalidade	 de	 aviso	 por	 distância.	 Esta	 solução	
apresenta	apenas	um	aviso	considerando	pessoas	sentadas	nos	bancos	frontais	de	um	veículo	
(ERYC	 LEAL,	 ET	 AL,	 2014).	 Smart	 Baby	 Seat	 busca	 suprir	 as	 dificuldades	 encontradas	 nestas	
soluções,	 seja	 pelo	 custo,	 seja	 pela	 disponibilidade	 nacional,	 proporcionado	 um	
desenvolvimento	 e	 integração	 de	 baixo	 custo,	 utilizando	 componentes	 simples	 e	 facilmente	
obtidos.		

OBJETIVOS:	 Criar	 um	 protótipo	 microcontrolado	 que	 seja	 capaz	 de	 alertar	 o	 condutor	 do	
veículo	sobre	a	presença	de	uma	criança	deixada	presa	à	cadeira	infantil	enquanto	o	mesmo	se	
afasta	do	veículo.	

METODOLOGIA:	Primeiramente,	serão	realizadas	pesquisas	sobre	os	sistemas	que	evitam	o	
esquecimento	 de	 crianças	 presas	 às	 cadeiras	 infantis	 existentes	 no	mercado,	 com	 base	 nos	
estudos	dos	modelos	de	cadeiras	 infantis	para	crianças	de	0	a	2	anos	de	 idade.	Logo	após,	é	
feita	 a	 análise	 dos	 diversos	 modelos	 e	 preços	 de	 módulos	 de	 comunicação	 e	 de	
microcontroladores	 existentes,	 que	em	conjunto,	 farão	parte	da	 solução.	A	partir	 dos	dados	
coletados,	será	proposto	um	sistema	de	baixo	custo	que	una	a	comunicação	microcontrolada	
ou	recebida	(caso	não	utilize	microcontrolador)	à	um	smartphone	ou	dispositivo	colocado	no	
bolso	do	condutor,	e	que	este	seja	capaz	de	detectar	o	afastamento	de	um	adulto	(no	caso	o	
motorista)	do	veículo	quando	uma	criança	ainda	está	presa	à	cadeira	infantil.	Após	finalizadas	
e	geradas	as	primeiras	versões	funcionais	do	projeto	mecânico,	eletrônico	e	de	software,	será	
dado	 início	ao	processo	de	 integração	das	três	partes	do	projeto.	A	 integração	será	 feita	por	
etapas	 e	 verificada	 com	 a	 ajuda	 de	 testes.	 Quaisquer	 observações	 de	melhorias	 podem	 ser	
anotadas	para	futuros	desenvolvimentos	e	melhoramentos.	
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SMARTLEG	–	PRÓTESE	TRANSFEMORAL	INTELIGENTE	

ORIENTADORES:	Altamir	Inácio	dos	Santos,	Diego	Afonso	da	Silva	Lima	e	Thiago	Berticelli	
Ló 

AUTORES:	Alison	Nunes	de	Lima,	Arthur	de	Freitas	e	Precht	e	Leonardo	Azzi	Martins	

PROBLEMA:	Amputação	 é	 o	 termo	 utilizado	 para	 definir	 a	 retirada	 total	 ou	 parcial	 de	 um	
membro,	 sendo	 este	 um	 método	 de	 tratamento	 para	 diversas	 doenças.	 A	 ablação	 ou	
amputação	 de	 um	membro	 constitui	 um	processo	 altamente	 agressivo	 para	 a	 pessoa	 que	 a	
sofre,	 agressão	 que	 padece	 tanto	 no	 plano	 físico	 quanto	 no	 psíquico	 ao	 modificar-se	 o	
esquema	corporal	 do	 indivíduo,	o	que	gera	uma	 situação	de	estresse	diante	da	necessidade	
deste	 enfrentar	 a	 atualidade	 e	 o	 futuro	 com	 uma	 deficiência	 evidente	 (Gabriel,	 2001).	 Em	
2011,	cerca	de	94%	das	amputações	realizadas	pelo	SUS	foram	no	membro	inferior	(Carvalho,	
2003)	 (O’Sullivan,	 2004).	 Entre	 os	 níveis	 de	 amputações	 de	 membro	 inferior,	 temos	 a	
amputação	 transfemoral,	 que	 é	 realizada	 entre	 a	 articulação	 do	 quadril	 e	 o	 joelho.	 Esta	
representa	uma	desvantagem	muito	grande	comparada	com	as	amputações	abaixo	do	joelho,	
pois	perde	duas	articulações	importantes	para	a	realização	da	marcha:	a	articulação	do	joelho	
e	 tornozelo.	O	paciente	que	vive	 com	a	perda	de	um	membro	a	nível	 transfemoral	enfrenta	
diversos	desafios,	tais	como:	as	exigências	para	aumentar	a	energia,	problemas	de	equilíbrio	e	
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estabilidade	 (Smith,	 2004).	 A	 partir	 daí,	 o	 indivíduo	 passa	 a	 necessitar	 de	 uma	 prótese	
transfemoral	 para	 retomar	 sua	 habilidade	 de	 locomoção	 e	 possibilitar	 seu	 retorno	 ao	 papel	
social	e	produtivo	perante	a	sociedade.	As	próteses	transfemorais	disponíveis	no	mercado	têm	
como	 limitação	em	comum	tanto	seu	alto	preço	quanto	sua	 ineficiência	em	 imitar	o	ciclo	da	
marcha	humana,	 necessário	 para	 a	 locomoção.	Um	estudo	 feito	pela	Universidade	de	 Santa	
Cruz	do	Sul	(UNISC)	em	parceria	com	a	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(UFSM),	apontou	
que	 apenas	 33,3%	 dos	 usuários	 pesquisados	 acham	 sua	 prótese	 transfemoral	 confortável.	
Quanto	 à	 segurança,	 apenas	 11,1%	 dos	 pacientes	 a	 consideram	 uma	 prótese	 ótima.	 Esses	
fatores	devem-se	à	sua	construção	puramente	mecânica	e	sua	falta	de	controle	ativo.	

JUSTIFICATIVA:	 Com	 a	 protetização,	 o	 indivíduo	 volta	 a	 caminhar	 independente	 de	 algum	
apoio	 e	 ao	 adaptar-se	 consegue	 voltar	 ao	 seu	 papel	 social	 e	 produtivo	 na	 sociedade,	
retomando	 seu	 emprego	e	 sua	habilidade	de	 executar	 tarefas	 simples	 do	dia-a-dia,	 além	de	
melhorar	sua	autoestima.	Em	geral,	espera-se	que	a	protetização	de	um	deficiente	físico	gere	
um	grande	impacto	na	sua	qualidade	de	vida	em	relação	à	sua	situação	anterior.	Através	deste	
projeto	 estudamos	 o	 caso	 de	 um	 senhor	 de	 64	 anos,	 residente	 da	 cidade	 de	 Charqueadas,	
deficiente	 físico	 e	 usuário	 de	 uma	 prótese	 transfemoral.	 Sua	 prótese	 é	 bem	 simples,	 de	
construção	totalmente	mecânica.	Foram	relatadas	por	ele	dificuldades	em	sua	locomoção	por	
conta	das	 limitações	da	prótese.	Dentre	elas	uma	caminhada	 lenta,	passadas	sem	precisão	e	
desconforto.	 Sua	 principal	 necessidade	 é	 uma	 articulação	 no	 tornozelo	 da	 prótese.	 Isso	 já	
contribuiria	muito	com	uma	caminhada	mais	eficiente	e	muito	mais	confortável.	O	projeto	tem	
potencial	 de	 comercialização	 por	 ser	 uma	 tecnologia	 nova	 no	 mercado,	 atendendo	 as	
necessidades	 de	 um	 grande	 público	 com	 poucas	 opções.	 Caracteriza-se	 como	 Tecnologia	
Assistiva,	pois	esta	tecnologia	é	uma	área	do	conhecimento,	de	característica	interdisciplinar,	
que	engloba	produtos,	recursos,	metodologias,	estratégias,	práticas	e	serviços	que	objetivam	
promover	a	funcionalidade,	relacionada	à	atividade	e	participação,	de	pessoas	com	deficiência,	
incapacidades	ou	mobilidade	 reduzida,	 visando	 sua	autonomia,	 independência,	qualidade	de	
vida	e	inclusão	social	(BRASIL	-	SDHPR.	–	Comitê	de	Ajudas	Técnicas	–	ATA	VII).	

OBJETIVOS: O	objetivo	principal	deste	projeto	é	desenvolver	uma	prótese	funcional	que	seja	
de	baixo	custo	e	de	manutenção	acessível,	visando	atingir	uma	melhor	relação	custo-benefício,	
e	 ao	mesmo	 tempo	um	dispositivo	 robótico	 ativo	na	 locomoção	através	de	um	 sistema	que	
fundamentalmente	 interprete	 a	 intenção	 de	 movimento	 do	 usuário	 e	 reproduza	 a	 fase	 de	
marcha	pretendida,	gerando	uma	dinâmica	semelhante	à	marcha	humana	para	a	execução	de	
tarefas	 de	 locomoção	 comuns,	 como	 caminhar,	 subir	 e	 descer	 escadas	 e	 rampas	 com	
facilidade.	 Todas	 as	 características	 pretendidas	 são	 melhorias	 em	 relação	 às	 próteses	
convencionais	ativas	e	passivas	disponíveis	no	mercado	e	visam	atingir	usuários	com	variados	
níveis	 de	 atividade	 física,	 justificando-se	 através	 do	 seu	 benefício	 funcional	 ao	 utilizar	 uma	
prótese	 inteligente	 e	 seu	 baixo	 custo.	 Com	 o	 desenvolvimento	 deste	 protótipo,	 esperamos	
obter	bons	resultados	em	relação	à	diminuição	de	seu	preço	de	custo	quando	comparado	às	
próteses	 disponíveis	 no	 mercado,	 através	 de	 uma	 melhor	 relação	 custo-benefício,	 gerando	
assim	 uma	 tendência	 de	 competitividade.	 Também	 é	 esperado	 que	 se	 atinja	 um	 nível	 de	
segurança	 e	 confiabilidade	 que	 consequentemente	 estabeleça	 uma	 certa	 credibilidade	 ao	
produto.	É	almejada	a	melhora	na	qualidade	de	vida	dos	usuários,	através	de	um	fácil	acesso	a	
um	equipamento	de	melhor	desempenho,	graças	à	sua	tecnologia	e	seu	baixo	custo.	Através	
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do	 equipamento,	 esperamos	 que	 seja	 possível	 possibilitar	 o	 retorno	 do	 papel	 social	 e	
produtivo	dos	indivíduos	protetizados,	a	fim	de	que	se	reintegrem	à	sociedade.	Ao	desenvolver	
uma	 prótese	 que	 utiliza	 um	 conceito	 novo	 em	 relação	 às	 que	 já	 estão	 no	 mercado,	
pretendemos	propagar	o	desenvolvimento	de	 tecnologias	antes	não	presentes	neste	 ramo	e	
fomentar	o	desenvolvimento	da	tecnologia	assistiva,	visando	avanços	consideráveis	na	área.		

METODOLOGIA:	Primeiramente	será	definida	a	estrutura	mecânica	do	protótipo	e	os	valores	
de	leitura	dos	sensores	do	sistema	embarcado.	Em	seguida	será	conduzida	uma	pesquisa	sobre	
os	 materiais	 mecânicos	 que	 serão	 usados	 na	 construção	 do	 protótipo.	 Serão	 definidos	 os	
materiais	 para	 o	 joelho,	 extensão	 tibial,	 tornozelo	 e	 pé.	 Após	 a	 escolha	 dos	 materiais	
mecânicos,	 será	 conduzida	 uma	 pesquisa	 sobre	 os	 componentes	 eletrônicos	 que	 serão	
futuramente	usados,	 dentre	 eles	microcontrolador,	motor,	 sensores,	 bateria	 e	 componentes	
eletrônicos	em	geral.	Em	seguida	será	necessário	tirar	as	medidas	do	indivíduo	que	irá	testar	o	
protótipo.	 Será	 medido	 seu	 coto,	 perna	 e	 pé	 do	 colaborador.	 De	 acordo	 com	 as	 medidas,	
faremos	 o	 desenho	 técnico	 do	 protótipo	 através	 de	 software.	 Em	 seguida,	 será	 feita	 a	
simulação	do	circuito	do	sistema	embarcado	também	em	software.	Em	seguida	trabalharemos	
no	 algorítmo	 de	 programação	 do	 microcontrolador,	 o	 fazendo	 interpretar	 as	 entradas	 dos	
sensores.	Ao	passo	que	a	programação	estiver	concluída,	iremos	montar	os	circuitos	e	testá-los	
para	 que	 possam	 atuar	 no	 sistema	 mecânico.	 Após	 concluirmos	 a	 parte	 eletrônica	 e	 a	
programação,	 iniciaremos	 a	 fabricação	 da	 parte	 mecânica	 do	 protótipo,	 que	 consiste	 na	
articulação	 do	 joelho,	 articulação	 do	 tornozelo,	 extensão	 tibial	 e	 pé.	 Faremos	 o	 sistema	
embarcado	atuar	no	sistema	mecânico	através	da	instalação	do	motor	na	articulação	do	joelho	
do	 protótipo.	 O	 microcontrolador,	 os	 sensores,	 a	 bateria	 e	 os	 outros	 componentes	 serão	
acoplados	 ao	 sistema	 mecânico	 em	 posições	 pré-determinadas	 no	 desenho	 técnico.	
Finalmente,	 após	 o	 protótipo	 estar	 completo,	 serão	 feitos	 testes	 de	 funcionamento	 geral	 e	
específicos.	Durante	esses	testes	serão	feitos	vários	ajustes.	No	momento	que	o	protótipo	se	
provar	 funcional,	 o	 testaremos	em	um	deficiente	 físico	 transfemoral	 já	protetizado.	Por	 fim,	
será	 feito	 um	 relatório	 de	 desempenho,	 comparando	 a	 performance	 da	 prótese	 do	
colaborador	com	o	protótipo.  

REFERÊNCIAS:	 CARVALHO,	 F.S.;	 KUNZ,	 V.C.;	 DEPIERI,	 T.	 Z.;	 CERVELINI,	 R.	 Prevalência	 de	
amputação	 em	 membros	 inferiores	 de	 causa	 vascular:	 análise	 de	 prontuários.	 Arq.	 Ciênc.	
Saúde	 Unipar,	 Umuarama,	 v.9,	 n.1,	 jan./abr	 2005.	 Disponível	 em:	
<http://revistas.unipar.br/saude/article/viewFile/215/189>.	 Acesso	 em:	 06	 Dez.	 2014.	
GABRIEL,	Mª.R.S.;	 PETIT,	 J.D.;	 CARRIL,	Mª.L.de	 S.	 Fisioterapia	 em	 traumatologia	 ortopedia	 e	
reumatologia.	Rio	de	Janeiro:	Revinter,	2001.	MINISTÉRIO	DA	SAÚDE.	Diretrizes	de	atenção	à	
pessoa	 amputada.	 Secretaria	 de	 Atenção	 à	 Saúde,	 Departamento	 de	 Ações	 Programáticas	
Estratégicas.	1.	ed.	1.	reimp.	–	Brasília	Ministério	da	Saúde,	2013.	O’SULLIVAN,	S.;	SCHMITZ,	T.	
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Research	 Agenda	 Chapter	 5:	 TECHNOLOGY	 FOR	 ACCESS	 AND	 FUNCTION.	 1993.	 SMITH,	 D.G.	
The	 Transfemoral	 Amputation,	 Part	 3:	 Mastering	 the	 Vital	 Skills.	 InMotion,	 v.	 14,	 Issue	 4,	
jul/ago,	 2004.	 TEIXEIRA,	 M.	 F.	 A	 atuação	 da	 fisioterapia	 no	 paciente	 com	 amputação	
transfemoral	 unilateral.	 1.	 Ed.	 Rio	 de	 Janeiro,	 2008.	 Disponível	 em	
<https://www.uva.br/sites/all/themes/uva/files/pdf/A_ATUACAO_DA_FISIOTERAPIA_NO_PAC
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B.	 Análise	 da	 satisfação	 dos	 usuários	 de	 próteses	 transfemurais	 para	 aprimoramento	 de	
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T.I.A.R.A.	–	TECNOLOGIA	INCLUSIVA	DE	ACESSIBILIDADE	REMOTO	E	AUTOMATIZADA	

ORIENTADORES:	Luciano	Rocha	e	Marcelo	Azevedo 

AUTORES:	Arthur	Westphal,	Christian	Borges	e	Wiiliam	Machado	

PROBLEMA:	Sabe-se	que	tetraplégicos	enfrentam	muitos	obstáculos,	onde	o	simples	fato	de	
se	locomover	é	extremamente	difícil,	e	necessita	de	ajuda	de	terceiros	para	tais	atividades.	Na	
maioria	 dos	 casos	 os	 dispositivos	 existentes	 para	 diminuir	 essa	 dependência	 são	
desconfortáveis,	de	difícil	uso	e	com	protocolo	fechado	ao	usuário.	Também,	esses	dispositivos	
controlam	 somente	 um	 equipamento,	 sendo	 na	maioria	 das	 vezes	 a	 cadeira	 de	 rodas.	 Tais	
problemas	motivaram	o	grupo	a	pensar	sobre	um	dispositivo	de	uso	"universal"	que	possa	ser	
controlado	com	movimentos	da	cabeça	do	tetraplégico.  

JUSTIFICATIVA:	 Hoje,	 para	 diminuir	 a	 dependência	 deste	 público-alvo,	 existem	 vários	
métodos,	 como	 controladores	 de	 funcionamento	 semelhante	 ao	 do	 joystick	 localizados	
próximo	ao	queixo,	dispositivos	controlados	por	voz,	etc.	Nota-se	uma	falta	de	integração	no	
controle	 de	 vivências	 cotidianas,	 como	 a	 utilização	 do	 computador,	 em	 que	 o	 controle	 do	
mouse	é	muito	precário	para	tetraplégicos,	e	se	tem	um	dispositivo	somente	para	essa	tarefa.	
A	 produção	 de	 um	 “controlador	 universal”	 seria	 muito	 útil	 nesses	 casos,	 onde	 o	 mesmo	
pudesse	controlar	o	mouse,	a	cadeira	de	 rodas,	a	 televisão,	entre	outros	dispositivos	de	uso	
cotidiano.	 Este	 controlador	 também	 deveria	 ser	 minimamente	 evasivo,	 diferentemente	 dos	
outros	que	na	grande	maioria	são	de	alto	desconforto	e	custo. 

OBJETIVOS: O	projeto	consiste	na	criação	de	um	dispositivo,	que	tem	como	foco	principal	o	
controle	de	vários	equipamentos	e	principalmente	a	 cadeira	de	 rodas,	 com	comandos	 feitos	
por	movimentos	da	cabeça.	Dispositivo	esse,	que	deve	ser	de	baixo	custo,	onde	tem	o	código	e	
protocolo	de	comunicação	totalmente	livre.	O	dispositivo	idealizado	pelo	grupo	conta	com	um	
microcontrolador	Arduino	Nano,	um	sensor	Acelerômetro	para	identificar	o	ângulo	em	que	se	
encontra	 a	 cabeça,	 e	 um	 transmissor	 de	 rádio	 frequência	 de	 315Mhz.	 Através	 do	
acelerômetro,	 consegue-se	 fazer	 a	 leitura	 do	 ângulo	 em	 que	 se	 encontra	 a	 cabeça	 nos	 três	
eixos	(x,	y	e	z)	e	assim	esse	sinal	é	enviado	via	radiofrequência	e	recebido	no	equipamento	que	
será	 controlado,	 assim	 é	 utilizado	 esse	 dispositivo	 para	 controlar	 vários	 equipamentos	 com	
poucas	 mudanças	 na	 programação	 do	 sistema,	 pois,	 com	 os	 dados	 é	 gerada	 a	 atuação	 do	
equipamento.	

METODOLOGIA:	 No	 estudo,	 projeção,	 confecção	 e	 aperfeiçoamento	 do	 projeto,	 a	
metodologia	 utilizada	 será	 a	 seguinte:	 -	 No	 início	 foram	 feitas	 pesquisas	 sobre	 meios	 já	
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existentes	 para	 diminuir	 a	 dependência	 de	 terceiros;	 -Após	 a	 pequisa	 o	 grupo	 partiu	 para	 o	
dimensionamento	de	sensores	e	equipamentos	a	serem	utilizados	no	dispositivo;	 -Foi	 feita	a	
confecção	 da	 placa	 eletrônica	 que	 lê	 a	 posição	 da	 cabeça	 nos	 três	 eixos	 e	 envia	 ao	
equipamento	 a	 ser	 controlado;	 -Está	 sendo	 feita	 a	 programação	 e	 teste	 em	 nível	 de	
laboratório;	-Após	testes	será	feita	a	divulgação	de	resultados	obtidos	nos	testes	do	dispositivo	
no	controle	de	uma	cadeira	de	rodas;	-Após	controlar	uma	cadeira	de	rodas,	começaremos	a	
trabalhar	no	controle	de	equipamentos	do	uso	cotidiano	através	do	dispositivo	projetado;	-Ao	
final	da	pesquisa	faremos	a	entrega	dos	resultados	finais.  

REFERÊNCIAS:	 BORGES,	 José	 Antonio.	 O	 que	 é	 Tetraplegia?	 Rio	 de	 Janeiro.	 Disponível	 em	
<http://intervox.nce.ufrj.br/motrix/tetraplegia.htm>	 Acessado	 em	 6	 de	 fevereiro	 de	 2015	 às	
13:51.	PIZA,	Paulo.	Cegos	e	cadeirantes	enfrentam	‘maratona	de	obstáculos’	em	SP.	São	Paulo.	
2012.	 Disponível	 em	 <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/03/cegos-e-cadeirantes-
enfrentam-	 maratona-de-obstaculos-em-sp.html>	 Acessado	 em	 6	 de	 fevereiro	 de	 2015	 às	
14:17.	 ARDUINO	 E	 CIA.	 Ligando	 acelerômetro	 MMA7361	 no	 Arduino.	 São	 Paulo.	 2013.	
Disponível	em	<http://www.arduinoecia.com.br/2013/09/ligando-acelerometro-mma7361-no-
arduino.html>	Acessado	em	12	de	fevereiro	de	2015	às	14:52.	RODRIGUES,	Marcelo.	Tutorial:	
Como	 utilizar	 os	 módulos	 RF	 Link	 (315MHz/434MHz).	 Rio	 de	 Janeiro.	 2013.	 Disponível	 em	
<http://labdegaragem.com/profiles/blogs/como-utilizar-os-modulos-rf-	 link-315mhz-434mhz>	
Acessado	 em	 13	 de	 fevereiro	 de	 2015	 às	 15:40.	 FRIZZARIN,	 B.	 Fernando.	Utilizando	módulo	
bluetooth	 com	 Arduino.	 2013.	 Disponível	
em<http://www.seucurso.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=318:utiliz
ando-	 modulo-bluetooth-com-arduino&catid=901:arduino&Itemid=65>	 Acessado	 em	 13	 de	
fevereiro	de	2015.	

	

XADREZ	ELETRÔNICO	DIDÁTICO	

ORIENTADORES:	Leando	Câmara	Noronha,	Sandro	Luiz	Moraes	de	Barros	e	Tiago	Baptista	
Noronha 

AUTORES:	Anelise	Fernandes	Posser	e	Monique	Lima	de	Souza	Oliveira	

PROBLEMA:	 Nos	 dias	 de	 hoje,	 dentro	 de	 uma	 escola	 de	 educação	 básica,	 encontramos	
crianças	de	 todos	os	gêneros,	há	 crianças	pobres	ou	 ricas,	brancas	ou	negras,	 esforçadas	ou	
mais	dispersas,	algumas	são	deficientes	 também,	 todas	são	diferentes	umas	das	outras,	mas	
elas	possuem	em	comum	um	aspecto:	a	necessidade	de	aprender.	A	literatura	aponta	que	com	
a	falta	de	visão,	os	outros	sentidos	ficam	mais	aguçados,	então	os	deficientes	visuais	possuem	
maior	 percepção	 pelo	 tato	 e	melhor	 audição,	 então	 tudo	 o	 que	 é	 criado	 para	 eles	 deve	 ser	
elaborado	com	o	objetivo	de	aproveitar	melhor	estas	diferentes	percepções	que	eles	possuem.	
[1]	O	uso	do	xadrez	para	a	 inclusão	destes	deficientes	 já	existe,	mas	o	uso	desses	 jogos	para	
eles	 é	 complicado,	 por	 ser	 um	 jogo	 completamente	 analítico.	 Para	 realizarmos	 as	 jogadas	
devemos	analisar	as	possibilidades	nossas	e	a	possível	jogada	do	adversário,	então	temos	que	
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ter	uma	visão	geral	de	todas	as	peças	do	tabuleiro.	[2]	Outra	perspectiva	aberta	pelo	projeto	é	
a	implantação	de	escolas	de	xadrez	nas	escolas,	levando	uma	nova	ferramenta	multidisciplinar	
que	 auxilie	 os	 professores	 na	 educação.	 O	 xadrez	 desperta	 o	 juízo	 crítico	 e	 contribui	 para	
formar	o	espírito	de	 investigação	do	aluno.	Consequentemente,	as	ações	do	pensamento,	da	
intuição,	 do	 cálculo	 e	 da	 decisão	 estão	 intimamente	 ligadas	 à	 sua	 prática.	 Outro	 ponto	
bastante	 positivo	 do	 trabalho	 do	 ensino	 desenvolvido	 com	 xadrez	 é	 o	 aspecto	 do	
desenvolvimento	da	sociabilidade	entre	os	alunos.	[3] 	

JUSTIFICATIVA:	Com	a	 inclusão	das	crianças	deficientes	nas	escolas,	a	escola	 se	 tornou	um	
ambiente	 mais	 propício	 para	 a	 aprendizagem,	 pois	 as	 crianças	 aprendem	 muito	 com	 este	
convívio,	 o	 que	 contribui	 para	 o	 aprendizado	 significativo,	 pois	 acabam	 compreendendo	 e	
dividindo	o	espaço	com	as	demais	crianças.	Para	os	professores,	este	novo	modelo	de	turma,	
se	 tornou	 um	 desafio,	 pois	 ele	 precisa	 adequar	 o	 aprendizado	 acompanhando	 o	
desenvolvimento	de	cada	aluno,	respeitando	os	seus	limites,	e	também	preocupando-se	para	
mitigar	qualquer	tentativa	de	exclusão	dos	alunos.	Para	tanto,	o	professor	deve	alternar	entre	
atividades	 que	 estimulem	ao	máximo	 a	 integração	 social	 entre	 todos.	 [4]	 Assim	 sendo,	 este	
projeto	 visa	 proporcionar	 uma	 integração	 não	 apenas	 entre	 crianças	 mas	 também	 entre	
adultos.	

OBJETIVOS:	Este	projeto	tem	como	objetivo	desenvolver	uma	plataforma	para	jogo	de	xadrez	
(tabuleiro	 e	 peças)	 adaptada	 para	 assistir	 deficientes	 visuais.	 Esta	 plataforma	 indicará	 a	
posição	 das	 peças	 e	 indicará	 se	 uma	 determinada	 jogada	 é	 válida	 ou	 não,	 garantindo	 assim	
maior	 autonomia	 aos	 jogadores.	 Objetivos	 Específicos:	 Desenvolver	 projeto	 mecânico	 do	
tabuleiro.	Estudar	as	regras	do	jogo	e	identificar	possíveis	jogadas	cuja	detecção	não	seja	trivial	
pelo	sistema.	Confeccionar	as	casas	do	tabuleiro	(protótipo).	Adaptar	um	conjunto	de	peças	de	
um	 jogo	 de	 xadrez	 comum	 para	 ser	 utilizado	 no	 projeto.	 Realizar	 o	 projeto	 eletrônico	
integrando	 as	 casas	 com	 as	 peças	 adaptadas.	 Programar	 o	 sistema	 para	 identificar	 jogadas	
válidas	e	inválidas.	Desenvolver	um	sistema	capaz	de	reproduzir	o	nome	das	peças	e	das	casas	
utilizando	 a	 plataforma	Arduino.	 Escalonar	 e	 adaptar	 o	 protótipo	 para	 um	 tabuleiro	 com	64	
casas.	Implantar	e	testar	o	sistema	com	uma	turma	da	rede	pública	de	ensino.	

METODOLOGIA:	 Após	 analisarmos	 as	 tecnologias	 disponíveis	 no	 mercado,	 e	 o	 material	
existente	 no	 campus,	 decidimos	 utilizar	 um	 contato	 elétrico	 para	 identificar	 as	 casas	 que	
possuem	 peças	 posicionadas.	 Cada	 peça	 possui	 a	 base	 metálica	 a	 fim	 de	 curto-circuitar	 as	
casas	onde	as	peças	estão	posicionadas.	Para	o	protótipo,	foi	construído	um	tabuleiro	com	9	
casas	 (3x3),	 pois	 desta	 forma	 foi	 possível	 verificar	 a	 viabilidade	 de	 detectar	 os	 principais	
movimentos	do	jogo.	Para	realizar	o	projeto	mecânicos	do	tabuleiro	foi	utilizada	a	ferramenta	
SolidWorks,	 e	 posteriormente	 a	 peça	 foi	 confeccionada	 em	 fresa	mecânica.	 A	 eletrônica	 do	
sistema	foi	simulada	utilizando	o	Proteus,	e	a	codificação	do	software	de	controle	foi	realizada	
utilizando	 a	 IDE	 da	 plataforma	 Arduino.	 A	 eletrônica	 foi	 pensada	 da	 seguinte	 maneira:	 um	
Arduino	Mega	será	responsável	por	controlar	a	presença	de	peças	em	cada	uma	das	casas.	A	
todo	 momento	 o	 microcontrolador	 fará	 uma	 varredura	 no	 tabuleiro,	 e	 quando	 detectar	 a	
movimentação	de	um	peça	um	alarme	sonoro	 indicará	se	a	 jogada	é	válida	ou	não.	Também	
será	 avisado	 ao	 jogador	 sempre	 que	 acontecer	 um	 Xeque	 ou	 até	 mesmo	 Xeque-Mate.	 No	
tabuleiro	final,	ao	lado	de	cada	jogador	existirá	um	botão	o	qual	a	qualquer	momento	que	for	
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pressionado	um	sinal	sonoro	será	emitido	para	fazer	a	leitura	de	todas	as	peças	dizendo	onde	
elas	se	encontram.	Proporcionando	ao	jogador	com	deficiência	visual	um	total	controle	sobre	
todas	as	peças	no	tabuleiro.	Também	será	utilizados	características	de	modelos	 já	existentes	
para	deficientes	como,	por	exemplo,	o	relevo	(entre	casas	brancas	e	pretas)	e	os	furos.	

REFERÊNCIAS:	 [1]	 Projeto	 Para	 Deficientes	 Visuais.	 Disponível	 em:	 <	
http://www.xadrezparadv.com.br/index.htm	>.	Acesso	em:	out.	2014.	[2]	Conselho	Federal	de	
Educação	 Física.	 Disponível	 em:	
<http://www.confef.org.br/extra/revistaef/show.asp?id=3800>.	 Acesso	 em:	 mar.	 2015.	 [3]	
Federação	 Brasileira	 de	 Xadrez	 para	 Deficientes	 Visuais.	 Disponível	 em:	 <	
http://www.fbxdv.org.br/	>.	Acesso	em:	 fev.	2015.	 [4]	Revista	Escola	Pública.	Disponível	em:	
<http://revistaescolapublica.uol.com.br/TEXTOS/37/INCLUSAO-PARA-TODOS-308482-1.ASP	 >.	
Acesso	em:	mar.	2015.	

	

WAYCHAIR	

ORIENTADORES:	André	Guimarães	Camargo	e	Juliano	Costa	Machado	

AUTORES: Luan	Rodrigues,	Matheus	Damasceno	de	Lima	e	Vitor	Machado	Ribeiro	

PROBLEMA:	Em	busca	de	maior	independência	para	sua	própria	locomoção,	pessoas	com	
certos	tipos	de	deficiência	física	passaram	a	empregar	as	cadeiras	de	rodas	como	o	seu	meio	
de	transporte.	Desde	que	surgiu	o	invento	cadeiras	de	rodas,	este	meio	passou	a	facilitar	
significativamente	a	autonomia,	autoestima	e	qualidade	de	vidas	dos	cadeirantes.	Porém	este	
sistema	deixava	(e	ainda	deixa)	muito	a	desejar	quando	analisamos	pontos	como:	conforto,	
segurança,	funcionalidade	a	adaptação	ao	meio	em	que	os	usuários	habitam.	Com	o	passar	dos	
anos	e	o	avanço	da	tecnologia,	foram	surgindo	diversos	modelos	de	cadeiras	de	rodas,	
modelos	que	oferecem	grande	número	de	benefícios	ao	usuário	deste	meio.	Mas	na	medida	
em	que	os	modelos	foram	ficando	cada	vez	mais	tecnológicos	e	funcionais,	os	valores	para	que	
as	pessoas	pudessem	adquirir	um,	foram	tornando-se	cada	vez	mais	altos.	Não	sendo	um	
sistema	acessível	para	boa	parte	da	população	de	cadeirantes	quando	se	trata	de	pessoas	de	
classes	econômicas	mais	baixas.	Restando	como	única	opção	a	estas	pessoas	os	modelos	com	
valores	mais	em	conta	e	que	oferecem	bem	menos	benefícios	em	comparação	com	as	outras,	
só	tendo	acesso	às	funcionalidades	mais	básicas	que	um	conjunto	pode	oferecer.		

JUSTIFICATIVA:	Cerca	de	200	milhões	de	pessoas	atualmente	em	todo	o	mundo	tem	algum	
tipo	de	deficiência	 física	 funcional	considerável.	No	Brasil	aproximadamente	45,6	milhões	de	
pessoas	sofrem	de	alguma	incapacidade	física,	24%	da	população	brasileira	(IBGE,	2010).	"Em	
todo	 o	mundo,	 as	 pessoas	 com	 deficiência	 apresentam	 piores	 perspectivas	 de	 saúde,	 níveis	
mais	baixos	de	escolaridade,	participação	econômica	menor,	e	taxas	de	pobreza	mais	elevadas	
em	 comparação	 às	 pessoas	 sem	 deficiência"	 (World	 Health	 Organization,	 2011).	 De	 acordo	
com	 pesquisas	 realizadas	 isso	 se	 deve	 ao	 fato	 de	 que	 muitas	 dessas	 pessoas	 enfrentam	
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barreiras	 no	 seu	 cotidiano,	 que	 vários	 de	 nós	 já	 consideramos	 de	 praxe.	 Boa	 parte	 dos	
deficientes	 são	 usuários	 de	 cadeira	 de	 rodas,	 seja	 por	 doenças	 degenerativas	 ou	 acidentes	
sofridos,	 qualquer	 que	 seja	 a	 situação	 são	 muitas	 as	 dificuldades	 enfrentadas	 pelos	
cadeirantes,	 e	 com	 o	 projeto	Way	 Chair	 queremos	 que	 as	 pessoas	 usuárias	 de	 cadeiras	 de	
rodas	 consigam	 enfrentar	 esses	 obstáculos	 do	 dia	 a	 dia	 sem	 a	 necessidade	 da	 aplicação	 de	
tanto	esforço,	com	uma	maior	autonomia,	maior	conforto	e	segurança. 	

OBJETIVOS:	O	objetivo	geral	desse	projeto	consiste	no	desenvolvimento	de	uma	cadeira	de	
rodas	que	conte	 com	uma	série	de	 sistemas	que	em	conjunto	ofereçam	maior	qualidade	de	
vida	 aos	 usuários.	 Sendo	 esta	 composta	 por	 um	 conjunto	 de	 sistemas	 que	 permitirá	 que	 o	
beneficiário	conte	com	melhor	 locomoção	em	diferentes	terrenos	e	possibilite	que	o	mesmo	
vença	obstáculos	como	a	subida	de	degraus	sem	ser	submetido	a	riscos	de	queda	e/	ou	lesões.	
Como	 objetivos	 específicos	 podemos	 apontar:	 -	 Elaborar	 uma	 cadeira	 de	 rodas	 com	 uma	
mecânica	aprimorada	que	permita	que	o	deficiente	físico,	usuário	deste	meio	de	 locomoção,	
realize	 tarefas	 simples	do	 seu	 cotidiano,	mas	que	 se	 tornam	difíceis	 devido	a	 falta	de	maior	
mobilidade;	-	Criar	este	sistema	visando	também	o	baixo	custo	(através	de	plataforma	aberta),	
para	que	ele	seja	viável	às	pessoas	com	diferentes	condições	financeiras,	podendo	assim	haver	
uma	 maior	 quantidade	 de	 usuários	 usufruindo	 dos	 benefícios	 que	 o	 projeto	 oferece;	 -	
Proporcionar	uma	melhora	na	qualidade	de	vida	das	pessoas	que	conduzem	os	usuários	que	
não	conseguem	manejar	a	cadeira	de	rodas	sozinhos;	-	Criar	um	sistema	pendular	do	assento	
que	permita	a	inclinação	da	cadeira	mantendo	o	cadeirante	na	posição	vertical,	diminuindo	a	
força/peso	na	 transposição	de	obstáculos	 de	média	 elevação,	 diminuindo	 a	 possibilidade	de	
queda. 	

METODOLOGIA:	a)	Pesquisa:	-Materiais:	Pesquisa	de	quais	materiais	mecânicos	e	eletrônicos	
serão	utilizados;	-Outros	tipos	de	cadeiras	de	rodas:	pesquisa	de	algum	modelo	de	cadeira	de	
rodas,	para	a	melhora	do	nosso	sistema	com	base	nos	estudos	de	tais;	-Eletrônica:	pesquisar	
linguagens	de	programações	já	existentes	para	nos	auxiliar;	-Fontes	de	energia:	pesquisar	tipos	
alternativos	de	 fontes	de	energia,	 pretendendo	 ver	 a	 rentabilidade	de	 cada	um;	 -Tecnologia	
Assistiva:	 pesquisar	 outros	 projetos	 do	mesmo	 assunto,	 para	 pesquisas	 em	 sala	 de	 aula.	 b)	
Desenvolvimento	 parte	 mecânica:	 -	 Projeto	 em	 software	 de	 CAD:	 desenhos	 das	 peças	 que	
serão	utilizadas	em	3D	(CAD);	 -	Simulação	de	fadiga	e	stress	via	software:	Utilizar	o	software	
para	 simular	 digitalmente	 o	 produto	 antes	 de	 sua	 fabricação,	 assim	 evitando	 riscos	 ;	 -	
Usinagem:	 fabricação	 das	 peças	 em	 torno	manual,	 torno	 CNC,	 fresa,	 centro	 de	 usinagem;	 -	
Montagem:	 realização	 da	 montagem	 das	 peças	 fabricadas;	 -	 Testes	 de	 resistência:	 teste	
utilizando	uma	pessoa	da	equipe	nas	situações	reais	que	o	cadeirante	vive,	para	a	análise	do	
sistema.	c)	Desenvolvimento	Eletro	Eletrônico:	-	Projeto	em	software	dos	circuitos:	projetar	os	
circuitos	com	os	componentes	pesquisados	digitalmente;	-	Simulação	dos	circuitos:	simulação	
usando	um	software	de	análise	de	circuitos;	-	Testes	dos	componentes	eletrônicos:	testes	dos	
componentes	pesquisados	e	analisados	digitalmente;	 -	Software	de	controle	 (código	aberto):	
produção	da	linguagem	de	programação	para	o	hardware	de	controle;	-	Hardware	de	controle	
(plataforma	 aberta):	 montagem	 do	 circuito	 usando	 micro	 controlador	 de	 código	 aberto;	 -	
Hardware	 de	 acionamento:	 d)	 Implementação	 do	 sistema:	 -	 Integração	mecânica-eletrônica:	
montagem	da	parte	mecânica	com	a	parte	eletrônica,	 constituindo	a	Way	Chair;	 -	 testes	em	
bancada:	testes	da	cadeira	em	ambiente	controlado;		
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REFERÊNCIAS:	-OLIVEIRA,	M.	M.	Como	fazer	projetos,	relatórios,	monografias,	dissertações	e	
teses.	 Rio	de	 Janeiro:	 Elsevier,	 2011.	 p.	 47-51;	 -World	Health	Organization,	 The	World	Bank.	
Relatório	 mundial	 sobre	 a	 deficiência	 -	 São	 Paulo:	 SEDPcD,	 2012.	 334	 p;	 -IBGE,	 Censo	
Demográfico,	 2010.	 Disponível	 em:	
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Defi
ciencia/tab1_3.pdf>.	Acesso	em	28	de	Maio	de	2015; 	
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ENSINO	TÉCNICO	

INFORMÁTICA	

	

4C	VIRTUAL	–	REDE	SOCIAL	COM	AUXÍLIO	À	DEFICIENTES	VISUAIS	

ORIENTADOR:	Tiago	Baptista	Noronha	

AUTORES:	Luã	de	Souza	Botelho	Alves	e	Nicole	Sprenger	da	Silva	

PROBLEMA:	Dentre	as	redes	sociais	existentes,	são	poucas	que	proporcionam	aos	deficientes	
visuais	o	auxílio	completo.	Segundo	Tim	Berners-Lee,	“o	poder	da	Web	está	na	universalidade,	
e	 o	 acesso	 de	 todos,	 independente	 de	 qualquer	 deficiência,	 é	 um	 aspecto	 essencial”[1].	 No	
entanto,	a	realidade	é	que	portadores	de	deficiência	são	aproximadamente	três	vezes	menos	
sucedidos,	 quando	 comparado	 com	 usuários	 não	 portadores	 de	 deficiência,	 em	 executar	
tarefas	na	Web,	tais	como	realizar	pesquisas	e	compras	on-line.	[2].	Os	cegos	encontram	uma	
série	de	adversidades	ao	utilizarem	este	meio	de	comunicação	e	muitas	vezes	optam	por	não	
utilizar	a	rede	adaptada,	tendo	que	contar	com	a	ajuda	de	alguém	para	poder	navegar	ou	até	
mesmo	dispor	de	técnicas	e	artifícios	para	conseguir	utiliza-la	da	melhor	maneira	possível.	O	
que	 faz	 com	 que	 eles	 sofram	 uma	 espécie	 de	 exclusão	 dos	 ambientes	 tecnológicos	 atuais.	
Essas	barreiras	e	adversidades	encontradas	inibem	a	integração	deste	público	com	os	demais.	
Isto	 não	 deveria	 ser	 um	 problema	 na	 sociedade	 atual,	 já	 que	 as	 redes	 sociais	 são	 um	 dos	
principais	meio	de	comunicação	vigentes.	Em	algumas	redes,	embora	seja	apresentado	algum	
tipo	de	acessibilidade,	normalmente	não	estão	de	acordo	com	as	normas	de	acessibilidade	do	
WCAG	-	Diretrizes	de	Acessibilidade	para	Conteúdo	Web.	Tal	fato	dificulta	muito	a	navegação	
e/ou	a	torna	lenta,	além	dos	deficientes	visuais	não	conseguirem	explorar	todo	o	seu	potencial	
pelo	 fato	 de	 apenas	 algumas	 páginas	 da	 rede	 social	 serem	 de	 fato	 adaptadas.	 Outra	
adversidade	 são	 as	 redes	 sociais	 na	 qual	 predomina	 a	 publicação	 de	 imagens.	 Todas	 essas	
características	tornam	o	acesso	de	portadores	de	deficiência	visual	a	tais	mídia	complicado	e	
desafiador.	Conforme	estudos	já	realizados	na	área	de	acessibilidade	em	tecnologia,	percebe-
se	que	a	 lacuna	a	ser	preenchida	ainda	é	muito	grande.	É	necessário	que	projetos	e	estudos	
sejam	desenvolvidos	para	que	no	futuro	isto	signifique	uma	solução,	e	não	mais	um	problema	
pertinente.	

JUSTIFICATIVA:	Com	o	mundo	cada	vez	mais	globalizado,	e	um	uma	sociedade	em	que	tudo	
se	 transfigura	movido	 a	 inovações	 tecnológicas	 as	 redes	 sociais	 se	 tornaram	 um	 espaço	 de	
união	e	exercício	da	 cidadania,	 tem	um	papel	 crucial	no	 sentido	de	proporcionar	a	 inclusão.	
“Inclusão	 designa	 a	 responsabilidade	 bilateral	 de	 sociedade	 e	 cidadão	 no	 sentido	 da	 justa	 e	
efetiva	 igualdade	 de	 condições	 para	 o	 desempenho	 da	 cidadania	 em	 todas	 as	 suas	
dimensões”[1].	 Porém	 as	 redes	 sociais	 existentes	 não	 proporcionam	 um	 auxílio	 completo,	
deixando	 de	 lado	 algumas	 ferramentas	 essenciais	 de	 acessibilidade.	 A	 acessibilidade	 é	mais	
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que	 uma	 condição	 básica	 de	 todo	 indivíduo,	 é	 entendida	 como	 um	 direito	 que	 propicia	 a	
inclusão.	“A	expressão	‘deficiência	visual’	se	refere	ao	espectro	que	vai	da	cegueira	até	a	visão	
subnormal”.	De	acordo	com	dados	da	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS),	estima-se	que	1	a	
1,5	da	população	de	países	em	desenvolvimento,	como	o	Brasil	apresenta	deficiência	visual[2].	
Projetos	 de	 tecnologia	 assistiva	 são	 vistos	 como	 uma	 maneira	 de	 neutralizar	 as	 barreiras	
proporcionadas	pela	deficiência,	inserindo	o	indivíduo	no	meio	tecnológico	e	social.	Aspirando	
a	promoção	do	sentimento	de	autonomia	que	está	diretamente	ligada	à	melhora	da	qualidade	
de	 vida.	 Visto	 as	 dificuldades	 que	 os	 deficientes	 visuais	 encontram	 para	 se	 ligarem	 a	
tecnologia,	 e	 sabendo	 que	 a	 inclusão	 digital	 juntamente	 com	 o	 compartilhamento	 e	 a	
produção	do	conhecimento	está	diretamente	ligada	com	o	desenvolvimento	socioeconômico,	
técnico-cientifico	 e	 cultural	 do	 país	 surgiu	 o	 projeto	 “4C	Virtual	 –	 Rede	 Social	 com	Auxílio	 a	
Deficientes	Visuais”	visando	proporcionar	para	este	público	a	interação	com	as	demais	pessoas	
que	utilizam	as	redes	sociais.	Aliado	ao	propósito	de	suprir	as	necessidades	deste	público	em	
relação	à	tecnologia	voltada	para	as	redes	sociais,	que	é	muito	válida	no	sentido	de	contribuir	
com	 a	 convivência	 e	 participação	 social	 nos	 dias	 de	 hoje,	 juntamente	 com	 à	 troca	 de	
experiências.	

OBJETIVOS:	 As	 redes	 sociais	 são	 sistemas	 indispensáveis	 na	 interação	 social,	 que	 visa	 à	
conexão	através	da	 comunicação	entre	diferentes	 tipos	de	pessoas.	Visto	 isso	o	projeto	visa	
promover	 a	oportunidade	de	 inclusão	digital	 aos	portadores	de	deficiência	 visual	 através	de	
ferramentas	 de	 acessibilidade	 em	 uma	 rede	 social	 interativa,	 de	 forma	 rápida	 e	 simples.	
Proporcionando	a	eles	sentimento	de	autonomia	e	participação	social.	Objetivos	Específicos:	1.	
Construir	 uma	 rede	 social	 com	 auxílio	 a	 deficientes	 visuais,	 para	 que	 eles	 possam	 socializar	
com	 outras	 pessoas	 que	 também	 utilizarão	 esta	 ferramenta.	 2.	 Adequar	 de	 acordo	 com	 as	
normas	de	acessibilidade	para	páginas	web	regulamentadas	pela	WCAG,	para	proporcionar	a	
garantia	 do	 acesso,	 bem	 como	 atender	 todas	 as	 necessidades	 que	 este	 público	 específico	
apresenta	e	fazer	com	que	eles	se	sintam	familiarizados	com	aquele	ambiente.	3.	Construir	de	
acordo	 com	 o	 modo	 de	 navegação	 utilizado	 pelos	 deficientes	 visuais,	 com	 softwares	 que	
efetuam	a	leitura	da	tela.	4.	Contribuir	com	a	melhora	da	qualidade	de	páginas	web	adaptadas.	
5.	Promover	o	aumento	de	deficientes	visuais	na	internet,	através	da	inclusão.	6.	Promover	a	
acessibilidade.	 7.	 Promover	 novos	 círculos	 de	 convivência	 entre	 diferentes	 públicos.	 8.	
Realizar	uma	fase	de	testes	com	portadores	de	deficiência	visual.	

METODOLOGIA:	Inicialmente	é	necessário	aprofundar	os	conhecimentos	sobre	os	deficientes	
visuais,	bem	como	as	suas	dificuldades	e	 limitações	e	 também	explorar	as	suas	qualidades	e	
métodos	que	utilizam	para	navegar.	Quanto	à	natureza	da	pesquisa,	compreende-se	que	é	a	
aplicada,	 pois	 será	desenvolvido	um	produto	de	 acordo	 com	o	objetivo	proposto,	 no	 caso	 a	
rede	social,	visando	à	solução	de	problemas	específicos.	A	classificação	em	relação	à	forma	de	
abordagem,	 a	 mais	 adequada	 é	 a	 pesquisa	 qualitativa,	 pois	 o	 estudo	 remete	 a	 uma	 visão	
social,	descritiva	sobre	um	determinado	público	e	não	tende	a	quantificação.	O	procedimento	
técnico	 concerne	 ao	 experimental	 pois	 a	 partir	 dos	 estudos	 realizados	 e	 onde	 a	 pouca	
acessibilidade	em	redes	sociais	é	muito	presente,	buscaremos	através	de	uma	nova	rede	saciar	
essa	 falta.	 No	 que	 diz	 respeito	 à	 pesquisa	 quanto	 aos	 objetivos,	 viemos	 seguindo	 até	 o	
momento	 a	 linha	 exploratória	 e	 pretendemos	 continuar	 neste	 caminho,	 que	 caracteriza	 a	
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pesquisa	 sobre	 o	 tema	 em	 si.	 Importante	 para	 adquirir	 a	 aprofundar	 os	 conhecimentos	 a	
respeito	 do	 público	 para	 que	 o	 projeto	 é	 destinado.	 A	 construção	 da	 Rede	 Social	 se	 dará	 a	
partir	do	princípio	em	que	os	cegos	já	possuam	os	equipamentos	de	hardware	necessários.	A	
Rede	 Social	 será	 programada	 utilizando	 linguagens	 que	 supram	 as	 necessidades	 para	 a	
realização	 da	 mesma,	 como:	 PHP,	 HTML,	 CSS,	 JavaScript	 e	 SQL.	 Visto	 a	 maneira	 como	 os	
deficientes	 visuais	 navegam	 por	 entre	 as	 páginas	 iremos	 seguir	 um	 padrão	 para	 facilitar	 a	
leitura,	quanto	à	classificação	dos	menus	e	dos	posts.	Por	meio	de	bibliotecas	e	softwares	 já	
existentes,	 faremos	 a	 leitura	 das	 páginas,	 para	 facilitar	 a	 utilização	 da	 Rede	 Social	 aos	
deficientes.	 Em	 relação	 ao	 leitor	 de	 tela	 utilizado,	 este	 ainda	 está	 em	 fase	 de	 estudos	 para	
encontrar	o	mais	adequado,	destaca-se	os	livres	para	Windows,	DosVox,	NVDA	e	ChormeVox.	
Ao	final	da	pesquisa	serão	realizados	testes	com	o	público-alvo	para	mensurar	os	resultados	e	
avaliar	o	desenvolvimento	da	rede	

REFERÊNCIAS:	 	[1]	 Berners-Lee,	 T.	 W3C	 Web	 Accessibility	 Initiative	 Disponível	 em	
http://www.w3.org/WAI/.	 [2]	 Watters,	 P.	 A.;	 Araujo,	 A.;	 Hezart,	 A.;	 Naik,	 S.;	 Accessibility	
Solutions	 for	 Visually	 Impaired	 Users	 of	 Web	 Discussion	 Boards.	 Proceedings	 of	 the	 Third	
International	 Conference	 on	 Information	 Technology	 and	 Applications.	 [3]	 IBDD	 –	 Instituto	
Brasileiro	 dos	 Direitos	 da	 Pessoa	 com	 Deficiência	 ,	 2008	 “Inclusão	 social	 da	 pessoa	 com	
deficiência:	 medidas	 que	 fazem	 a	 diferença”	 Disponível	 em	
http://www.ibdd.org.br/arquivos/inclusaosocial.pdf	 [4]	Deficiência	 visual	 /	Marta	Gil	 (org.).	 –	
Brasília	 :	 MEC.	 Secretaria	 de	 Educação	 a	 Distância,	 2000	 Disponível	 em	
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/deficienciavisual.pdf		

	

4TRAVEL	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTOR:	Thales	Rosa	da	Silva	

PROBLEMA:	 Há	 uma	 certa	 escassez	 de	 ferramentas	 que	 cumprem	 a	 funcionalidade	 de	
informar,	 guiar	 e	 instruir	 turistas,	 estrangeiros	 e	 quaisquer	 tipo	 de	 viajante,	 que	 busca	
conhecer	ou	visitar	novamente	uma	determinada	região.	Além	do	mais	o	turista	é	dependente	
de	uma	agência	de	viagem,	afim	de	que	o	guie	por	 lugares	os	quais	o	mesmo	deseja	visitar,	
criando	um	roteiro	de	viagem,	não	permitindo	o	cliente	optar	pela	escolha	de	horários	e	quais	
atrações	o	mesmo	tem	interesse	em	conhecer.	Segundo	Henry	Alfred	Bugalho,	autor	do	blog	
Viagens	 para	 Mãos-de-Vaca	 a	 vantagem	 de	 se	 planejar	 sozinho	 a	 viagem	 e	 pesquisar	 com	
calma	e	esperar	pelos	melhores	preços,	optar	por	hospedagens	alternativas	como	hostels.		

JUSTIFICATIVA:	O	 célebre	momento	 em	 que	 o	 Brasil	 vive	 pós	 a	 Copa	 do	Mundo,	 torna-se	
cada	vez	mais	um	país	ainda	mais	bem	quisto	consolidando	com	finalidades	turísticas,	conta	de	
sua	diversidade	e	 suas	belezas	naturais	 como,	praias,	montanhas,	e	até	mesmo	diversidades	
culturais	regionais,	e	todos	os	cenários,	ademais,	segundo	o	Ministério	do	Turismo,	houve	um	
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faturamento	 de	 11,1%	 ,	 isso	 mostra	 a	 consolidação	 do	 mercado	 Brasileiro,	 O	 universo	 de	
diversidades	dentro	do	Brasil	o	torna	um	país	ainda	mais	atrativo	e	rico	no	que	diz	respeito	a	
vontade	 dos	 estrangeiros	 virem	 visitar	 e	 até	 os	 próprios	 brasileiros	 visitar	 o	 próprio	 país,	 o	
Brasil	 dispõe	 de	 5	 regiões	 bem	 postadas	 e	 com	 variantes	 bem	 distintas	 umas	 das	 outras,	
referente	 a	 culinária,	 cultura,	 festas,	 tradições,	 entre	 várias	 outras,	 segundo	o	 graduado	 em	
geografia	Wagner	de	Cerqueira	e	Francisco.	

OBJETIVOS:	O	objetivo	é	desenvolver	um	sistema,	em	nosso	caso	o	4Travel,	capaz	de	auxiliar	
o	 turista	em	sua	viagem	ou	até	mesmo	pela	busca	de	novos	 locais	para	o	mesmo	conhecer.	
Assim	 poderá	 realizar	 uma	 viagem	 livre	 de	 qualquer	 auxílio	 de	 uma	 agência	 de	 turismo.	
Através	de	um	aplicativo	que	servirá	de	guia	para	o	usuário	montar	seu	próprio	cronograma	de	
viagem,	dando	informações	a	respeito	de	atrações	turísticas	Interação	com	o	usuário	por	meio	
de	um	aplicativo	 com	o	 intuito	de	 guiá-lo;	 Comunicação	entre	 comunidade	e	 administrador,	
servindo	 como	uma	forma	de	 feedback;	 Interação	direta	 do	usuário	 com	o	 sistema,	 afim	de	
que	o	mesmo	possa	inserir	novas	informações	no	sistema;	

METODOLOGIA:	 Será	 usado	 como	 base	 a	 plataforma	 JavaScript,	 devidamente	 a	 sua	
versatilidade	 e	 fácil	 manuseio,	 conjuntamente	 com	 uma	 PhoneGap	 que	 irá	 converter	
servidores	Web	a	um	aplicativo	de	Smartphone	,	se	fará	o	uso	também	de	tecnologias	como	
AP	I	Google	Maps	afim	de	que	possa	ser	feito	um	mapeamento	de	lugares,	Adobe	Photoshop	
para	elaborar	a	parte	gráfica,	MySQL	para	salvar	no	banco	de	dados,	Hibernate	e	WebService.		

REFERÊNCIAS:	 Veja	 São	Paulo,	Agência	ou	 viagem	por	 conta	própria?	Os	prós	e	 contras	de	
cada	 opção,	 Disponível	 em	 <http://vejasp.abril.com.br/materia/planejamento-de-viagem/>	
Acessado	 em	 6	 de	 junho	 de	 2015;	 Portal	 Brasil,	 Ministério	 do	 Turismo,	 Disponível	 em	
<http://www.brasil.gov.br/turismo/2014/09/empresas-de-turismo-registram-crescimento-de-
11>	 Acesado	 em	 6	 de	 junho	 de	 2015.	 Google	 Developers,	 GoogleMaps,	 Disponível	 em	
<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/>	 Acessado	 em	 6	 de	 junho	
de	2015;	Disponível	em	<http://phonegap.com/>	Acessado	em	6	de	junho	de	2015;	

	

ALPHATRADE	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTORES:	João	Vitor	Lima	de	Oliveira	e	Vinícius	Alessandro	Nunes	Braga	

PROBLEMA:	 Foi	 relatado	 que	 existem	 diversos	 usuários	 que	 utilizam	 aplicativos	 que	
envolvem	 mercadorias	 ou	 bens,	 o	 que	 faz	 com	 que	 eles	 desejem	 um	 maior	 número	 de	
aplicativos	desse	gênero,	como	revela	uma	notícia	publicada	pelo	blog	R7	Notícias	em	2014.	A	
notícia	utilizou	 informações	que	 foram	 levantadas	 a	partir	 da	pesquisa	 “Interactivity	Beyond	
the	 Screen”,	 do	 ConsumerLab	 da	 empresa	 Ericsson,	 que	 afirma	 o	 seguinte:	 “Usuários	 de	
smartphones	 esperam	 um	 aumento	 de	 50%	 no	 número	 de	 aplicativos	 disponíveis	 para	
utilidades	 como	 compras,	 alimentação	 e	 cuidados	 com	 crianças	 e	 idosos	 já	 para	 2015”.	
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Percebe-se	 também	 que	 são	 criados	 diversos	 grupos	 em	 redes	 sociais,	 como	 o	 "Facebook",	
para	a	 realização	de	 trocas.	Porém,	eles	não	provêm	de	organização	e	 telas	específicas	para	
estas	 negociações.	 O	 projeto	 leva	 em	 consideração	 ainda,	 aquelas	 pessoas	 que	 geralmente	
negociam	seus	bens	(temporariamente	ou	permanentemente).	Sejam	essas	negociações	com	
conhecidos	 ou	 até	 mesmo	 pessoas	 que	 não	 conhecem,	 para	 desfazer-se	 de	 pertences	
inutilizados	e	adquirir	algo	em	troca,	que	irá	beneficiar	ambos	sem	um	custo	monetário.	O	que	
ainda	não	se	encontra	para	a	plataforma	Android	no	mercado.	

JUSTIFICATIVA:	Como	citado	anteriormente,	cada	vez	mais	os	usuários	de	smartphones	tem	
usado	 aplicativos	 para	 realizar	 negociações	 de	 produtos.	 Em	 conseqüência	 disso,	 as	 pessoas	
acabam	acumulando	pertences,	 que,	na	maioria	das	 vezes,	 são	descartados	 incorretamente.	
Porém,	eles	poderiam	ter	alguma	utilidade	para	alguém,	como,	obviamente,	uma	pessoa	que	
possui	 uma	 empresa	 de	 descarte	 de	 lixo.	 Um	 exemplo	 são	 os	 computadores,	 que	 possuem	
substâncias	tóxicas,	como	o	alumínio,	que	podem	causar	disfunções	neurológicas	e	câncer	nos	
pulmões.	O	projeto	também	se	justifica	por	aspectos	sociais,	como	a	interação	de	pessoas	em	
uma	 comunidade.	 Visto	 que,	 em	muitos	 casos,	 as	 pessoas	 não	 conhecem	 nem	 os	 próprios	
vizinhos.	Como	a	entrevista	de	uma	comerciante	ao	site	Jornal	Matéria	Prima.	Onde	ela	diz	que	
mesmo	morando	há	10	anos	naquele	local,	não	conhece	moradores	que	moram	na	redondeza.	
Segundo	o	 IBGE,	a	população	nos	últimos	anos	 têm	diminuído	cada	vez	mais	a	comunicação	
com	pessoas	que	moram	próximas,	estudam	na	mesma	escola	ou	trabalham	juntas.	Pois	estão	
excessivamente	focadas	nos	seus	trabalhos.		

OBJETIVOS:	 O	 principal	 objetivo	 do	 projeto	 é	 desenvolver	 um	 aplicativo	 que	 possibilite	 as	
pessoas	 trocarem	 itens,	 de	 diversos	 gêneros	 e	 sem	 custo	monetário.	 Com	 isso,	 os	 usuários	
poderão	 acessar	 a	 ferramenta	 de	 forma	 fácil	 e	 rápida,	 sendo	 ela	 gratuita	 e	 na	 plataforma	
Android.	 As	 trocas	 poderão	 ser	 definitivas	 ou	 temporária	 com	 um	 tempo	 determinado.	
Quando	 tudo	 for	 finalizado,	 os	 clientes	 devem	 preencher	 algumas	 informações	 e	 tudo	 será	
registrado,	afim	de	que	os	usuários	se	mantenham	em	contato	e	possam	continuar	realizando	
atividades.	 Cada	 usuário	 possuirá	 uma	 reputação	 que	 será	 determinada	 por	 outros	
utilizadores,	o	que	será	determinante	para	saber	a	segurança	que	se	tem	ao	realizar	uma	troca	
com	 aquela	 pessoa.	 Além	 disso,	 haverá	 a	 possibilidade	 de	 comunicação	 entre	 os	 usuários	
através	 de	 chat,	 sendo	 possível	 o	 ingresso,	 a	 criação	 e	 a	 exclusão	 de	 grupos	 para	 tornar	 as	
trocas	mais	organizadas.	

METODOLOGIA:	 O	 usuário	 buscará	 pelo	 item	 desejado	 de	 forma	 a	 poder	 selecionar	 por	
categorias	e	irá	oferecer	algum	pertence	seu,	propondo	dessa	forma	a	troca	(podendo	ser	ela	
definitiva	 ou	 temporária	 com	 um	 tempo	 determinado).	 Caso	 ambos	 estejam	 de	 acordo,	 os	
usuários	tem	a	possibilidade	de	selecionar	um	local	no	mapa	para	a	realização	da	negociação.	
Quando	 tudo	 for	 finalizado,	 os	 clientes	 devem	 preencher	 algumas	 informações	 e	 tudo	 será	
registrado.	 O	 sistema	 operacional	 adotado	 para	 a	 utilização	 do	 projeto	 foi	 o	 Android,	 pois	
conforme	 a	 pesquisa	 realizada	 pela	 IDC	 Worldwide	 Quarterly	 Mobile	 Phone	 Tracker	 no	
primeiro	 semestre	de	2015,	 o	 sistema	operacional	Android	 é	o	mais	 utilizado	na	plataforma	
mobile	(78.0%	dos	usuários).	O	que	foi	determinante	para	essa	decisão.	Também	será	utilizado	
o	 framework	 Hibernate,	 para	 mapeamento	 objeto-relacional.	 Esta	 ferramenta	 possibilita	 o	
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desenvolvedor	 a	 gastar	 menos	 tempo,	 criando	 o	 banco	 de	 dados	 e	 todas	 suas	 tabelas	 e	
relacionamentos,	e	agilizar	transações	com	o	banco.		

REFERÊNCIAS:	R7.	 Usuários	 de	 smartphone	 querem	mais	 apps	 de	 compra	 e	 cuidados	 com	
crianças	 e	 idosos.	 Disponível	 em:	 http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/usuarios-de-
smartphone-querem-mais-apps-de-compra-e-cuidados-com-criancas-e-idosos-01072014>	
Acesso	em	15	jun	2015.	ERICSSON.	Interactivity	Beyond	The	Screen:	Consumer	expectations	of	
the	 internet	 of	 things.	 Disponível	 em:	
<http://www.ericsson.com/res/docs/2014/consumerlab/interactivity-beyond-the-screen.pdf>	
Acesso	em	16	jun	2015.	IDC.	Smartphone	OS	Market	Share,	Q1	2015:	Worldwide	Smartphone	
OS	 Market	 Share.	 Disponível	 em:	 <http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-
share.jsp>	Acesso	em	16	jun	2015.	ECYCLE.	Conheça	todos	os	componentes	tóxicos	presentes	
nos	 aparelhos	 eletrônicos	 e	 os	 riscos	 que	 eles	 trazem	 a	 saúde.	 Disponível	 em:	
<http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/1830-conheca-todos-os-
componentes-toxicos-presentes-nos-aparelhos-eletronicos.html>	 Acesso	 em	 16	 jun	 2015.	
BORTOLO,	 Mariana.	 Cidade	 cresce	 e	 diálogo	 entre	 vizinhos	 diminui.	 Disponível	 em:	
<http://www.jornalmateriaprima.com.br/2013/06/cidade-cresce-e-dialogo-entre-vizinhos-
diminui/>	Acesso	em	16	jun	2015	

	

ANLIBRAS	2.0	APLICATIVO	TRADUTOR	DE	LIBRAS	E	FERRAMENTA	PEDAGÓGICA	
SOCIOCULTURAL	INCLUSIVA	

ORIENTADORES:	Iara	Cecília	da	Rosa	Ribeiro	e	Ulisses	Brisolara	Corrêa	

AUTORES:	Eduarda	Nascimento	de	Freitas	e	Julia	Rosa	Silveira	

PROBLEMA:	 A	 partir	 do	 contato	 com	 alunos	 surdos	 e	 professores,	 foi	 possível	 observar	
dificuldades	de	aprendizado	em	sala	de	aula,	bem	como	intervenção	de	aspectos	externos	ao	
ambiente	escolar	(OLIVEIRA,	2012).	Ao	aprenderem	novos	sinais	nas	aulas	de	Libras,	os	alunos	
não	podiam	praticá-los	para	memorizá-los	em	casa	ou	até	mesmo	em	ambientes	sociais,	pois	
não	 haveria	 compreensão	 dos	 demais,	 dificultando	 seu	 aprendizado	 e	 memorização.	 As	
famílias,	muitas	vezes,	impelem	seus	filhos	ou	parentes	com	deficiência,	a	estabelecerem	uma	
comunicação	com	sinais	caseiros,	contraditórios	aos	sinais	oficiais	da	Libras.	Esta	dupla	forma	
de	se	comunicar,	atrapalha	e	regride	os	conhecimentos	do	surdo	com	relação	ao	aprendizado	
da	 sua	 primeira	 língua.	 A	 utilização	 desta	 sinalização	 caseira,	 impede	 que	 o	 surdo	 possa	
estabelecer	uma	comunicação	eficiente	na	sua	vida	de	relação	fora	de	casa,	misturando	sinais	
oficiais	com	uma	sinalização	de	mimica.	A	unificação	da	sua	língua	é	um	processo	que	exige	um	
trabalho	em	grupo	de	todos	que	se	relacionam	com	o	surdo,	para	que	possa	ser	integralmente	
incluído	na	sociedade	e	nos	seus	direitos	estabelecidos	pelas	leis	(DALCIN,	2009).	Outro	fator	
marcante	 referente	 a	 Libras	 é	que	assim	 como	a	 Língua	Portuguesa,	 ela	pode	 ter	dentro	 do	
mesmo	país,	variações	regionais	nas	quais	os	sinais	se	distinguem	de	região	para	outra,	bem	
como	dialetos	locais	apresentando	expressões	caracterizantes	daquela	área,	 juntamente	com	
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sua	cultura	(PAULA,2009).	O	que	podemos	perceber	é	que	muitas	vezes,	o	surdo	ou	ouvinte	é	
privado	de	ter	acesso	a	essas	informações	ou	de	aprender	e	até	mesmo	reforçar	seu	estudo	da	
Libras,	por	falta	de	materiais	que	disponibilizem	de	forma	didática	os	conteúdos	e	informações	
importantes.	 Muitos	 são	 estáticos	 e	 não	 apresentam	 interatividade	 com	 o	 usuário	 o	 que	
dificulta	 não	 só	 a	 comunicação	 e	 interação	 entre	 os	 surdos,	 mas	 também	 o	 conhecimento	
regional,	cultural	e	social	da	Libras(BRITO	et	al.,	2011).		

JUSTIFICATIVA:	 Visando	 não	 interromper	 as	 atividades	 de	 extensão	 e	 inclusão	 social	 já	
realizada	no	ano	anterior,	o	projeto	AnLibras	2.0	irá	continuar	de	forma	cultural	e	social	neste	
ano,	 diferenciando-se	 da	 versão	 anterior	 voltada	 ao	 aprendizado	 inicial	 da	 língua	 e	 função	
tradutora.	 Na	 educação	 tem	 crescido	 gradativamente	 o	 interesse	 pelos	 estudos	 culturais	
buscando	 entender	 as	 práticas	 sociais	 e	 as	 relações	 com	 o	 meio.	 No	 entanto,	 os	 aspectos	
culturais	encontram	barreiras	na	disseminação,	principalmente	quando	se	tem	problemas	na	
comunicação,	uma	das	principais	formas	de	difusão	da	cultura.	Por	isso	é	de	suma	importância	
fazer	com	que	a	cultura	também	seja	adaptada	de	forma	compreensível	para	os	surdos,	deste	
modo	compreendendo	minimamente	as	relações	culturais	e	sociais	do	seu	ambiente	(PAULA,	
2009).	Além	disso,	é	preciso	saber	que	existem	diferenças	culturais	e	assim	considerar	que	as	
sociedades	 não	 são	 formadas	 da	 mesma	 maneira.	 Sendo	 assim	 é	 preciso	 regionalizar	 o	
aprendizado	 salientando	 as	 diferenças	 de	 cada	 uma.	 Isso	 também	 é	 notável	 na	 Língua	
Brasileira	de	Sinais,	na	qual	constitui	de	variações	 linguísticas	de	acordo	com	a	região.	Nossa	
língua	portuguesa	é	constituída	a	partir	de	diversas	outras	línguas	que	influenciaram	desde	o	
período	colonial	brasileiro.	Do	mesmo	modo,	a	Libras	também	varia	em	diferentes	territórios.	
É	 possível	 observar	 algumas	 variações	 léxicas,	 ou	 seja,	 palavras	 distintas	 para	 o	 mesmo	
referente,	variando	de	região	para	outra.	O	estado	do	Rio	Grande	do	Sul	é	a	região	com	maior	
variabilidade	 de	 sinais	 diferentes	 devido	 a	 grande	 quantidade	 de	 imigrantes	 europeus,	
tornando	ainda	mais	relevante	o	aprendizado	especifico	regional	destes	sinais	além	de	ser	um	
estado	com	muita	riqueza	cultural	e	palavras	exclusivamente	de	caráter	gaúcho.	Sendo	assim	é	
notável	a	necessidade	de	um	material	interativo	e	dinâmico	o	qual	o	usuário	poderá	perceber	
as	diferenças	linguísticas	existentes	na	Libras	e	com	isso	valorizar	a	cultura	(BRITO	et	al.,	
2011).	

OBJETIVOS:	O	Projeto	visa	auxiliar	o	deficiente	auditivo	e	também	as	pessoas	que	convivem	
com	ele,	 sejam	amigos	ou	 familiares	que	muitas	vezes	encontram	barreiras	para	estabelecer	
uma	comunicação	entre	o	surdo	e	o	ouvinte.	Portanto	adaptar	esta	 ideia	a	um	aplicativo	de	
celular,	 cada	 vez	 mais	 usual,	 amplia	 a	 possibilidade	 de	 auxiliar	 deficientes	 auditivos	 que	
eventualmente	necessitam	estabelecer	uma	comunicação	com	outras	pessoas,	ou	vice-versa.	
Fornecer	 uma	 ferramenta	 auxiliar	 na	 educação	 servindo	 como	 ferramenta	 pedagógica	 de	
apoio.	Utilizar	de	um	aplicativo	prático	para	estabelecer	usabilidade	e	praticidade	na	busca	e	
resolução	 de	 problemas	 da	 ausência	 de	 instrumentos	 educativos	 para	 surdos.	 Proporcionar	
conhecimentos	culturais	e	regionais	adaptando-os	para	a	Libras,	através	de	jogos	e	atividades	
específicas	de	cada	região.	Objetivos	específicos:	-	Possibilitar	a	inclusão	dos	surdos	no	uso	de	
ferramentas	facilitadoras	de	comunicação.	-	Proporcionar	às	pessoas	portadoras	de	deficiência	
auditiva	um	instrumento	que	o	ajude	ocasionalmente,	sem	precisar	da	interferência	de	outros.	
-Ampliar	a	comunicação	entre	surdo	e	ouvinte.		
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METODOLOGIA:	 Traduções	 :	 Tomando	 conhecimento	 sobre	 a	 linguagem	 a	 ser	 usada,	
podemos	 observar	 a	 dificuldade	 que	 seria	 utilizar	 um	 avatar,	 ou	 seja,	 um	 interprete	 virtual.	
Optamos	 desta	 maneira	 pela	 vídeo-tradução,	 armazenando	 estes	 vídeos	 em	 um	 banco	 de	
dados	 no	 qual	 será	 acessado	 pelo	 aplicativo	 conforme	 solicitado.	 A	 naturalidade	 da	 vídeo-
tradução	contará	muito,	visto	que	a	Libras	também	tem	como	característica	muito	importante	
para	dar	 sentido	às	palavras,	 tanto	às	expressões	 faciais	quanto	as	 corporais.	O	processo	de	
gravação	dos	 vídeos	 se	deu	 a	partir	 de	 algumas	expressões	 culturais	 com	estimativa	de	500	
vocábulos.	 As	 traduções	 assim	 que	 gravadas	 por	 voluntários	 do	 projeto,	 foram	 revisadas	 e	
corrigidas	 por	 profissionais	 da	 língua.	 Desenvolvendo	 aplicativo:	 Para	 a	 codificação	 e	
elaboração	do	aplicativo,	usamos	a	linguagem	Java,	disciplina	que	abrange	apenas	o	currículo	
dos	4º	anos	do	instituto.	Assim,	visto	que	maior	parte	de	nosso	projeto	se	passou	em	nosso	2º	
ano	 na	 instituição,	 para	 que	 obtivéssemos	 o	 conhecimento	 para	 seu	 desenvolvimento,	
passamos	a	frequentar	semanalmente	as	aulas	desta	disciplina.	Jogos	culturais:	Após	pesquisas	
sobre	a	regionalização	dos	sinais	será	elaborado	jogos	que	façam	interação	entre	a	cultura	e	os	
seus	respectivos	sinais.	No	banco	de	dados	do	projeto	serão	distinguido	os	sinais	por	estado	e	
o	usuário	poderá	escolher	a	região	desejada.	Pesquisas	feitas	com	professores	que	participam	
do	projeto	mostraram	que	a	melhor	forma	de	aprender	novos	sinais	é	o	uso	e	associação	de	
imagens	 (BASSO,	 CAPELLINI,	 2012).	 Desta	 forma,	 os	 jogos	 incluem	 a	 relação	 entre	 imagens	
culturais	 como,	 por	 exemplo,	 chimarrão	 e	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 Tapioca	 e	 Pernambuco,	
adaptando	estas	 relações	para	a	Libras.	Testes:	O	próximo	passo	será	manter	contato	direto	
com	 o	 público	 alvo.	 Isso	 inclui	 assim	 a	 fase	 de	 testes	 para	 uma	 melhor	 evolução	 e	
aperfeiçoamento	das	funcionalidades	do	projeto,	levando	o	aplicativo	para	as	escolas	parceiras	
e	averiguando	as	melhorias	necessárias.	

REFERÊNCIAS:	 BASSO,	 Sabrina	 Pereira	 Soares;	 CAPELLINI,	 Vera	 Lucia	 Messias	 Fialho.	
MATERIAL	 DIDÁTICO	 PARA	 ALUNOS	 SURDOS:	 A	 LITERATURA	 INFANTIL	 EM	 LIBRAS.	 Revista	
Eletrônica	 de	 Educação,	 São	 Carlos,	 v.	 6,	 n.	 2,	 p.491-512,	 nov.	 2012.	 Disponível	 em:	
<http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/417/215>.	 Acesso	 em:	 11	
Mai.	2015.	BRITO,	Kelly	Francisca	da	Silva	et	al.	REGIONALIZAÇÕES	E	VARIAÇÕES	LINGÜÍSTICAS	
EXISTENTES	 NA	 LINGUA	 BRASILEIRA	 DE	 SINAIS	 -	 LIBRAS.	 2011.	 Disponível	 em:	
<http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/resumos/resumos/1245.htm>.	Acesso	em:	3	Abr	2015.	
DALCIN,	 Gladis.	 Psicologia	 da	 Educação	 de	 Surdos.	 2009.	 65	 f.	 TCC	 (Graduação)	 -	 Curso	 de	
Curso	 de	 Licenciatura	 em	 Letras-libras	 na	Modalidade	 A	 Distância,	 Universidade	 Federal	 de	
Santa	 Catarina,	 Florianópolis,	 2009.	 Disponível	 em:	
<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/psicologiaDaEducac
aoDeSurdos/assets/558/TEXTOBASE_Psicologia_2011.pdf>.	 Acesso	 em:	 13	 Mai.	 2015.	
OLIVEIRA,	Fabiana	Barros.	DESAFIOS	NA	 INCLUSÃO	DOS	SURDOS	E	O	 INTÉRPRETE	DE	LIBRAS.	
2012.	 Disponível	 em:	
<http://seer.fafiman.br/index.php/dialogosesaberes/article/viewFile/171/102>.	Acesso	em:	15	
Mai.	 2015.	 PAULA,	 Liana	 Salmeron	 Botelho	 de.	 School	 culture,	 deaf	 culture	 and	 identity	
construction	 within	 the	 school	 context.	 2009.	 Disponível	 em:	
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382009000300005>.	
Acesso	em:	22	Abr.	2015.		



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

92	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

	

	

AUTOFLYER	–	PESQUISA	E	DESENVOLVIMENTO	DE	UM	MÓDULO	PARA	
PLANEJAMENTO	DE	PERCURSOS	PARA	VEÍCULOS	NÃO	TRIPULADOS	

ORIENTADOR:	Ulisses	Brisolara	Corrêa		

AUTORES:	Angela	Letícia	Oliveira	Biesuz	e	Tainan	de	Souza	Oliveira	

PROBLEMA:	Como	desenvolver	um	algoritimo	para	veículos	não	 tripulados	com	capacidade	
de	evitar	colisões?	

JUSTIFICATIVA:	 A	 motivação	 para	 a	 pesquisa	 desse	 tema	 reside	 no	 grande	 potencial	 da	
aplicação	 prática	 da	 tecnologia	 de	 veículos	 não	 tripulados.	 Projetos	 de	 pesquisa	 recentes	
estudam	 a	 utilização	 de	 drones	 em	 aplicações	 como:	 transporte	 público,	 defesa	 militar,	
vigilância	de	perímetro,	transporte	ágil	de	medicamentos	-	ou	mesmo	equipamentos	médicos	
em	 locais	 de	 difícil	 acesso	 -,	 agricultura	 de	 precisão,	 entrega	 de	 encomendas	 a	 domicílio,	
tarefas	de	alta	periculosidade	(como	inspeção	de	linhas	de	alta	tensão	ou	dutos	submarinos),	
entre	outras	aplicações.	O	sistema	de	collision	avoidance	traria	para	o	controle	de	veículos	não	
tripulados	uma	maior	praticidade	e	autonomia,	expandido	sua	aplicabilidade.	

OBJETIVOS:	O	objetivo	consiste	em	estudar	um	módulo	para	o	projeto	ArduCopter	capaz	de	
realizar	um	planejamento	de	percurso	de	um	drone,	tendo	a	capacidade	de	evitar	colisões	com	
objetos	 não	 mapeados	 em	 um	 instante	 inicial.	 Para	 tanto	 serão	 analisados	 sensores	
ultrassônicos	 e	 infravermelhos,	 com	 base	 na	 implementação	 dos	 mesmos	 no	 projeto	
ArduRover	(dos	mesmos	desenvolvedores	do	Arducopter).	

METODOLOGIA:	 Estudo	 da	 base	 tecnológica	 e	 estado	 da	 arte;	 estudo	 de	 técnicas	
elementares	 de	 controle;	 analise	 do	 algoritmo	 de	 planejamento	 de	 rotas;	 prototipação	 do	
algoritimo	 de	 collision	 avoidance	 para	 teste	 simulados;	 testes	 em	 ambiente	 simulados;	
disponibilização	de	um	algoritimo	funcional.	

REFERÊNCIAS:	APM.	Código	aberto	para	controle	de	veículos	autônomos.	Disponível	on-line:	
http://ardupilot.com/	 ArduPilot	 GitHub.	 Código	 Fonte.	 Disponível	 on-line:	
https://github.com/diydrones/ardupilot	 DIYDrones,	 a	 maior	 comunidade	 de	 VAN’s	 pessoais.	
Disponível	on-line:	http://diydrones.com/			

	

BRAZUCA	FUTEBOL	GAME	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira		
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AUTOR:	Arthur	Tassinari	Cabral	

PROBLEMA:	O	futebol	é	o	esporte	de	maior	popularidade	no	Brasil.	De	acordo	com	COUTO	
(2009),	 "O	 futebol	 permeia	 o	 cotidiano	 e	 o	 imaginário	 dos	 brasileiros	 em	 geral,	 mesmo	
daqueles	 que	 não	 apreciam	 e	 não	 acompanham	 o	 esporte.	 Está	 presente	 até	 mesmo	 na	
linguagem	 coloquial,	 em	 expressões	 correntes	 como	 'embolou	 o	 meio	 de	 campo',	 'colocou	
fulana	para	escanteio',	'sicrano	está	na	marca	do	pênalti'”.	Está	citação	nos	permite	perceber	e	
entender	 a	 influência	 do	 futebol	 na	 formação	 comportamental	 da	 sociedade	 brasileira,	 o	
impacto	 cultural	 que	 o	 esporte	 causa	 dentro	 do	 país	 e	 a	 importância	 de	 manter	 viva	 sua	
história.	 Entretanto,	 nem	 sempre	 a	 história	 dos	 clubes	 nacionais	 é	 devidamente	 divulgada.	
Além	 disso,	 há	 de	 se	 dizer	 que	 atualmente	 não	 há	 disponível	 para	 download,	 nenhum	
aplicativo	que	abranja	a	história	dos	principais	clubes	futebolísticos	exclusivamente	brasileiros,	
embora	haja	alguns	que	mesclem-na	com	a	de	clubes	estrangeiros.	Como	forma	adequada	de	
promover	a	divulgação	da	história	de	times	brasileiros	por	meio	de	um	aplicativo,	entende-se	
que	este	deve:	Ser	exclusivo	para	a	história	de	times	do	Brasil;	Fazer	parte	de	um	gênero	de	
aplicativos	que	desperte	a	curiosidade	no	cliente.		

JUSTIFICATIVA:	Sabe-se	que	o	futebol	é	o	esporte	de	maior	popularidade	no	Brasil,	sendo	um	
importante	ícone	presente	na	cultura	nacional	desde	o	início	do	século	XX.	Assim,	entende-se	
que	 uma	 ótima	 forma	 de	 divulgar	 a	 história	 de	 tradicionais	 e	 conhecidos	 clubes	 de	 futebol	
brasileiros	é	através	de	um	aplicativo,	mas	precisamente,	de	um	jogo	em	forma	de	quiz.	Outra	
razão	para	o	desenvolvimento	deste	aplicativo	é	o	de	aliar	novas	 tecnologias	e	 smartphones	
que	 rodem	 o	 sistema	 operacional	 Android	 com	 o	 mundo	 dos	 jogos.	 Segundo	 VOLTOLINI	
(2014),	86,9%	dos	smartphones	brasileiros	rodam	Android,	ou	seja,	é	extremamente	válida	a	
ideia	de	investir	em	um	mercado	tão	amplo	como	este.	Motivos	pessoais	também	justificam	o	
desenvolvimento	do	projeto,	 é	muito	 gratificante	 aliar	os	 conhecimentos	da	 área	 técnica	de	
informática	com	jogos,	fazendo	parte	deste	grande	mercado.	

OBJETIVOS:	O	presente	projeto	visa	divulgar	a	história	de	clubes	futebolísticos	do	Brasil.	Há	
de	se	dizer	que	o	cadastro	no	jogo	é	feito	a	partir	da	conexão	com	o	Facebook,	facilitando	o	
ingresso	 do	usuário.	 Citam-se	 também	outros	 objetivos,	 sendo	 estes:	 Permitir	 a	 socialização	
dos	usuários	com	seus	amigos	do	Facebook	devidamente	cadastrados	no	jogo	por	meio	de	um	
sistema	de	chat;	Entregar	selos	aos	usuários	que	conquistarem	um	ótimo	desempenho	quando	
responder	perguntas	de	um	determinado	time.	Desta	forma,	instiga-se	as	pessoas	a	utilizarem	
o	aplicativo;	Modo	multiplayer,	em	que	dois	usuários	poderão	se	enfrentar,	 tornando	o	 jogo	
mais	interessante	e	competitivo.	

METODOLOGIA:	O	projeto	é	baseado	na	elaboração	de	um	aplicativo	Android.	As	tecnologias	
envolvidas	 no	 desenvolvimento	 são	 MySQL	 como	 sistema	 gerenciador	 de	 banco	 de	 dados,	
CorelDraw	 para	 manipulação	 e	 desenvolvimento	 das	 imagens,	 Android	 e	 JAVA	 como	
linguagens	para	desenvolvimento	de	aplicativos	para	smartphone	e	WebService	para	realizar	a	
comunicação	 entre	 os	 aplicativos	 móveis	 e	 o	 servidor.	 Nos	 meses	 de	 janeiro	 e	 fevereiro,	
ocorreram	 as	 duas	 primeiras	 etapas	 de	 construção	 do	 projeto:	 Pesquisa	 de	 dados	 (para	 as	
perguntas	e	respostas)	e	desenho	de	telas.	Após	isso,	o	Brazuca	Futebol	Game	passou	por	uma	
fase	 de	 listagem	 de	 funcionalidades	 e	 requisitos,	 seguido	 do	 processo	 de	 modelagem	
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(diagramas	estruturais	e	 comportamentais).	O	WebService	utilizado	é	o	Axis2.	O	 logotipo	do	
aplicativo	foi	desenvolvido	utilizando	a	ferramenta	CorelDraw,	bem	como	uma	representação	
gráfica	 da	 tela	 inicial.	 Atualmente,	 o	 projeto	 passa	 pelo	 estágio	 do	 desenvolvimento	 do	
WebService.	 Feito	 isso,	 as	 telas	 começarão	 a	 serem	 produzidas,	 dando	 início	 a	 etapa	 de	
implementação	do	aplicativo	móvel.	

REFERÊNCIAS:	 CAELUM.	 Acessando	 Um	 Web	 Service.	 Disponível	 em:<	
http://www.caelum.com.br/apostila-java-testes-jsf-web-services-design-patterns/acessando-
um-web-service/>	 Acesso	 em	 10	 jun	 2015.	 CAELUM.	 Uma	 introdução	 prática	 ao	 JPA	 com	
Hibernate.	 Disponível	 em:<	 http://www.caelum.com.br/apostila-java-web/uma-introducao-
pratica-ao-jpa-com-hibernate/>	Acesso	em	05	abr	2015.	COUTO,	J.G.	O	Futebol	Nosso	De	Cada	
Dia.	 Disponível	 em:	 <	 http://www.goethe.de/ins/br/sap/prj/fus/ges/pt9462740.htm>	 Acesso	
em	 15	 jun	 2015.	 DIAS,	 Raphael.	 Desenvolvimento	 Android:	 Tudo	 o	 Que	 Você	 Precisa	 Saber	
Para	 Começar.	 Disponível	 em:	 <http://producaodejogos.com/desenvolvimento-android/>	
Acesso	em	26	jul	2015	GUTERMAN,	Marcos.	O	Futebol	explica	O	Brasil	–	Uma	história	da	maior	
expressão	popular	do	país.	São	Paulo:	Contexto,	2009,	v.1,	270	p.	VOLTOLINI,	Ramon.	Android	
Domina	 84,6%	 Do	 Mercado	 Global	 De	 Smartphones,	 Diz	 Pesquisa.	 Disponível	 em:	
<http://www.tecmundo.com.br/celular/59832-android-domina-84-6-mercado-global-
smartphones-diz-pesquisa.htm>	Acesso	em	15	jun	2015.		

	

CONTROLE	REMOTO	DE	AR	CONDICIONADO	E	DATA	SHOW	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTORES:	Gabriel	Arnoldo	Heisler	Mendes,	Júlia	Lemes	Raymundo	e	Thais	Ramos	da	Rosa	

PROBLEMA:	 Em	 escolas	 e	 ambientes	 corporativos,	 máquinas	 e	 equipamentos	 são	 usados	
para	 auxiliar	 as	pessoas	 e	proporcionar	um	 local	 adequado	para	o	desenvolvimento	de	 seus	
afazeres.	 Como	 exemplo	 disso,	 podem	 ser	 encontrados	 no	 Instituto	 Federal	 Sul-Rio-
Grandense,	 entre	 outros	 equipamentos,	 os	 aparelhos	 de	 ar	 condicionado	 e	 projetores,	
ferramentas	de	apoio	do	aprendizado	e	da	qualidade	do	ambiente	escolar.	Entretanto,	apesar	
dos	 benefícios,	 o	 uso	 contínuo	 destes	 equipamentos	 acaba	 causando	 muitas	 adversidades.	
Como	exemplo	disso,	pode-se	citar	a	necessidade,	por	parte	dos	servidores	e	da	segurança	da	
escola,	de	 ligar	e	desligar	cada	aparelho	separadamente	e	de	classificar	as	diferentes	marcas	
dos	equipamentos.	Devido	à	variação	das	marcas	e	da	falta	de	praticidade	e	de	gerenciamento	
na	 retirada,	 posse	 e	 devolução	 dos	 controles,	 torna-se	 complicado	 e	 custoso	 repor	 os	
equipamentos	danificados	ou	perdidos,	deixando	poucos	controles	disponíveis	para	o	uso.	Por	
sua	vez,	os	professores	e	funcionários	da	escola	acabam	saindo	sem	desligar	os	aparelhos	da	
maneira	correta.	Para	impedir	que	isso	aconteça,	normalmente	é	feita	uma	fiscalização	pelos	
funcionários	da	segurança	ao	final	do	dia,	passando	por	todas	as	salas	de	aula	para	verificar	se	
algum	aparelho	permaneceu	ligado.	Ainda	assim,	contata-se	o	gasto	excessivo	com	luz	elétrica	
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ao	esquecer	um	aparelho	ligado	por	não	haver	o	devido	monitoramento	de	como	estão	sendo	
usados	os	equipamentos.	

JUSTIFICATIVA:	 O	 uso	 contínuo	 dos	 equipamentos	 acaba	 causando	 adversidades	 como	 a	
perda	dos	controles	e	o	aumento	na	produção	e	no	custo	da	energia	elétrica.	Como	aponta	um	
estudo	 realizado	 em	 Taiwan	 sobre	 a	 utilização	 de	 espaços	 públicos,	 os	 aparelhos	 de	 Ar	
Condicionado	 são	 responsáveis	 por	 40%	 do	 consumo	 global	 de	 energia	 (WANG;	 PIN-HUNG,	
2013).	Administrar	o	uso	dos	aparelhos	e	seus	controles	resultará	em	um	impacto	significativo	
na	preservação	dos	recursos	ambientais,	aproximando	o	projeto	dos	princípios	abordados	pela	
Green	 IT,	 uma	 forma	 de	 unir	 o	 desenvolvimento	 tecnológico	 e	 o	 sustentável	 (FRANCISCO;	
PAULO,	 2013).	No	 âmbito	 escolar,	 a	 viabilização	 de	 um	 acesso	mais	 fácil	 aos	 controles	 para	
professores,	 educadores	 e	 funcionários	 causaria	 uma	 grande	melhoria	 no	 trabalho	 realizado	
pelos	mesmos,	 além	 de	 trazer	 para	 a	 instituição	 o	 conforto	 e	 a	 funcionalidade	 dos	 serviços	
inteligentes	 (LIN;	 JEN-YEN,	 2013).	 Assim	 como	 concluem	 os	 pesquisadores	 Zhang	 et	 al.,	 o	
avanço	das	tecnologias	sem	fio,	a	diversificação	do	controle	remoto	e	a	economia	de	energia	
lideram	uma	nova	tendência	no	desenvolvimento	de	aplicações	inteligentes.	

OBJETIVOS:	 O	 presente	 projeto	 tem	 como	 objetivo	 desenvolver	 um	 aplicativo	 para	
smartphone	e	um	conector	que	possam	atuar	como	controle	remoto	para	os	aparelhos	de	Ar	
Condicionado	e	Projetores	existentes	na	instituição.	Por	meio	desta	aplicação,	se	dará	o	auxilio	
aos	professores	e	funcionários	da	escola	quanto	ao	controle	e	monitoramento	dos	aparelhos,	
além	de	diminuir	a	necessidade	de	reposição	de	controles	para	os	equipamentos	e	otimizar	o	
tempo	 dos	 professores	 em	 sala	 de	 aula.	 Com	 o	 monitoramento	 constante,	 será	 possível	
visualizar	quais	 aparelhos	estão	 ligados	ou	desligados,	 reduzindo	assim	os	 custos	 financeiros	
relacionados	ao	gasto	de	energia	elétrica.		

METODOLOGIA:	 Com	 o	 intuito	 de	 desenvolver	 um	 sistema	 que	 pudesse	 controlar	 os	
aparelhos	 de	 ar	 condicionado	 e	 projetores,	 foram	 feitas	 pesquisas	 sobre	 aplicativos	 que	
possuíam	 funcionalidades	 semelhantes	 às	 propostas	 para	 o	 projeto	 e	 foram	 analisadas	 as	
necessidades	que	precisariam	ser	supridas	por	ele.	Foram	estudadas	diversas	tecnologias	em	
busca	 das	 que	 atenderiam	 os	 requisitos	 da	 aplicação.	 Dentre	 elas,	 o	 Sistema	 Android	 foi	
escolhido	 como	 ambiente	 ideal	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 aplicativo.	 Foram	 formuladas	 as	
requisições	 que	 seriam	 implementadas	 na	 aplicação	 e,	 a	 partir	 disso,	 foram	 elaborados	
documentos	 de	 definição	 e	 especificação	 do	 projeto,	 bem	 como	 diagramas	 e	 modelos	 da	
arquitetura,	requisitos	e	funcionalidades	do	sistema.	O	passo	seguinte	foi	pensar	como	poderia	
ser	feita	a	comunicação	entre	um	smartphone	e	os	aparelhos	de	ar	condicionado	ou	projetor.	
Foi	 visto	 então	que	os	 comandos	que	 fazem	o	 ar	 condicionado	e	 o	 projetor	 ligar,	 desligar	 e	
executar	 suas	 outras	 funções	 são	 feitos	 através	 de	 infravermelho.	 Assim,	 foi	 elaborada	 uma	
forma	de	controlar	um	emissor	de	infravermelho	através	de	um	Arduino	(MCROBERTS;	2011).	
O	 infravermelho	 fica	 ligado	 a	 uma	das	 saídas	 do	Arduino,	 que	 faz	 o	 controle	 do	 emissor	 de	
infravermelho	para	que	o	receptor	de	(que	esta	dentro	do	ar	condicionado	ou	projetor)	possa	
receber	 os	 comandos	 e	 executa-los.	 Depois	 disto,	 foi	 utilizado	 o	 micro-controlador	 Xbee	
(Laboratório	de	Garagem,	2013)	para	realizar	a	conexão	com	o	servidor	ZigBee.	Cada	sala	de	
aula	então	possui	um	arduino	e	um	Xbee.	O	Xbee	 fica	acoplado	no	arduino	através	do	Xbee	
Shield.	O	aplicativo	se	comunica	com	o	servidor	da	escola,	o	servidor	se	comunica	com	o	Xbee	
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via	Serial.	Este	Xbee	coordenador	se	comunica	com	o	end-device	que	faz	com	que	o	arduino	
execute	um	comando,	emitindo	um	sinal	infravermelho.	

REFERÊNCIAS:	 J.C.G.	 FRANCISCO;	 R.X.S.	 PAULO.	 TI	 Verde	 e	 seus	 princípios.	 VIII	 Congresso	
Norte	 Nordeste	 de	 Pesquisa	 e	 Inovação.	 Disponível	 em:	
<http://redes.caninde.ifce.edu.br/images/templates/dd_wildlion_37/pdf_tccs/Janael.pdf>	
Acesso	em:	16	Junho	2015.	Laboratório	de	garagem;	Tutorial:	como	utilizar	o	Xbee.	Disponível	
em:	 <http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-como-utilizar-o-xbee>.	 Acesso	 em:	 16	
Junho	2015.	MCROBERTS,	Michael.	Arduino	Básico.	Novatec	Editora,	2011.	W.	Pin-Hung;	L.	Jui-
Yen.	 Using	 Smart	 Controlled	 AC	 and	 Ceiling	 Fan	 to	 Save	 Energy.	 Disponível	 em	
<http://foucault.info/system/files/pdf/ecaade2013_048.content.pdf>.	 Acesso	 em:	 23	 Junho	
2015.	Z.	Tengfei;	L.	Qinxiao	Li;	M.	Fumin.	Remote	Control	System	of	Smart	Appliances	Based	on	
Wireless	 Sensor	 Network.	 Disponível	 em	
<http://www.researchgate.net/publication/261315039_Remote_control_system_of_smart_ap
pliances_based_on_wireless_sensor_network>	Acesso	em:	23	Junho	2015.		

	

COSANGUE	–	SISTEMA	PARA	CAPTAÇÃO	DE	DOADORES	DE	SANGUE	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTORES:	Arthur	Oliveira	da	Silva	e	Luana	Leite	Rodrigues	

PROBLEMA:	A	saúde	pública	no	Brasil	vista	de	um	âmbito	geral,	possui	diversos	problemas.	
Entre	estas	lacunas,	está	a	falta	constante	de	doadores	de	sangue	nos	hemocentros	públicos.	
Segundo	dados	do	Caderno	de	Informação	Sangue	e	Hemoderivados	(MINISTÉRIO	DA	SAÚDE,	
2014)	o	percentual	da	taxa	de	doação	de	sangue,	em	2012	no	Brasil,	teve	uma	média	geral	de	
1,9%	da	população	do	país.	Para	Organização	Mundial	da	Saúde	(ANPAD,	2014),	é	necessário	
que	3%	a	5%	da	população	doe	sangue	regularmente	para	que	não	haja	problemas	de	estoque.	
Diariamente,	 o	 Brasil	 necessita	 de	 5.500	 bolsas	 de	 sangue,	 e	 para	 suprir	 esta	 demanda,	 é	
preciso	 um	 número	 muito	 maior	 de	 doadores	 do	 que	 o	 existente	 hoje.	 Servidores	 dos	
hemocentros	 e	 as	mídias	 em	 geral	 trabalham	 incansavelmente	 em	 campanhas	 para	 romper	
com	 a	 cultura	 de	 que	 só	 se	 doa	 sangue	 quando	 algum	 familiar	 ou	 amigo	 necessita	
(PROSANGUE,	 2012),	 para	 que	 assim	 as	 pessoas	 se	 tornem	 doadores	 voluntários.	 Além	
daqueles	que	doam	apenas	quando	há	a	necessidade	na	família,	também	encontramos	outro	
perfil	 de	 não	 doadores,	 os	 que	 não	 estão	 conscientizados	 de	 que	 a	 doação	 não	 irá	 lhe	
prejudicar	e	que	 todos	os	métodos	utilizados	 são	apropriados	para	que	não	seja	 transmitida	
nenhuma	doença,	tanto	ao	doador	quanto	ao	receptor.	Entre	tantos	empecilhos,	ainda	temos	
as	condições	climáticas,	 segundo	o	Ministério	da	Saúde	 (2014),	os	estoques	de	hemocentros	
de	todo	o	país	caem	no	período	de	frio,	chuva	e	com	a	aproximação	das	férias.	A	redução	é	de	
20%	a	25%	no	número	de	doações.	Nos	estados	de	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro	e	Rio	Grande	do	
Sul	a	queda	chega	a	ser	de	40%.	As	campanhas	são	lançadas,	apresentadas	em	sites,	revistas,	
canais	 de	 televisão	 e	 outros	 meios	 de	 comunicação.	 Porém,	 não	 há	 uma	 proximidade	 do	
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doador	com	essa	 informação	de	maneira	que	se	crie	empatia	pela	vida	do	próximo,	gerando	
assim	alguma	mobilização	por	parte	do	 indivíduo.	Vê-se	então	a	necessidade	de	promover	a	
interação	social	e	conscientização	das	pessoas.		

JUSTIFICATIVA:	 O	 desenvolvimento	 desta	 pesquisa	 se	 justifica	 por	 uma	 tripla	 relevância:	
técnica,	social	e	pessoal.	A	demanda	de	sangue	e	seus	hemoderivados	têm	aumentado	muito	
nos	últimos	anos	em	 todo	o	mundo	 (AGÊNCIA	BRASIL,	 2015).	No	Brasil,	 há	uma	carência	no	
número	de	doadores	regulares,	 logo,	o	número	de	bolsas	de	sangue	também	é	pequeno.	Os	
hospitais	 da	 rede	 pública,	muitas	 vezes,	 não	 têm	 a	 quantidade	 de	 sangue	 suficiente	 para	 o	
tratamento	de	seus	pacientes	devido	à	falta	de	doadores	voluntários.	Em	2013,	vinte	e	cinco	
unidades	de	saúde	de	Alagoas	tiveram	que	cancelar	cirurgias	por	falta	de	sangue	no	estoque.	
Segundo	o	Hemoal	(Hemocentro	de	Alagoas),	a	unidade	tinha	apenas	8,5	do	sangue	necessário	
para	atender	os	pacientes	(UOL,	2013).	O	impacto	causado	pela	falta	de	doadores	é	imenso	e	a	
dificuldade	 para	 aproximar	 os	 doadores	 dos	 hemocentros	 é	 cada	 vez	 maior.	 Portanto,	 é	
necessário	o	estudo	de	meios	que	possibilitem	essa	aproximação.	Outro	fator	que	motivou	a	
elaboração	 deste	 trabalho	 foi	 a	 carência	 de	 aplicativos	 móveis	 de	 qualidade	 e	 em	
funcionamento	 para	 a	 região	 sul	 do	 Brasil	 que	 funcionem	 como	 um	 portal	 de	 comunicação	
entre	 os	 hemocentros	 públicos	 e	 a	 população	 em	 geral.	 Como	 exemplo,	 pode-se	 citar	 o	
aplicativo	 Doe	 Sangue	 Mobile,	 disponível	 para	 download	 no	 Google	 Play	 –	 loja	 online	 da	
Google	 para	 distribuição	 de	 aplicativos	 (GOOGLE	 PLAY,	 2015),	 mas	 que	 não	 funciona	 em	
determinadas	 regiões	do	país	e	não	permite	ao	usuário	uma	colaboração	significativa	para	a	
aplicação,	 tornando	 seu	 uso	 dispensável.	 A	 execução	 deste	 projeto	 também	 se	 justifica	 por	
razões	pessoais.	É	muito	gratificante	poder	aprender	com	a	execução	do	projeto,	ao	mesmo	
tempo	 em	 que	 se	 propõe	 um	 protótipo	 que	 possa	 auxiliar	 na	 amenização	 de	 um	 problema	
existente	em	nossa	sociedade.		

OBJETIVOS:	 O	 objetivo	 geral	 deste	 trabalho	 é	 definir	 e	 implementar	 um	 sistema	 para	 a	
captação	e	 aproximação	de	doadores	e	não	doadores	 aos	hemocentros	públicos,	 através	de	
um	 sistema	 que	 ajudará	 tanto	 a	 população	 quanto	 os	 servidores	 dos	 hemocentros.	 Desta	
forma,	abaixo	são	 listados	os	objetivos	específicos	do	projeto:	Promover	a	 interação	social	e	
conscientização	das	pessoas	com	relação	à	doação	de	sangue,	levando-as	informação,	através	
de	um	aplicativo	mobile;	Facilitar	o	trabalho	dos	hemocentros	públicos	quanto	a	captação	de	
doadores	 de	 sangue	 e	 divulgação	 de	 campanhas	 e	 informações	 relativas	 à	 doação,	 por	
consequência	 aumentando	 o	 número	 destes;	 Tornar	 a	 busca	 por	 informações	 referentes	 a	
doação	 de	 sangue	 e	 hemoderivados	 mais	 rápida	 e	 simples;	 Criar	 uma	 rede	 social	 onde	 a	
população	possa	criar	eventos	organizando	grupos	para	reposição	de	bolsas	de	sangue.		

METODOLOGIA:	 Para	 alcançar	 os	 objetivos	 propostos	 pelo	 projeto	 COSANGUE,	 foram	
realizadas	pesquisas	de	aprofundamento	sobre	o	sistema	de	doação	de	sangue	atual	do	país.	
Para	 identificar	 os	 pontos	mais	 problemáticos	 em	 relação	 à	 doação	 de	 sangue	 foram	 feitas	
duas	visitas	técnicas,	sendo	uma	em	um	hemocentro	privado	(HEMOVIDA,	Novo	Hamburgo)	e	
outra	no	Hemocentro	do	estado	do	Rio	Grande	do	Sul	(HEMORGS,	Porto	Alegre).	Ao	visitarmos	
estes	hemocentros	foram	confirmados	os	dados	que	encontramos	em	sites	informativos	sobre	
doação	de	 sangue.	A	 realidade	da	doação	voluntária	no	Brasil	 é	precária.	Portanto,	 foi	dado	
seguimento	as	pesquisas	em	busca	do	desenvolvimento	de	um	protótipo	que	se	proponha	a	
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amenizar	esta	situação.	Foram	estudados	trabalhos	relacionados	a	doação	de	sangue	baseado	
em	projetos	encontrados	na	loja	online	de	aplicativos	do	Google	(PLAY	STORE,	2015).	A	partir	
daí	foram	encontrados	aplicativos	funcionais	e	informativos.	Dentre	os	aplicativos	encontrados	
o	mais	similar	ao	sistema	proposto	foi	o	Hemogram.	Um	aplicativo	desenvolvido	pelo	Instituto	
Curitiba	 de	 Informática	 (2014)	 que	 abrange	 alguns	 objetivos	 semelhantes	 aos	 do	 projeto	
COSANGUE.	 Porém,	 este	 atende	 apenas	 o	 estado	 do	 Paraná	 e	 algumas	 funcionalidades	 não	
contemplam	seus	objetivos	de	 forma	a	tornar	o	usuário	um	pleno	colaborador	do	aplicativo,	
deixando	 de	 ser	 atrativo	 aos	 usuários.	 Após	 isso,	 foram	 definidas	 as	 funcionalidades	 que	 o	
sistema	irá	atender.	Assim	foi	possível	fazer	os	protótipos	das	telas,	tanto	do	aplicativo	móvel	
como	do	website,	preocupando-se	sempre	com	a	usabilidade	e	a	intenção	de	fazer	com	que	o	
usuário	pense	o	mínimo	possível.	 Então,	 foram	criados	os	Diagramas	de	Modelo	Conceitual,	
Lógico	 e	 de	 Classes,	 além	 da	 implementação	 do	 banco	 de	 dados	 para	 dar	 início	 ao	
desenvolvimento	 do	 sistema	 COSANGUE.	 O	 desenvolvimento	 do	 protótipo	 teve	 início	 na	
segunda	quinzena	de	maio	e	atualmente	encontra-se	em	andamento.		

REFERÊNCIAS:	 S.A.	 Campanha	 busca	 estimular	 doação	 regular	 para	 manter	 bancos	 de	
sangue.	Agência	Brasil,	2015.	Disponível	em:	<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-06-
14/campanha-busca-estimular-doacao-regular-para-manter-bancos-de-sangue.html>.	 Acesso	
em:	 15	 de	 Junho	 2015.	 DINIZ,	 Janguiê.	 Os	 desafios	 da	 saúde	 pública	 no	 Brasil.	 PAULISTA	 |	
CENTRO,	 2014.	 Disponível	
em:<http://www.joaquimnabuco.edu.br/artigo/exibir/cid/10/nid/619/fid/1>.	 Acesso	 em:	 15	
de	 Junho	 2015.	 SANTOS,	 Carlos.	 Doe	 Sangue	 Mobile.	 Disponível	
em:<https://play.google.com/store/apps/details?id=co.doesangue.doesangue>.	Acesso	em:	15	
de	Junho	2015.	ANPEI.	Instituto	Curitiba	de	Informática	desenvolve	aplicativo	para	doações	de	
sangue.	 Disponível	 em:<http://www.anpei.org.br/web/anpei/noticias/-
/anpei/view;jsessionid=6D886607C791CBCA9FDF08A6130E3233/news?id=2678>.	 Acesso	 em:	
15	 de	 Junho	 2015.	 VARELLA,	 Drauzio.	 Doação	 de	 Sangue.	 Disponível	
em:<http://drauziovarella.com.br/drauzio/doacao-de-sangue/>.	Acesso	em:	15	de	Junho	2015.	
Ministério	 da	 Saúde.	 Caderno	 de	 Informação	 Sangue	 e	 Hemoderivados.	 Disponível	
em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_informacao_sangue_hemoderivado
s_7ed.pdf>.	 Acesso	 em:	 15	 de	 Junho	 2015.	 LABOISSIÈRE,	 Paula.	 Demanda	 por	 sangue	 e	
derivados	 é	 cada	 vez	 maior,	 alerta	 OMS.	 Disponível	 em:	
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-06-14/demanda-por-sangue-e-
derivados-e-cada-vez-maior-alerta-oms.	Acesso	em:	15	de	Junho	2015.	MADEIRO,	Carlos.	Por	
falta	 de	 sangue,	 hospitais	 públicos	 cancelam	 cirurgias	 em	 Alagoas.	 Disponível	 em:	
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/05/22/por-falta-de-sangue-27-
hospitais-publicos-cancelam-cirurgias-em-alagoas.htm?tipo=3>.	Acesso	em:	15	de	Junho	2015.	
ANPAD.	 Comportamento	 do	 Doador	 de	 Sangue:	 uma	 análise	 a	 luz	 do	 Marketing	 Social.	
Disponível	 em:	 <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EMA241.pdf>.	 Acesso	 em:	 15	 de	
Junho	2015.	
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CRIADOR	DE	TORNEIOS	RÁPIDOS	APP	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor		

AUTORES:	Dimitri	Gallas	e	Silas	Henckel		

PROBLEMA:	O	 problema	 é	 identificado	 facilmente,	 pois	 ocorre	 com	 todos	 que	 gostam	 de	
gerenciar	 partidas	 relacionadas	 ao	 futebol	 ou	 as	 modalidades	 semelhantes	 a	 esta.	 Para	
descrever	este	problema	pegamos	como	exemplo	nossas	próprias	experiências,	pois	gostamos	
muito	de	futebol.	Frequentemente	realizamos	alguns	torneios,	tanto	de	videogame	quanto	de	
futsal	e	sempre	nos	deparamos	com	o	serviço	chato	de	montar	e	atualizar	as	tabelas	no	papel,	
assim	como	de	realizar	sorteios	de	jogadores,	ordem	de	confrontos	e	etc.	Todo	esse	processo	é	
demorado	e	a	atualização	dos	resultados	“na	mão”	além	de	ser	entediante	pode	ser	feita	de	
modo	errôneo.	

JUSTIFICATIVA:	Constatando	a	falta	de	aplicativos	com	esta	função	no	mercado,	concluímos	
que	 o	 usuário	 hoje	 não	 tem	 alternativas	 que	 resolvam	 este	 problema.	 Buscamos	 então	 a	
criação	de	 algo	 inovador	 e	 que	 seria	 de	 grande	 ajuda	para	 resolver	 isto,	 facilitando	muito	 a	
vida	de	usuários	que	realizam	essas	modalidades	de	torneios.	Procurei	conhecer	a	opinião	de	
possíveis	 usuários	 que	 admiram	 futebol	 e	 aplicativos	 referentes	 ao	 mesmo,	 eles	
demonstraram	muito	 interesse	e	constataram	que	este	é	um	aplicativo	que	 lhes	 seria	muito	
útil	e	eficaz.	

OBJETIVOS:	O	aplicativo	Criador	de	Torneios	 rápidos	 tem	a	 intenção	de	 ser	útil	 e	auxiliar	o	
usuário	 que	 deseja	 a	 criação	 de	 torneios	 de	 futebol/futsal.	 Rápido	 e	 prático,	 o	 aplicativo	 é	
perfeito	para	quem	gosta	de	futebol	e	deseja	realizar	torneios,	dando	várias	opções	de	criação	
de	 tabelas	 e	 formato	 de	 jogos,	 além	de	 fornecer	 várias	 opções	 de	 estilo	 de	 jogo,	 tais	 como	
critérios	de	desempate,	 formato	do	torneio	e	até	mesmo	função	cronômetro,	caso	o	usuário	
necessite.	O	aplicativo	Criador	de	Torneios	Rápidos	serve	tanto	para	simples	campeonatos	de	
vídeo	 game	 como	 pra	 torneios	 de	 futsal	 escolares	 ou	 de	 maior	 nível.	 Deste	 modo,	
possibilitando	 várias	 formas	 de	 organização	 de	 times	 e	 tabelas,	 além	 de	 opções	 de	
compartilhamento	de	 informações	com	os	amigos,	busca	de	usuários	e	 ingresso	em	torneios	
de	outros	usuários.	

METODOLOGIA:	 Fizemos	 a	 modelagem	 conceitual	 e	 lógica	 para	 identificar	 todos	 os	
requisitos	 necessários	 ao	 nosso	 projeto,	 assim	 como	 um	 diagrama	 de	 caso	 de	 uso	 e	 um	
diagrama	 de	 classes.	 No	 momento	 estamos	 fazendo	 o	 mapeamento	 objeto-relacional	
utilizando	 o	 Hibernate	 e	 fazendo	 a	 ligação	 com	 o	 banco	 de	 dados	 MySQL.	 Além	 disso,	
pesquisamos	 a	 tecnologia	 Android	 que	 utilizaremos	 através	 da	 linguagem	 de	 programação	
Java.	 Pretendemos	 utilizar	Web	 Services	 e	 o	 SoapUI	 para	 fazer	 a	 transição	 de	 dados.	 Java,	
Android,	MySQL,	SoapUI,	Hibernate,	Web	Services.	
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REFERÊNCIAS:	 COMPUTAÇÃO	 APLICADA.	 Mestrado	 Acadêmico.	 Disponível	 em:	
<http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/000007/00000738.pdf	/>.Acesso	em:	16	Junho	2015.	

	

CRIANDO	HISTÓRIAS:	FERRAMENTA	PARA	USO	DIDÁTICO	

ORIENTADORES:	Fábio	Luís	da	Silva	Santos	e	Iara	Cecília	Ribeiro	

AUTORES:	Ariana	Pereira	Picolotto,	Gabriella	Selbach	Staniecki	e	Juliana	Mello	Souza	

PROBLEMA:	A	capacidade	de	escrever	e	ler	fluentemente	em	uma	pessoa	é	algo	importante	
para	o	 seu	crescimento,	 tanto	escolar	como	humano.	De	acordo	com	o	estudo	The	National	
Literacy	Trust,	divulgado	pelo	Fundo	Nacional	de	Alfabetização	do	Reino	Unido,	uma	criança	
com	 o	 estímulo	 regular	 dessas	 habilidades	 apresenta	 melhor	 desempenho	 durante	 a	 vida	
adulta.	Porém	a	ampliação	da	escrita	e	da	leitura	tem	se	mostrado	comprometida	por	diversos	
motivos,	 sendo	 um	 dos	 que	 afeta	 a	 escrita:	 “Grande	 inibição	 que	 as	 crianças	 e	 jovens	 [...]	
apresentam	com	respeito	à	língua	escrita:	evitam	escrever,	tanto	por	medo	de	cometer	erros	
de	 ortografia	 como	 pela	 dificuldade	 de	 dizer	 por	 escrito	 o	 que	 são	 capazes	 de	 dizer	
oralmente.”	 (FERREIRO,	 1993)	 Além	da	 dificuldade	 individual	 existente,	 há	 uma	 ausência	 de	
estímulo	por	parte	dos	educadores	no	desenvolvimento	de	criações	literárias.	Wechsler	(2001)	
diz	que	de	modo	geral	os	professores	não	têm	conseguido	abordá-la	de	 forma	eficiente,	por	
causa	 de	 deficiências	 na	 formação,	 procedimentos	 ou	 metodologias.	 Impossibilitando	 que	
atinjam	seu	objetivo	básico:	formar	pessoas	capazes	de	produzir	textos	de	qualidade.	Assim,	a	
prática	da	elaboração	de	textos	tem	se	limitado	a	métodos	avaliativos,	resultando	na	produção	
de	 obras	 superficiais.	 Os	 modelos	 de	 escrever	 são	 prejudicados,	 e	 juntamente	 com	 ele	 o	
conteúdo	escrito,	evitando	o	progresso	da	criatividade,	que	segundo	a	doutora	em	psicologia	
Cleusa	Sakamoto	(2012),	“é	inegavelmente	uma	ação	inerente	da	realidade	contemporânea”.	
E	apesar	da	existência	de	ferramentas	semelhantes	para	criação	de	livros	digitais	no	mercado,	
um	exemplo	é	o	site	Livros	Digitais	do	Instituto	Paramidas	(2009).	O	citado	é	voltado	para	um	
público	geral,	não	especificamente	para	crianças,	bem	como	os	outros	existentes.	Assim	não	é	
algo	tão	lúdico	e	inovador	para	as	mesmas,	não	atraindo	sua	atenção.	

JUSTIFICATIVA:	O	neurocientista	 americano	 Jonah	 Lehrer	 nos	 fala	 que	 a	 criatividade	não	é	
um	 dom	 privativo	 de	 poucos	 indivíduos,	 é	 “uma	 variedade	 de	 processos	 de	 pensamento	
distintos	 que	 todos	 podemos	 aprender	 a	 usar	 de	 modo	 mais	 efetivo”.	 E	 que	 o	 melhor	
momento	 para	 ampliar	 esta	 potencialidade	 é	 a	 infância	 considerando	 que	 as	 experiências	
deste	 período	 da	 vida	 enriquecem	 a	 capacidade	 das	 crianças	 para	 se	 tornarem	 adultos	
criativos.	Um	estudo	denominado	Buenos	Días	Creatividad	 realizado	pela	Fundação	Botín	da	
Espanha,	aponta	que	as	chances	de	uma	criança	ingressar	no	ensino	superior	e	conseguir	um	
bom	emprego	 podem	aumentar	 em	17,6%,	 quando	 ela	 tem	uma	boa	 ligação	 com	artes.	Na	
questão	 do	 processo	 de	 leitura	 e	 escrita,	 podemos	 perceber	 que	 é	 imprescindível	 estarmos	
atentos	a	práticas	 inovadoras	e	estimulantes	que	despertem	o	gosto	pela	 leitura	e	produção	
textual,	 observando	 principalmente	 que	 as	 atividades	 interativas	 enriquecem	 o	
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desenvolvimento	 intelectual	e	social	do	educando	(PATRÍCIO	2009).	Desse	modo,	a	utilização	
da	tecnologia	como	recurso	pedagógico	é	essencial	nos	dias	atuais,	considerando	que	ela	está	
presente	na	vida	de	todos.	Abrangendo	assim	não	somente	conceitos	pedagógicos,	mas	socias	
também,	dos	quais	exigem	que	uma	mudança	no	processo	educativo	em	relação	às	demandas	
de	 propostas	 modernizadas.	 Em	 virtude	 destas	 exigências,	 surge	 à	 necessidade	 de	 que	 as	
pessoas	 desenvolvam	estas	 aptidões	 desde	 a	 infância,	 principalmente	 através	 de	 objetos	 de	
aprendizagem.	 Desta	 forma,	 com	 base	 nestas	 questões,	 este	 projeto	 propõe	 o	
desenvolvimento	de	um	sistema	Web	onde	as	crianças	possam	criar	seus	próprios	 livros,	por	
meio	 de	 imagens	 e	 textos,	 e	 compartilhá-los	 online.	 A	 obra	 terá	 para	 elas	 um	 valor	 afetivo	
diferenciado,	pois	será	uma	criação	própria,	consequentemente	terá	um	significado	maior	em	
sua	vida.	Portanto,	nosso	sistema	servirá	de	estímulo	para	a	atividade	criativa	desta	criança,	
integrando	a	tecnologia	com	a	educação.	

OBJETIVOS:	 Objetivo	 geral:	 Analisando	 as	 opções	 disponíveis	 atualmente	 de	 objetos	
educacionais	 que	 auxiliam	 no	 ensino	 de	 criações	 literárias,	 verificou-se	 que	 é	 possível	
desenvolver	 algo	 que	 aperfeiçoe	 a	 elaboração.	 Sendo	 assim,	 o	 projeto	 tem	 como	 principal	
objetivo	 desenvolver	 uma	 ferramenta	 Web	 para	 ser	 utilizada	 na	 educação	 de	 crianças	 do	
ensino	 básico	 e	 fundamental	 estimulando	 a	 criatividade	 e	 a	 escrita	 por	 meio	 da	 criação	
literária,	 e	 o	 compartilhamento	 de	 livros	 digitais	 relacionados	 com	 conteúdos	 curriculares.	
Busca-se	por	meio	da	junção	texto-imagem,	fornecer	uma	alternativa	dinâmica	e	divertida	que	
permita	o	aluno	desenvolver	um	 livro	digital	durante	 sua	navegação	no	 site	e	ao	 final	possa	
salvá-lo	ou	imprimi-lo	no	computador,	e/ou	publicar	online	para	compartilhar	com	os	amigos	e	
o	 professor.	 Objetivos	 específicos:	 Desenvolver	 uma	 ferramenta	 didática	 utilizando	 as	
linguagens	HTML5,	CSS3,	PHP	e	JAVASCRIPT;	Facilitar	a	interação	das	crianças	com	ferramentas	
pedagógicas	 digitais	 de	 criação	 e	 publicação	 de	 livros;	 Estimular	 a	 criatividade	 infantil	 por	
intermédio	 de	 uma	 ferramenta	 lúdica;	 Proporcionar	 a	 compreensão	 e	 elaboração	de	 textos;	
Promover	a	divulgação	dos	 textos	 realizados;	Ampliar	o	desejo	e	a	curiosidade	pela	 leitura	e	
escrita;	Permitir	o	desenvolvimento	do	pensamento	crítico	no	uso	da	liberdade	de	imaginação.	

METODOLOGIA:	O	projeto	 iniciará	 com	a	 investigação	 do	 tema	 central	 a	 ser	 abordado:	 os	
desafios	 enfrentados	 por	 educadores	 para	 o	 estímulo	 da	 criatividade,	 leitura	 e	 escrita	 em	
crianças	 das	 séries	 iniciais	 através	 de	 uma	 pesquisa	 bibliográfica.	 Outra	 pesquisa	 terá	 as	
informações	 sobre	 as	 soluções	 disponíveis	 com	 objetivos	 semelhantes,	 bem	 como	 suas	
vantagens	 e	 limitações,	 para	 constarmos	 as	 diretrizes.	 Posteriormente,	 realizaremos	 o	
desenvolvimento	do	protótipo	do	sistema	no	IFSUL	-	Campus	Charqueadas.	Começando	com	a	
modelagem	 do	 sistema	 e	 projeto	 dos	 testes	 funcionais,	 visando	 cobrir	 o	 maior	 número	 de	
falhas.	Para	a	modelagem	do	sistema	serão	utilizados	diagramas	do	padrão	UML	e	os	projetos	
dos	 casos	 de	 testes	 serão	 descritos	 em	 documentação.	 Após	 a	 conclusão	 da	 parte	 anterior,	
será	 feita	 a	 codificação	 do	 sistema,	 para	 isso	 serão	 utilizadas	 as	 linguagens	 PHP	 do	 lado	 do	
servidor,	HTML5,	CSS3,	 JAVASCRIPT,	 JQUERY	do	 lado	do	 cliente,	 e	o	banco	de	dados	MYSQL	
para	 armazenamento	 de	 informações.	 A	 primeira	 etapa	 da	 codificação	 consiste	 na	 criação	
estrutural	 do	 site	utilizando	a	 linguagem	de	marcação	HTML.	Paralelamente,	 estilizaremos	o	
sistema	 Web	 com	 as	 folhas	 de	 estilos	 cascata	 CSS	 e	 implantaremos	 interatividade	 com	 a	
biblioteca	JQUERY	do	JAVASCRIPT.	Em	seguida,	codificaremos	a	etapa	lógica	do	sistema	com	a	
linguagem	 de	 programação	 PHP	 e	 JAVASCRIPT.	 Encerrada	 o	 processo	 de	 elaboração,	
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realizaremos	 contato	 com	 possíveis	 usuários	 do	 sistema	 (escolas,	 creches,	 pais),	 a	 fim	 de	
realizar	 um	 teste	 de	 aceitação	 do	 sistema,	 e	 verificar	 as	 impressões	 dos	 usuários	 finais.	
Também	será	realizado	um	teste	nas	escolas	para	avaliar	a	aprendizagem	dos	alunos	fazendo	
um	 comparativo	 entre	 os	 métodos	 tradicionais	 e	 o	 método	 utilizando	 o	 sistema.	 O	 teste	
aplicado	com	crianças	alfabetizadas,	considerando	que	o	conteúdo	escolhido	no	site	já	tenha	
sido	 trabalhado	 em	 sala	 de	 aula.	 O	 projeto	 será	 hospedado	 na	 web	 e	 divulgado	 para	
educadores	das	instituições	de	ensino	na	cidade	de	Charqueadas	–	RS.	

REFERÊNCIAS:	 MORAES,	 Maria	 Candida.	 “Subsídios	 para	 fundamentação	 do.	 Programa	
nacional	de	informática	na	educação”.MEC-SEED,	Proinfo,jan.	FERREIRO,	Emília.	Com	Todas	as	
Letras.	 Cortez,	 São	 Paulo,	 4.	 ed,	 1993.	 WECHSLER,	 Solange	 Muglia.	 A	 educação	 criativa:	
possibilidade	 para	 descobertas.	 Campinas:	 Papirus,	 2001.	 SAKAMOTO,	 Cleusa	 Kazue.	
Criatividade	 e	 a	 Construção	 da	 realidade	 Contemporânea.	 Disponível	 em:	
<http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/viewFile/5007/3820>	 Acesso	 em:	
10/03/2015	 PATRICIO,	 Lucivânia	 Magalhães.	 Pratica	 de	 ensino	 II	 –	 leitura	 e	 produção	 em	
diferentes	 gêneros	 textuais.	 1.ed.	 Recife:	 UPE/NEAD,	 2009.	 NASCIMENTO,	 João	 Kerginaldo	
Firmino	 do.	 Informática	 aplicada	 à	 educação.	 Brasília:	 Universidade	 de	 Brasília,	 2007.	 Grupo	
Abril.	“Por	que	é	importante	escrever	bem?”.	http://educarparacrescer.abril.com.br	Disponível	
em:	 <http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/importancia-escrita-
559518.shtml>	 Acessado	 em:	 11/03/2015	 Instituto	 Paramidas.	 Livros	 Digitais.	
http://institutoparamitas.org.br	 Disponível	 em:	
<http://institutoparamitas.org.br/web/noticias.php?id=5631>	 Acessado	 em:	 23/05/2014	
Revista	 Planeta.	 “Atalhos	 da	 criatividade”.	 http://revistaplaneta.terra.com.br	 Disponível	 em:	
http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/ciencia/atalhos-da-criatividade-	 Acessado	 em:	
15/03/2015	

	

DESENVOLVIMENTO	DE	SOFTWARE	PARA	ANÁLISE	EMERGÉTICA	DE	SISTEMAS	DE	
PRODUÇÃO	PECUÁRIOS	

ORIENTADORES:	Andre	Moura	de	Mello,	Fabiane	Nunes	Prates	Camargo	e	Marcelo	da	
Silveira	Siedler	

AUTORES:	Lucas	Maydana	Mendes	e	Renan	Silva	de	Oliveira	

PROBLEMA:	É	cada	dia	mais	evidente	o	desafio	representado	pela	necessidade	de	se	produzir	
alimentos	 para	 atender	 uma	 população	 crescente	 em	 um	 mundo	 de	 fontes	 de	 energia	 e	
recursos	 finitos.	Desta	 forma,	conciliar	a	produção	e	conservação	de	recursos	naturais	acaba	
sendo	um	problema.	É	necessário	entender	de	que	forma	é	possível	considerar	que	agricultura	
moderna	 se	 alicerça	 em	 agro-ecossistemas	 pretensamente	 controlados	 pelo	 homem	 e	
continuam	a	manter	a	dependência	de	insumos	provenientes	da	natureza	e	da	indústria.		
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JUSTIFICATIVA:	No	intuito	de	contribuir	na	solução	deste	problema,	está	sendo	desenvolvido	
um	software	que	permita	a	avaliação	emergética	de	sistemas	de	produção	pecuários,	a	fim	de	
buscar	o	equilíbrio	entre	o	uso	de	recursos	e	a	rentabilidade	em	diferentes	tipos	de	sistemas	
produtivos,	verificados	na	zona	de	abrangência	da	Embrapa	Pecuária	Sul.	Espera-se,	também,	
que	o	software	permita	auxiliar	a	definição	de	políticas	públicas	que	promovam	o	aumento	da	
competitividade	e	uma	produção	economicamente	viável	e	ambientalmente	correta.	A	relação	
benefício/custo	do	sistema	deve	ser	favorável,	pois	pode	ocasionar	impactos	sociais	positivos,	
tendo	 em	 vista	 a	 possibilidade	 de	 fomentar	 e	 investir	 recursos	 públicos	 pelo	 governo,	 em	
sistemas	 que	 forem	 detectados	 como	 mais	 eficientes	 nessas	 duas	 dimensões	 da	
sustentabilidade.	A	ferramenta	servirá	também,	como	sistema	de	apoio	à	decisão,	permitindo	
identificar	concomitantemente	os	custos	de	produção	e	a	sua	respectiva	eficiência	no	uso	de	
recursos	naturais.		

OBJETIVOS:	Desenvolvimento	um	software	para	análise	emergética	de	sistemas	de	produção	
pecuários	para	mensurar	sua	eficiência	econômico-produtiva.	

METODOLOGIA:	A	 revisão	 bibliográfica	 de	 assuntos,	 como	 por	 exemplo,	 sustentabilidade,	
análise	 emergética	 e	 sistemas	 de	 produção,	 é	 realizada	 via	 internet	 e	 também	 através	 de	
consulta	ao	acervo	de	empresas	ligagas	à	pecuária,	como	a	EMBRAPA,	que	atua	como	parceira	
do	projeto.	As	reuniões	com	a	equipe	do	projeto	são	presenciais	e	realizadas	quinzenalmente,	
podendo	ocorrer	nas	dependências	do	IFSUL	ou	EMBRAPA.	O	processo	de	desenvolvimento	do	
software	é	feito	através	do	SCRUM,	um	método	ágil	para	gestão	e	planejamento	de	projetos	
de	 software.	 Suas	 implementações,	 são	 realizadas	 através	 do	 paradigma	 de	 programação	
orientado	 a	 objetos,	 linguagem	 de	 programação	 Java	 e	 Sistema	 Gerenciador	 de	 Banco	 de	
Dados	PostgreSQL.	Além	disso,	a	 fim	de	desenvolver	uma	 interface	amigável	para	o	usuário,	
são	utilizadas	outras	 tecnologias,	como	o	HTML5,	o	 framework	Bootstrap	e	a	biblioteca	para	
criação	de	gráficos	Hightcharts.		

REFERÊNCIAS:	 de	 SOUZA,	 C.	 S.;	 LEITE,	 J.	 C.;	 PRATES,	 R.O;	 BARBOSA,	 S.D.J.	 Projeto	 de	
Interfaces	de	Usuário:	perspectivas	cognitivas	e	semióticas.	 Jornada	de	Atualização	em	Infor-
mática	 (JAI),	 Congresso	 SBC,	 1999.	 versão	 para	 download	 do	 DIMAP:	
http://www.dimap.ufm.br/~jair/piu/JAI_Apostila.pdf	 LAMPERT,	V.	do	N.;	 JÚNIOR,	A.	G.	da	S.;	
MÂNCIO,	 A.	 B.	 Sistema	 de	 Apoio	 às	 Decisões	 Econômicas	 na	 Suplementação	 a	 Pasto	 de	
novilhas	 de	 corte.	 2005.	 Anais	 do	 ZOOTEC	 2005.	 Campo	 Grande	 –	 MS.	 Disponível	 em:	
<http://www.abz.org.br/files.php?file=documentos/EAR465_A_702100014.pdf>	

	

DOMINE	A	COZINHA	

ORIENTADORES:	Rodrigo	Remor	Oliveira	e	Rodrigo	Ruas	Oliveira	

AUTOR:	Renata	de	Souza	Delazeri	
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PROBLEMA:	O	projeto	começou	a	 ser	desenvolvido,	a	partir	da	vista	da	 falta	de	aplicativos	
para	Android	que	ajude	os	usuários	a	desenvolver	receitas	para	fazer	em	momentos	especiais	
ou	 até	 mesmo	 em	 um	 dia	 qualquer.	 As	 redes	 sociais,	 atualmente,	 estão	 cada	 vez	 mais	
presentes	 na	 sociedade,	 (PEREIRA	 et	 al.,	 2010)	 nos	 últimos	 tempos,	 tem-se	 assistido	 a	 um	
crescimento	exponencial	do	uso	das	redes	sociais,	sendo	inegável	o	seu	impacto	no	processo	
de	socialização	e	de	comunicação	dos	públicos	que	as	utilizam.	Sejam	redes	orientadas	a	algum	
tipo	de	conteúdo,	como	vídeo	(ex.:	Youtube),	música	(ex.:	Last.fm),	 imagens	(ex.:	 Instagram),	
ou	seja	redes	genéricas	(ex.:	Facebook).	Na	culinária	é	possível	encontrar	diversos	blogs	e	sites	
colaborativos.	 (MARTINS;	 LEITE,	 2014)	 hoje,	 utilizar	 uma	 página	 social	 para	 divulgar	
gastronomia	está	tão	importante	quanto	executar	o	próprio	prato.	A	gastronomia	agradece	de	
certa	 forma,	 o	 conhecimento	 rápido	 proporcionado	 por	 redes	 sociais,	 globaliza	 hábitos	
alimentares	e	preparações.	No	entanto,	a	área	carece	de	uma	rede	social	bem	estruturada	e	
de	 fácil	 acesso	 às	 pessoas;	 podemos	 usar	 o	 seguinte	 exemplo:	 ao	 entrar	 no	 Google	 play,	
podemos	 ver	 inúmeros	 aplicativos	 de	 receitas,	 onde	 é	 possível	 incluir	 diversos	 tipos	 de	
comidas	 e	 de	 diversas	 regiões	 do	 mundo,	 ou	 até	 mesmo	 algo	 que	 tenha	 no	 máximo	 300	
receitas,	por	exemplo;	mas	não	foi	localizado	nenhum	aplicativo	que	permita	a	interação	com	
os	amigos,	a	lista	de	favoritos	para	rápida	escolha,	um	sistema	de	pontos,	postagem	de	fotos	
etc.	A	falta	de	fácil	acesso	às	receitas	pode	tornar	uma	alimentação	restrita,	fazendo	com	que	
o	usuário	não	tenha	muitas	opções,	então	é	concluído	a	importância	do	fácil	acesso	da	mesma	
e	é	neste	ponto	que	o	projeto	se	torna	importante,	para	suprir	essa	falta	com	uma	rede	social	
de	receitas	para	dispositivos	móveis.	

JUSTIFICATIVA:	A	justificativa	do	desenvolvimento	do	aplicativo	Domine	a	cozinha	se	dá	pelo	
simples	 fato	 de	 ampliar	 a	 área	 da	 culinária	 na	 tecnologia.	 A	 culinária	 é	 muito	 ampla,	 mas	
também	muito	limitada.	É	possível	ver	o	difícil	acesso	a	receitas,	e	esse	é	um	problema,	pois	é	
de	grande	importância	que	haja	a	diversidade	de	receitas	na	tecnologia,	por	este	ser	um	meio	
de	comunicação	e	pesquisa	que	está	tendo	grande	avanço.	A	culinária	é	muito	importante	no	
nosso	dia	a	dia	e	ela	pode	ser	considerada	um	tópico	que	sempre	estará	em	alta,	pelo	motivo	
de	 ser	 um	 ciclo	 constante,	 por	 termos	 a	 necessidade	 de	 se	 alimentar	 várias	 vezes	 ao	 dia;	
estaremos	 ligados	 a	 isso	 direta	 ou	 indiretamente.	 HENRIQUE	 CARNEIRO	 (2005)	 afirma	 que	
comer	 não	 é	 um	 ato	 solitário	 ou	 autônomo	 do	 ser	 humano,	 ao	 contrário,	 é	 a	 origem	 da	
socialização,	pois	nas	 formas	coletivas	de	se	obter	a	comida,	a	espécie	humana	desenvolveu	
utensílios	 culturais	 diversos,	 talvez	 até	mesmo	 a	 própria	 linguagem.	 A	 partir	 disto,	 vemos	 a	
crescente	 utilização	 da	 tecnologia	 diariamente.	 Segundo	 FRANCISCO	 CASTRO	 (2010),	 novas	
descobertas	 da	 área	 de	 tecnologia	 são	 sempre	 esperança	 em	 facilitar	 as	 coisas.	 Portanto	 a	
união	da	 culinária	 com	a	 tecnologia	possibilita	o	 fácil	 acesso	a	 receitas,	podendo	diversificar	
escolhas	na	alimentação	e	ir	levar	consigo	as	receitas	onde	for.	Uma	coisa	é	que	nós	podemos	
ficar	tranquilos,	pois	a	tecnologia	sempre	é	feita	pensando	na	melhoria	de	nossas	vidas	(NERI;	
JOSÉ,	2012).	Blogs	e	sites	de	escrita	colaborativa	de	receitas	permitem	o	compartilhamento	de	
receitas,	 porém	 limitam-se	 a	 divulgação	 das	 receitas	 e	 oferecem	 poucas	 opções	 para	
compartilhamento	e	a	 interação	social.	É	 importante	salientar	outro	motivo	da	escolha	deste	
tema,	que	é	por	razões	pessoais,	pois	além	de	adquirir	conhecimento	durante	a	realização	do	
projeto,	 também	 serão	 adquiridos	 conhecimentos	 assim	que	 este	 estiver	 pronto,	 através	 da	
utilização	do	aplicativo,	onde	aumentará	o	conhecimento	na	culinária.		
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OBJETIVOS:	O	projeto	objetiva	 fornecer	diversos	 tipos	de	 receitas	de	modo	 simples,	 fácil	 e	
interativo,	possibilitando	a	troca	de	conhecimentos	entre	os	usuários.	O	Domine	a	cozinha	visa	
desenvolver	 uma	 ferramenta	 colaborativa	 para	 troca	 de	 experiências	 culinárias.	 Assim,	 os	
usuários	poderão	ter	variadas	opções	de	uso	do	mesmo,	tais	como	enviar	receitas	e	classificá-
las.	É	possível	ver	como	diferencial	a	permissão	de	adicionar	fotos	e	adicionar	aos	favoritos	as	
receitas	 já	 existentes.	 À	 medida	 que	 os	 usuários	 vão	 utilizando	 a	 ferramenta,	 eles	 vão	
ganhando	diversos	selos,	a	fim	de	motivar	o	usuário	a	utilizar	o	aplicativo.	Com	isso,	também	
será	disponibilizado	um	ranking	com	os	usuários	mais	assíduos	do	sistema.	O	objetivo,	quando	
alcançado,	dará	a	possibilidade	de	trocas	de	receitas	e	diversidade	das	mesmas,	facilitando	as	
escolhas	 do	 usuário	 para	 a	 alimentação.	 Podemos	 ver,	 além	 destes,	 alguns	 objetivos	
específicos	 a	 seguir:	 instigar	 o	 usuário	 a	 colaborar	 com	 o	 aplicativo,	 fazendo	 com	 o	 que	 o	
mesmo	 ganhe	 pontos	 a	 cada	 postagem	 de	 receita;	 fazer	 com	 que	 a	 culinária	 se	 torne	 um	
tópico	importante	no	meio	da	tecnologia,	fazer	com	que	saia	dos	papéis	e	se	torne	um	meio	
utilizado	através	de	dispositivos	móveis;	haver	competição	de	maneira	saudável	entre	usuários	
amigos	 e	mais	 assíduos	 do	 sistema,	 fazendo	 com	 que	 os	mesmos	 ganhem	 pontuações	 e	 se	
torne	 interativo.	 É	 importante	 em	 todo	 o	 momento,	 dentro	 da	 cozinha,	 atenção	 e	
conhecimento	necessário,	pois	em	qualquer	descuido	pode	gerar	em	confusão	e	na	 falha	da	
receita	 desejada	 pelo	 usuário,	 então	 através	 do	 “modo	 de	 fazer”,	 contido	 em	 todas	 e	
quaisquer	receitas	cadastradas,	o	aplicativo	é	capaz	de	transmitir	o	conhecimento	necessário,	
permitindo	o	 alcance	da	prática	da	 receita	 assim	 cadastrada.	Além	disso,	 com	essa	 troca	de	
experiências,	o	usuário	aprende	a	experimentar	e	não	ter	a	alimentação	tão	rotineira.		

METODOLOGIA:	Para	atingir	os	objetivos	do	projeto	Domine	a	 cozinha,	 foram	 feitas	 várias	
pesquisas	a	fim	de	tentar	desenvolver	um	aplicativo	diferenciado	aos	usuários.	O	projeto	teve	
seu	início	no	fim	do	mês	de	fevereiro	do	ano	de	2015,	sendo	então,	iniciado	com	as	pesquisas	
acima	citadas.	Após	as	mesmas,	foram	feitos	os	desenhos	das	telas	do	aplicativo,	para	melhor	
dimensionar	o	problema,	baseado	em	uma	visão	do	usuário.	A	real	 implementação	começou	
com	a	modelagem	conceitual	e	lógica	do	banco	de	dados	estruturando	assim	as	informações	à	
serem	salvas	no	banco	de	dados.	Além	disso,	foram	desenvolvidos	os	diagramas	de	classes,	o	
script	do	banco	de	dados	e	criação	de	entidades	e	DAO's	através	do	Hibernate.	Atualmente,	
está	 sendo	 desenvolvido	 o	 WebService	 e	 após	 este,	 serão	 desenvolvidas	 as	 telas,	 as	
implementações	 finais	 e	 testes.	 As	 tecnologias	 utilizadas	 para	 conseguir	 realizar	 cada	 um	
desses	 passos	 são	 basicamente:	 BrModelo,	 MySql,	 Astah,	 Java,	 Android,	 WebService	 e	
Photoshop	(para	desenvolver	o	ícone	do	aplicativo).	Abaixo	segue	alguns	requisitos	fornecidos	
pelo	 Domine	 a	 Cozinha,	 tais	 como	 o	 cadastro	 feito	 com	 perfil	 completo,	 incluindo	 foto;	
cadastro	 com	 Facebook	 e/ou	 email;	 alteração	 de	 perfil;	 postar	 foto	 de	 receitas	 realizadas;	
confirmar	 realização	 de	 receitas	 no	 botão	 "já	 fiz!";	 lista	 de	 receitas	 já	 realizadas;	 pontuar	 a	
cada	 receita	 realizada	 e	 a	 cada	 receita	 publicada;	 listar	 receitas	 favoritas;	 classificar	 receita;	
compartilhar	receita;	denunciar	receita;	mostrar	classificação	no	ranking;	ao	abrir	na	primeira	
vez	o	aplicativo,	aparecerá	uma	página	explicando	sobre	o	mesmo.	

REFERÊNCIAS:	 DOS	 SANTOS,	 Carlos.	 A	 alimentação	 e	 seu	 lugar	 na	 história:	 os	 tempos	 da	
memória	 gustativa.	 Disponível	 em:<	
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/historia/article/view/4643/3797>.	Acesso	em	23	de	junho	
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de	 2015.	 Google	 Play.	 Disponível	 em:	
<https://play.google.com/store/search?q=receitas&c=apps>.	Acesso	em	15	de	junho	de	2015.	
Dez	 aplicativos	 culinários.	 Disponível	 em:	
<http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/aplicativos-receitas>.	 Acesso	 em	 15	 de	 junho	 de	
2015.	 Aplicativos	 de	 receitas	 para	 Android.	 Disponível	 em:	
<http://www.techtudo.com.br/kits/aplicativos-de-receitas-para-android.html>.	 Acesso	 em	 15	
de	 junho	 de	 2015.	 O	 avanço	 da	 tecnologia.	 Disponível	 em:	 <http://mundohoje.com.br/o-
avanco-da-tecnologia.html>.	 Acesso	 em	 15	 de	 junho	 de	 2015.	 A	 importância	 da	 tecnologia	
para	 a	 sociedade.	Disponível	 em:	 <http://www.artigonal.com/internet-artigos/a-importancia-
da-tecnologia-para-a-sociedade-1720917.html>.	 Acesso	 em	 15	 de	 junho	 de	 2015.	 COMIDA	 E	
SOCIEDADE:	 SIGNIFICADOS	 SOCIAIS	 NA	 HISTÓRIA	 DA	 ALIMENTAÇÃO.	 Disponível	 em:	
<http://www.fecea.br/download/290_c48845d72c199598a8cf4139e5f8ab87.pdf>.	 Acesso	 em	
16	 de	 junho	 de	 2015.	 Internet	 e	 redes	 sociais.	 Disponível	 em:	
<http://www.lasics.uminho.pt/edumedia/wp-content/uploads/2012/01/Redes-sociais.pdf>.	
Acesso	 em	 16	 de	 junho	 de	 2015.	 O	 PAPEL	 DAS	 REDES	 SOCIAIS	 NA	 POPULARIZAÇÃO	 E	
DIVULGAÇÃO	 DA	 GASTRONOMIA	 PELO	 MUNDO.	 Disponível	 em:	
<https://eventos.set.edu.br/index.php/sempesq/article/view/450>.	Acesso	em	14	de	junho	de	
2015.	 Culinária	 –	 Arte	 e	 cultura.	 Disponível	 em:	 <	
http://www.infoescola.com/artes/culinaria/>.	Acesso	em	29	de	julho	de	2015.	

	

ECHO:	REDE	SOCIAL	PARA	PROGRAMADORES	

ORIENTADOR:	Gabriel	Souza	Ribeiro	

AUTORES:	Laura	Alma	Costa	e	Lídia	Pacheco	

PROBLEMA:	 Existem	 diversos	 ambientes	 dentro	 da	 internet	 onde	 podemos	 encontrar	
conteúdo	 relacionado	 a	 área	 de	 computação	 e	 desenvolvimento	 de	 sistemas	 e	 softwares.	
Entretanto	 ao	 realizar	 pesquisas	 com	 o	 intuito	 de	 resolver	 algum	 problema	 especifico	 o	
trabalho	se	torna	mais	árduo,	o	usuário,	na	maior	parte	do	tempo,	tem	que	acessar	diversos	
blogs	 e	 sites	 para	 encontrar	 aquilo	 que	 necessita,	 e	 muitas	 vezes	 a	 resposta	 não	 é	 clara.	
Programadores	 em	 geral	 lidam	 com	 estas	 dificuldades	 diariamente,	 dessa	 forma	 seria	
interessante	a	existência	de	um	ambiente	voltado	diretamente	para	os	mesmos.	Sendo	assim	
nos	 deparamos	 com	 os	 seguintes	 questionamentos:	 >	 Como	 distribuir	 conteúdo	 para	
profissionais	 e	 estudantes	 da	 área	 de	 programação?	 >	 Como	 tornar	 possível	 a	 troca	 de	
informações	 entre	 programadores	 de	 forma	 prática	 e	 organizada?	 >	 Como	 desenvolver	
geradores	de	código	online	de	maneira	simples	e	organizada?	>	Como	disponibilizar	conteúdo	
para	 programadores	 e	 códigos	 prontos	 para	 facilitar	 o	 desenvolvimento	de	 sistemas	 em	um	
único	lugar?	

JUSTIFICATIVA:	 Grande	 maioria	 dos	 estudantes	 da	 área	 de	 computação,	 em	 diversos	
momentos,	depara-se	com	dificuldades	relacionadas	a	escassez	de	conteúdo,	visto	em	sala	de	
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aula	 ou	 encontrado	 em	 livros,	 referente	 a	 uma	 linguagem	 de	 programação	 especifica.	 Para	
estes	programadores	a	rede	mundial	de	computadores	é	uma	aliada	durante	os	momentos	de	
busca	e	troca	de	dados.	Ainda	que	esta	busca	tenha	tornado-se	algo	relativamente	fácil,	graças	
a	diversas	ferramentas,	dificuldades	ainda	existem.	Os	conteúdos	relacionados	a	linguagens	de	
programação	encontram-se	espalhados	dentro	de	uma	infinidade	de	sites	e	blogs,	isso	além	de	
dezenas	de	 fóruns	de	discussão.	Esta	desorganização	atrasa	o	 trabalho	dos	programadores	e	
torna	 tudo	 mais	 complicado.	 Grupos	 criados	 e	 administrados	 por	 profissionais	 da	 área	 já	
encontram-se	 presentes	 em	 algumas	 redes	 sociais,	 incluindo	 o	 Facebook,	 porém	 estes	
ambientes	 não	 são	 especificamente	 voltadas	 para	 a	 comunidade	 de	 computação,	 e	 por	
conseguinte	 não	 possuem	 funções	 que	 auxiliariam	 no	 trabalho	 dos	 usuários.	 Sendo	 assim,	
seria	interessante	a	existência	de	uma	rede	organizada	voltada	diretamente	para	a	distribuição	
de	 informação	 e	 a	 troca	 de	 conteúdo	 entre	 programadores.	 O	 mercado	 da	 ciência	 da	
computação	possui	 uma	grande	 carência	 relacionada	 a	 este	 tipo	de	 serviço.	 É	preciso	 suprir	
esta	 necessidade	 com	 tecnologias	 inovadoras	 que,	 de	 fato,	 facilitem	 a	 forma	 com	 a	 qual	 os	
estudantes	e	profissionais	da	área	relacionam-se	e	realizam	pesquisas	e	projetos.		

OBJETIVOS:	 Objetivos	 gerais:	 Desenvolver	 um	 meio	 pelo	 qual	 o	 conteúdo	 referente	 a	
diferentes	 linguagens	 de	 programação	 possa	 ser	 acessado	 de	 forma	 clara	 e	 organizada.		
Auxiliar	 programadores	 durante	 suas	 buscas	 por	 conteúdo	 sobre	 computação	 e	 permitir	 a	
troca	de	informações	entre	os	mesmos	dentro	de	um	único	ambiente.	Gerar	a	possibilidade	de	
interação	 entre	 novos	 estudantes	 de	 programação	 e	 pessoas	 que	 já	 trabalham	 na	 área.	
Objetivos	específicos:	Desenvolver	uma	 rede	 social	 voltada	especialmente	para	este	público,	
que,	 de	 fato,	 facilite	 o	 acesso	 ao	 conteúdo	 de	 computação,	 e	 auxilie	 os	 programadores	 no	
desenvolvimento	de	sistemas.	Disponibilizar	códigos	prontos	para	serem	 implementados	nos	
projetos	de	usuários.	Disponibilizar	geradores	de	código	para	auxiliar	durante	o	trabalho	dos	
programadores.	 Possibilitar	 aos	 usuários	 da	 rede	 que	 desenvolvam	 seus	 próprios	 códigos	 e	
projetos,	 que	 poderão	 ser	 compartilhados	 com	 amigos	 e	 outros	 usuários.	 Permitir	 o	 acesso	
gratuito	do	ambiente	para	todos.	

METODOLOGIA:	O	projeto	trata-se	de	uma	Pesquisa	Tecnológica,	desenvolvida	pelas	alunas	
Laura	Alma	Costa	e	Lídia	Pacheco	e	coordenada	pelo	professor	Gabriel	Souza	Ribeiro,	visando	a	
materialização	de	um	ambiente	social	online	onde	possa	ocorrer	a	interação	entre	diferentes	
usuários	e	a	busca	por	informações	na	área	de	linguagens	de	programação.	A	conclusão	deste	
objetivo	 será	 dada	 em	 diferentes	 etapas.	 Será	 necessário,	 durante	 a	 primeira	 etapa,	 que	
realizemos	 uma	 pesquisa	 qualitativa	 dentro	 deste	 campo,	 a	 fim	 de	 ampliar	 o	 nível	 de	
conhecimento	que	possuímos	sobre	o	assunto.	Os	resultados	obtidos	através	destas	pesquisas	
devem	 ser	 utilizados	 durante	 a	 criação	 de	 um	 catálogo	 de	 dados	 dentro	 da	 área	 de	
computação,	que	poderá	ser	acessado	pelos	usuários	da	rede.	Após	a	etapa	de	realização	de	
pesquisas	 pretendemos	 constituir	 a	 rede	 social	 em	 si	 através	 de	 diferentes	 técnicas	 de	
programação	e	edição	visual.	Em	primeiro	lugar,	desenvolveremos	o	banco	de	dados	utilizando	
a	linguagem	SQL,	em	especial	o	editor	MySQL,	devido	a	sua	praticidade	e	a	nossa	familiaridade	
com	 o	 software.	 Logo	 em	 seguida	 será	 feita	 toda	 a	 parte	 de	 lógica	 programável	 do	 site	
utilizando	as	linguagens	Php	e	JavaScript.	Em	níveis	de	design	visual	utilizaremos	as	linguagens	
de	 estruturação	HTML5	 e	 CSS3.	 O	 servidor	web	 Apache	HTTP	 Server	 irá	 alojar	 os	 códigos	 e	
transmiti-los	de	forma	compreensível	dentro	de	diferentes	navegadores.	Assim	que	o	projeto	
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estiver	aplicado	deve	passar	por	uma	etapa	final	de	testes,	e	logo	em	seguida	hospedado	em	
um	servidor	onde	poderá	ser	acessado	por	todos	através	de	um	domínio	de	rede.	

REFERÊNCIAS:	 >	 ANDERS,	 William.	 Aprendendo	 padrões	 de	 projeto	 em	 PHP.	 São	 Paulo:	
Novatec,	2013.	365	p.	>	DAVIS,	Michele	E.;	PHILLIPS,	Jon	A.	Aprendendo	php	e	mysql.	Rio	de	
Janeiro,	RJ:	Alta	Books,	2008.	395	p.	>	MEDINA,	Marco;	 FERTIG,	Cristina	 (Aut.).	Algoritmos	e	
programação:	 teoria	 e	 prática.	 2.	 ed.	 São	 Paulo,	 SP:	 Novatec,	 2005.	 384	 p.	 >	 BUYENS,	 Jim.	
Aprendendo	MySQL	e	PHP.	São	Paulo,	SP:	Makron	Books,	2002.	371	p.	>	GUIMARÃES,	Vinicius.	
Vantagens	 e	 Desvantagens	 Das	 Redes	 Sociais.	 In:	 Cultura	 Mix.	 Disponível	 em	 <	
http://tecnologia.culturamix.com/internet/vantagens-e-desvantagens-das-redes-sociais	 .	 >	
Acesso	em:	15/06/2015	>	OLHAR	DIGITAL,	Redação.	Os	15	 conhecimentos	mais	 requisitados	
em	programadores.	In:	Olhar	Digital.	Disponível	em	<http://olhardigital.uol.com.br/noticia/as-
15-habilidades-mais-requisitadas-emprogramadores/33861	.	>	Acesso	em:	15/06/2015	

	

ENGLISHME	–	APLICATIVO	PARA	AUXÍLIO	DO	APRENDIZADO	DE	LÍNGUA	INGLESA	
PARA	DEFICIENTES	VISUAIS	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTORES:	Gabriel	Machado	Christianetti	e	Kevin	Giediel	Oliveira	

PROBLEMA:	Uma	 das	 grandes	 mudanças	 provocadas	 no	 mercado	 profissional	 nos	 últimos	
anos	é	a	grande	procura	por	profissionais	que	tenham	um	segundo	idioma	bem	desenvolvido,	
sendo	o	inglês	o	idioma	mais	falado	no	mundo,	há	uma	imensa	variedade	de	conteúdos,	seja	
impresso	 ou	 digital,	 em	 inglês	 que	 facilitam	 as	 tão	 necessárias	 pesquisas	 acadêmicas,	 o	
desenvolvimento	profissional	e	cultural.	Atualmente,	encontramos	diversas	formas	de	iniciar	o	
aprendizado	do	inglês,	seja	por	empresas	privadas	ou	por	meio	de	programas	governamentais	
como	 o	 e-Tec	 Idiomas,	 que	 promove	 gratuitamente	 o	 ensino	 do	 Inglês	 e	 Espanhol	 com	
conteúdo	tanto	digital	como	presencial.	Porém,	esses	variados	recursos	não	estão	disponíveis	
a	todos.	Grande	parte	do	material	didático	utilizado	para	aprender	algum	idioma	se	constitui	
de	 forma	 visual,	 pela	 associação	 de	 imagens	 e	 textos	 com	 a	 utilização	 de	 áudios	 para	 o	
acompanhamento	do	livro.	Isso	ocorre	por	que	é	o	método	de	aprendizado	mais	rápido	e	mais	
abrangente,	garantindo	maior	retorno,	 isto	é,	taxa	de	aprendizado	-.	para	as	 instituições	que	
promovem	 os	 conteúdos.	 Apesar	 disso,	 esses	 conteúdos	 não	 são	 acessíveis	 à	 todos.	 Os	
deficientes	 visuais,	 por	 exemplo,	 correspondem	 a	 6,5	 milhões	 de	 pessoas	 no	 Brasil	 e	 258	
milhões	ao	redor	do	mundo.	Com	essas	constatações,	foi	identificada	a	seguinte	problemática:	
Como	 possibilitar	 o	 aprendizado	 da	 Língua	 Inglesa	 para	 deficientes	 visuais?	 Visto	 que,	 não	
foram	encontrados	sistemas	específicos	para	tratar	tal	problemática.	A	tarefa	de	desenvolver	
qualquer	 serviço	 voltado	 aos	 deficientes	 visuais	 necessita	 de	 diversas	 adaptações,	
principalmente	quando	se	trata	de	uma	aplicação	móvel,	visto	que	os	smartphones	e	tablets	
não	 disponibilizam	de	 forma	 totalmente	 adequada	os	 recursos	 de	 reconhecimento	 de	 voz	 e	
leitura	de	tela.	
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JUSTIFICATIVA:	 Após	 uma	 série	 de	 pesquisas	 por	 instituições,	 sites,	 aplicativos,	 cursos	 ou	
semelhantes	que	fornecem	aos	deficientes	visuais	uma	metodologia	para	o	ensino	do	 inglês,	
foi	 verificado	 que	 houveram	 apenas	 alguns	 cursos	 presenciais	 no	 SENAC	 do	 Pará	 e	 uma	
tentativa	de	arrecadar	 fundos	pela	Associação	de	Cegos	 Louis	Baille	em	Belo	Horizonte	para	
fornecer	um	curso	acessível.	Além	disso,	existe	um	portal	na	internet	fornecido	pelo	Governo	
do	 Estado	 de	 São	 Paulo	 que	 possibilita	 acesso	 aos	 deficientes	 visuais.	 Apesar	 da	 grande	
iniciativa	dessas	instituições,	esses	projetos	tem	alcance	à	apenas	uma	pequena	parte	do	total,	
necessitando,	portanto	de	uma	maior	amplitude	para	se	obter	resultados	mais	contundentes.	
Durante	 o	 início	 da	 vida	 escolar,	 uma	 criança	 com	 problemas	 oftalmológicos	 poderá	 ter	
prejuízos	 intelectuais	 decorrentes	 do	 esforço	 visual	 e	 dificuldades	 com	 a	 socialização.	
Historicamente,	 as	 pessoas	 com	 qualquer	 tipo	 de	 deficiência	 eram	 vistas	 como	 altamente	
dependentes	e	incapazes	de	frequentar	o	ensino	regular	e	ter	uma	profissão.	Com	o	aumento	
das	 tecnologias	 móveis	 acessíveis	 para	 deficientes	 visuais,	 foi	 observado	 que,	 a	 partir	 de	
smartphones	 e	 tablets	 é	 possível	 oferecer	 conteúdos	 baseados	 em	 recursos	 de	
reconhecimento	 de	 voz	 e	 áudios,	 afim	 de	 possibilitar	 maior	 efetividade	 no	 aprendizado,	
modificando	 os	 antigos	 paradigmas	 e	 inserindo	 esse	 grupo	 no	 mercado	 de	 trabalho	 e	
possibilitando	 uma	 maior	 independência	 tanto	 no	 meio	 social	 quando	 financeira.	 Tais	
benefícios	ultrapassarão	o	conhecimento	básico,	seu	uso	poderá	fornecer	à	diversas	pessoas	a	
possibilidade	de	abrir	novos	horizontes	a	respeito	da	pluralidade	do	mundo	em	que	vivemos,	
conhecendo	 novas	 culturas,	 fazendo	 novos	 amigos	 de	 diferentes	 lugares	 do	 planeta	 e	
possibilitando	 uma	 maior	 independência	 ao	 deficiente,	 que	 saberá	 lidar	 com	 diferentes	
situações	que	transcorrem	durante	uma	viajem	ao	exterior.	

OBJETIVOS:	O	presente	projeto	visa	disponibilizar	a	 todas	as	pessoas	com	deficiência	visual	
conteúdos	 interativos,	 focados	no	ensino	de	um	novo	 idioma.	Um	dos	 grandes	propósitos	 é	
apresentar	diferentes	ambientes	de	aprendizado,	relacionando-os	com	as	situações	diárias	que	
todos	nós	vivenciamos	e	apresentando	o	conteúdo	ao	usuário,	possibilitando	um	aprendizado	
mais	eficaz	e	divertido.	O	projeto	também	visa	fornecer	maior	independência,	às	pessoas	com	
deficiência	 visual,	 para	 que	 eles	 consigam	 buscar	 novos	 aprendizados.	 Assim,	 esta	 pesquisa	
visa	 desenvolver	 uma	 ferramenta	 que	 auxilie	 no	 aprendizado	 e	 que	 esteja	 ao	 alcance	 das	
inúmeras	 instituições	 que	 fazem	 trabalhos	 sociais	 e,	 consequentemente,	 englobando	 um	
grande	número	de	pessoas	que	se	beneficiarão	deste	 recurso.	Assim,	busca-se	novas	 formas	
de	interação	entre	deficientes	visuais	e	estabelecer	um	novo	conceito	para	o	aprendizado	de	
diferentes	idiomas	para	os	deficientes	visuais.	

METODOLOGIA:	Foram	realizadas	pesquisas	relacionadas	a	disponibilidade	de	recursos	para	
o	ensino	aos	deficientes	visuais	e	sobre	a	melhor	plataforma	para	apresentar	um	conteúdo	de	
qualidade.	 Além	 de	 artigos	 e	 projetos	 relacionados	 à	 acessibilidade.	 De	 acordo	 com	 os	
problemas	 apresentados	 e	 os	 resultados	 obtidos	 a	 partir	 de	 nossa	 pesquisa,	 elencamos	 os	
seguintes	 requisitos	 funcionais	 e	 não-funcionais	 para	 atingir	 os	 objetivos	 do	 protótipo:		
Disponibilização	de	um	Web	 Service	 conectado	 a	 um	banco	de	dados	para	 fornecimento	de	
todos	 os	 arquivos	 necessários;	 Perfeita	 utilização	 da	 aplicação	 pelo	 usuário	 a	 partir	 de	 um	
smartphone	 ou	 tablet	 com	 o	 sistema	 operacional	 Android.	 O	 qual	 se	modelará	 da	 seguinte	
maneira:	 -	Menu	 inicial	 com	 navegação	 por	 voz	 ou	 swype.	 -	 Lições	 separadas	 por	 níveis	 de	
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aprendizado,	sendo	permitidas	ao	acesso	apenas	quando	atingido	certo	nível	de	desempenho;	
-	 Exercícios	 integrados	 com	as	 lições;	 -	 Integração	 de	 usuários	 a	 partir	 do	Google	Hangouts,	
permitindo	 conversas	 por	 voz	 de	 usuários	 de	 níveis	 iguais	 ou	 semelhantes;	 -	 Seção	 de	
resultados,	comparando-os	com	os	de	seus	amigos	e	identificando	possíveis	oportunidades	de	
melhoria;	Disponibilizar	recursos	de	reconhecimento	de	voz	e	áudios	adequados	à	pronúncia	e	
a	 uma	 melhor	 navegação	 do	 usuário;	 Executar	 áudios	 que	 simulem	 situações	 cotidianas,	
estimulando	a	contextualização	e	aprendizado;	Supervisão	de,	pelo	menos,	um	orientador	com	
diploma	de	Licenciatura	em	Língua	Estrangeira	(Inglês)	para	desenvolvimento	da	metodologia	
e	supervisão	geral	dos	exercícios	propostos;		

REFERÊNCIAS:	 Lamara	 Assossiação	 brasileira	 de	 assistência	 à	 pessoa	 com	 deficiência	
visual.Estatísticas	 e	 Causas.	 2011.	 Disponível	 em	 http://laramara.org.br/deficiencia-
visual/estatisticas-e-causas.	 Acesso	 em	 16	 de	 Junho	 de	 2015.	 Fundação	 Dorina	 Nowill	 para	
cegos.Deficiência	 Visual.	 2015.	 Disponível	 em	 http://www.fundacaodorina.org.br/deficiencia-
visual/.	Acesso	em	16	de	Junho	de	2015.	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).	
Censo	 2010.	 2012.	 Disponível	 em	 http://censo2010.ibge.gov.br/pt/noticias-
censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia.	Acesso	em16	de	Junho	de	2015.		

	

HELP	THE	POLICE	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTOR:	Guilherme	Daniel	dos	Santos	

PROBLEMA:	É	de	conhecimento	geral	que,	em	nosso	país,	há	demora	no	atendimento	policial	
e	dificuldade	de	encontrar	determinadas	localidades.	Segundo	o	Dr.	Jorge	Lordello,	especialista	
em	segurança	pública	e	privada,	em	O	atendimento	policial	é	demorado?	Por	quê?,	entende-se	
que	muitos	policiais	argumentam	que	o	problema	é	causado	pelo	congestionamento	das	linhas	
telefônicas	e	outros	relatam	a	dificuldade	de	encontrar	o	local	dos	delitos.	

JUSTIFICATIVA:	Percebe-se	 a	 crescente	 utilização	 de	 aplicativos,segundo	 a	 Flurry	 (empresa	
do	Yahoo)	o	 crescimento	de	aplicativos	 cresceu	76%	em	relação	a	2013,	 logo	uma	aplicação	
pode	 ser	 a	 solução	 para	 os	 problemas	 relacionados	 a	 demora	 no	 atendimento	 policial.	 A	
realização	 das	 ocorrências	 através	 de	 um	 aplicativo	 possibilita	 descongestionar	 as	 linhas	
telefônicas	 da	 polícia,	 facilitando	 assim,	 o	 atendimento	 policial	 às	 vítimas.	 Fazer	 uso	 de	
tecnologias	como	o	Google	Maps	permite	realizar	rotas	e	localizar	o	local	do	crime	com	maior	
facilidade.	Em	um	aplicativo	pode-se	implementar	muitas	tecnologias	e	funcionalidades	como	,	
por	exemplo,	o	registro	flagrante	de	um	crime	ou	então	uma	denúncia	de	contrabando	através	
da	foto	e	de	formulários	que	podem	ser	enviados	para	polícia.		

OBJETIVOS:	 Desenvolver	 um	 aplicativo	 multiplataforma	 com	 a	 intenção	 de	 realizar	
ocorrências	 e	 denúncias	 em	 situações	 que	 não	 é	 possível	 realizar	 ligações	 ou	 ir	 até	 uma	
delegacia.	Como	objetivos	específicos	consta:	-Permitir	o	cadastramento	de	usuários,	policiais	
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e	administradores	-	Permitir	o	gerenciamento	de	contas	por	parte	do	administrador.	-	Registrar	
ocorrências	 através	 de	 formulários	 contendo:	 título,tipo	 de	 ocorrência,descrição,endereço	 e	
imagem	do	local	do	fato.	-	Registrar	denúncias	pelos	usuários	através	de	formulários	contendo:	
título,descrição,	 endereço	 e	 imagem.	 -	 Permitir	 o	 registro	 de	 ocorrências	 e	 denúncias	 de	
maneira	 anônima	 -	 Permitir	 a	 atualização	 dos	 dados	 cadastrados,	 como:	 nome,	 RG,	 CPF,	
endereço,	 entre	 outros.	 -	 Visualizar	 os	 telefones	 úteis	 dos	 órgãos	 de	 segurança,	 sendo	 eles:	
polícia	 militar,	 polícia	 civil,	 polícia	 rodoviária	 estadual,polícia	 rodoviária	 estadual	 e	 policia	
federal.	-	Permitir	a	geração	de	rotas	para	os	policiais	através	do	Google	Maps.	

METODOLOGIA:	A	aplicação	será	composta	pelo	lado	do	cliente	que	será	as	telas,	contendo	
códigos	 HTML,	 CSS,	 Javascript	 e	 as	 requisições	 AJAX	 que	 se	 comunicarão	 com	 o	 servidor.	
Também,	 será	 composta	 pelo	 lado	 do	 servidor	 que	 será	 responsável	 pela	 manipulação	 dos	
dados	 através	 da	 linguagem	 de	 programação	 PHP	 e	 o	 banco	 de	 dados	 MySQL.	 As	
funcionalidades	 que	 integram	os	 recursos	 de	 hardware	dos	 dispositivos	 serão	 auxiliadas	 por	
APIs	 do	 Apache	 Cordova.	 Para	 atingir	 o	 objetivo	 serão	 usados	 o	 Intel	 XDK,as	 linguagens	 de	
programação	 web	 (HTML,CSS,Javascript	 e	 PHP)	 e	 o	 banco	 de	 dados	 MySQL.	 O	 Intel	 XDK	
permite	 criar	 aplicativos	 multiplataforma	 utilizando	 as	 linguagens	 de	 programação	 web	
(HTML5,CSS,Javascript),	também	possibilita	a	integração	com	as	APIs	do	Apache	Cordova	que	
permite	utilizar	recursos	do	dispositivo	para	a	aplicação	.	Assim	sendo,	através	de	requisições	
AJAX	 comunica-se	 a	 aplicação	 com	 o	 PHP	 e	 o	 Banco	 de	 Dados	 MySQL,	 oferecendo	 assim,	
funcionalidades	importantes	e	úteis.	

REFERÊNCIAS:	LORDELLO,	J.	O	atendimento	policial	é	demorado?	Por	quê?.	2015.	Disponível	
em	
http://tudosobreseguranca.com.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=10
35&Itemid=169.	 Acesso	 em	 14	 de	 Junho	 de	 2015.	 SIMONE,S.	 XDK:	 A	 Intel	 alavancando	 o	
desenvolvimento	 multi	 plataforma	 com	 HTML5.	 Disponível	 em	
http://www.infoq.com/br/news/2014/02/intel-html5-xdk.	 Acesso	 em	 16	 de	 Junho	 de	 2015.	
PROXXIMA.	Uso	de	aplicativos	cresce	76%,	com	destaque	para	compras	no	varejo	móvel.	2015.	
Disponível	 em	 http://www.proxxima.com.br/home/mobile/2015/01/06/Uso-de-aplicativos-
cresce-76.html.	 Acesso	 em	 14	 de	 Junho	 de	 2015.	 INTEL.	 Intel	 XDK	 -	 A	maneira	mais	 fácil	 e	
rápida	 de	 lançar	 aplicativos	 no	mercado.	 2015.	Disponível	 em	https://software.intel.com/pt-
br/html5/tools.	Acesso	em	14	de	Junho	de	2015.	APACHE	CORDOVA.	Apache	Cordova	é	uma	
plataforma	com	APIs	para	aplicativos	nativos	usando	HTML,	CSS	e	Javascript.2015.	Disponível	
em	 https://cordova.apache.org.	 Acesso	 em	 14	 de	 Junho	 de	 2015.	 THE	 PHP	 GROUP.	
PHP.NET.2015.	 Disponível	 em	 http://php.net/.	 Acesso	 em	 16	 de	 Junho	 de	 2015.	 ORACLE.	
MySQL.2015.	Disponível	em	https://www.mysql.com/.	Acesso	em	16	de	Junho	de	2015.	

	

IFCIENCIA:	BIBLIOTECA	DIGITAL	CIENTÍFICA	DO	IFSUL	

ORIENTADOR:	Daniel	Pezzi	da	Cunha	
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AUTORES:	Cassiano	Ferreira	Colares	e	Gustavo	Sebastião	Kessler	

PROBLEMA:	 A	 leitura	 tem	 uma	 função	 essencial	 para	 a	 formação	 da	 cidadania	 de	 um	
indivíduo.	 É	 a	 partir	 da	 leitura,	 que	 jovens	 descobrem	 um	 universo	 de	 possibilidades.	 No	
entanto,	 alguns	 conteúdos	 técnico-científicos	 encontram-se	 quase	 inacessíveis	 para	 a	maior	
parte	da	sociedade.	Sendo	assim,	questiona-se:	de	que	maneira	se	pode	ampliar	a	divulgação	
do	conteúdo	desses	projetos?	Como	 fazer	para	que	esse	 rico	conteúdo	esteja	ao	alcance	de	
toda	 sociedade?	 Uma	 forma	 eficiente	 é	 por	 meio	 da	 internet,	 com	 o	 emprego	 de	 uma	
biblioteca	digital,	que	oportunizaria	acesso	democrático	a	informações	(trabalhos	de	pesquisa	
escolares)	de	maneira	simples,	rápida	e	independente	de	sua	localização	física.	Então,	propõe-
se	como	projeto	de	pesquisa,	a	criação	e	a	implantação	da	biblioteca	digital	IFCiencia,	reunindo	
num	só	lugar	os	artigos	produzidos	e	publicados	nos	diversos	eventos	científicos	do	IFSul.		

JUSTIFICATIVA:	 Este	 projeto	 justifica-se	 porque	 todas	 as	 informações	 que	 serão	
disponibilizadas	 pela	 por	 esta	 biblioteca	 digital	 serão	 fundamentais	 para	 apoiar	 cursos	 à	
distância,	pois	parte	da	evasão	em	EaD	pode	estar	relacionada	com	a	dificuldade	do	acesso	a	
fontes	bibliográficas.	E	ainda,	não	se	limita	a	atender	apenas	aos	cursos	de	EaD.	Em	uma	visão	
mais	abrangente	e	generalizada,	a	concepção	de	uma	biblioteca	digital	aberta	é	um	exercício	
de	 cidadania,	 já	 que	 pressupõe	 direitos	 de	 acesso	 livre	 a	 conteúdos	 do	 sistema	 educacional	
público.	

OBJETIVOS:	Com	a	implantação	da	biblioteca	digital	IFCiencia	espera-se	completar	o	ciclo	da	
construção	 do	 conhecimento	 com	 uma	maior	 divulgação	 do	 conhecimento	 produzido	 pelos	
pesquisadores	 (alunos	 e	 professores)	 de	 toda	 a	 rede	 IFSul.	 Sobretudo,	 visa	 ampliar	 as	
possibilidades	de	inclusão	e	desenvolvimento	social.		

METODOLOGIA:	A	pesquisa	está	sendo	desenvolvida	nas	seguintes	etapas:	ETAPA	1:	Análise	
dos	requisitos	e	projetos	conceitual	e	lógico	Envolve	o	levantamento	completo	dos	requisitos.	
A	 partir	 dos	 requisitos	 foram	 feitos	 os	 projetos	 Conceitual	 e	 Lógico,	 representado	 com	
diagramas	Unified	Modeling	Language	(UML).	ETAPA	2:	Construção	do	sistema	Tomando	como	
base	 o	 projeto	 da	 etapa	 anterior,	 estão	 sendo	 implementadas	 as	 ações	 do	 sistema,	 com	
PHP/Java	Script/Ajax	com	banco	de	dados	MySQL:	(1)	Criação	da	base	de	dados;	(2)	Definição	
do	layout	padronizado,	em	CSS;	(3)	Construção	das	telas	de	inclusão	de	dados;	(4)	Construção	
das	telas	de	listagem	de	conteúdo;	(5)	Construção	das	telas	de	edição	e	exclusão	de	dados;	(6)	
Construção	do	mecanismo	de	busca.	 ETAPA	3:	 Testes	e	 correções	de	 falhas	 Serão	 realizadas	
baterias	 de	 testes	 subdivididos	 em	 três	 subcategorias:	 a)	 Testes	 funcionais:	 destinados	 a	
diagnosticar	e	corrigir	falhas	que	comprometam	o	sistema;	b)	Testes	de	usabilidade;	c)	Testes	
de	segurança.	ETAPA	4:	Implantação	Pretende-se	implantar	o	sistema	em	todos	os	campus	do	
IFSul.	Para	isso	será	construído	um	tutorial	de	uso	passo-a-passo	e	também	gravado	um	vídeo	
de	 apresentação	 aos	 servidores.	 ETAPA	 5:	 Ajustes	 e	 aperfeiçoamento	 Etapa	 final	 de	
desenvolvimento	 na	 qual	 serão	 realizados	 ajustes	 funcionais,	 de	 usabilidade	 e	 segurança,	
tomando	 como	 base	 as	 notificações	 dos	 usuários	 e	 os	 registros	 automáticos	 de	 erros	 do	
próprio	 sistema.	 ETAPA	6:	Divulgação	dos	 resultados	Etapa	de	 conclusão	do	projeto	em	que	
serão	divulgados	os	resultados	quantitativos	e	qualitativos,	por	meio	de	resumos	e	artigos	de	
iniciação	científica.	
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REFERÊNCIAS:	BARTIÉ,	A.	Garantia	da	Qualidade	de	Software.	Rio	de	Janeiro:	Campos,	2002.	
BEZERRA,	 E.	 Princípios	 da	 análise	 e	 Projetos	 de	 Sistemas	 com	 UML.	 2.	 ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Elsevier,	2007.	BLATTMANN,	U.	;	BELLI,	M.	J.	As	bibliotecas	na	educação	a	distância:	revisão	de	
literatura.	Rev.	Online	Prof.	Joel	Martins,	Campinas,	Sp.,	v.2,	n.1,	f.3,	out.2000.	Disponível	em:	
http://www.bibli.fae.unicamp.br/revbfe/v2n1out2000/artigo4.pdf	 ,	 acessado	 em:	 24	 set.	
2003.	 INTHURN,	 C.	 Qualidade	 e	 Teste	 de	 Software.	 Florianópolis:	 Visual	 Books,	 2001.	
KOSCIANSKI,	A.;	SOARES,	M.	S.	Qualidade	de	Software.	São	Paulo:	Novatec,	2006.	MOSTAFA,	
Solange	Puntel.	EAD	sim.	Mas	com	qual	biblioteca?	In:	SILVA,	Marcos	(Org.).	Educação	online:	
teorias,	 práticas,	 legislação,	 formação	 corporativa.	 São	 Paulo:	 Loyola,	 2003.	 PFLEEGER,	 Shari	
lawrence.	 Engenharia	 de	 Software.	 Teoria	 e	 Prática.	 2.	 ed.	 São	 Paulo:	 Pearson	 Education	 do	
Brasil,	2004.	PRESSMAN,	R.	S.	Engenharia	de	Software.	6.	ed.	São	Paulo:	Makron	Books,	2004.	
REZENDE,	 D.	 A.	 Engenharia	 de	 Software	 e	 Sistemas	 de	 Informação.	 2.	 ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	
Brasport,	 2002.	 SOMMERVILLE,	 I.	 Engenharia	 de	 Software.	 8.	 ed.	 São	 Paulo:	 Pearson	
Education,	 2007.	 ZERO	 HORA.	 (2013).	 RS	 tem	 três	 centros	 de	 ensino	 superior	 entre	 os	 10	
melhores	 do	 Brasil.	 <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vestibular/noticia/2013/12/rs-
tem-tres-centros-de-ensino-superior-entre-os-10-melhores-do-brasil-4356353.html>	 Acesso	
em	nov.	2014.	

	

PADEVI	–	PROTOTIPO	DE	AUXÍLIO	A	DEFICIENTES	VISUAIS	

ORIENTADORES:	Fábio	Lorenzi	da	Silva	e	Miguel	Angelo	Baggio	

AUTORES:	Juliana	da	Silva,	Luísa	Helfer	Werlang	e	Roberta	Francine	Schmachtenberg			

PROBLEMA:	A	deficiência	visual,	em	qualquer	grau,	compromete	a	capacidade	da	pessoa	de	
se	 orientar	 e	 de	 se	 movimentar	 no	 espaço	 com	 segurança	 e	 independência.	 Para	 alguns	
autores,	a	 limitação	na	orientação	e	na	mobilidade	pode	ser	considerada	o	efeito	mais	grave	
da	 cegueira.	 O	 valor	 da	 locomoção	 independente	 pode	 ser	 igualado	 ao	 da	 própria	 vida,	 se	
aceitarmos	o	argumento	filosófico	de	São	Tomás	de	Aquino,	que	define	o	ser	vivo	como	sendo	
aquele	capaz	de	mover-se	por	si	mesmo.	"O	exercício	do	direito	de	“ir	e	vir”	é	mais	significativo	
para	 o	 auto	 respeito	 e	 a	 dignidade	 pessoal	 que	 o	 emprego	 ou	 posição	 de	 destaque	 social"	
(MACIEL,	2003).	A	capacidade	de	locomoção	independente	e	a	consciência	do	mundo	imediato	
são	fatores	essenciais	para	viver	e	ganhar	a	vida.	Portanto,	a	imobilidade	pode	ser	considerada	
como	elemento	de	 estagnação	 física	 e	mental.	Qual	 a	 importância	 da	 locomoção	 autônoma	
para	as	pessoas	com	deficiência	visual	no	contexto	sociológico?	Quais	as	principais	barreiras	e	
dificuldades	 encontradas	 na	 locomoção	 autônoma	 destes	 indivíduos	 nas	 praças,	 ruas	 e	
calçadas	das	cidades	brasileiras?	O	que	pode	ser	feito	para	amenizar	tais	problemas?	

JUSTIFICATIVA:	 De	 todos	 os	 prejuízos	 decorrentes	 da	 deficiência	 visual,	 de	 acordo	 com	
Maciel	 (2003),	 o	 da	 independência	 pessoal	 é	 um	 dos	mais	 significativos.	 Para	 o	 público	 em	
geral,	“o	pobre	cego”	é	o	símbolo	da	dependência.	Psicofisicamente,	a	perda	da	liberdade	de	
movimento	é	um	problema	bastante	grave.	Com	algumas	exceções,	os	pequenos	movimentos	
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normais	 são	 controlados	 pela	 visão.	 Com	 a	 perda	 desta,	 a	 mobilidade	 no	 meio	 ambiente	
transforma-se	 em	 um	 grande	 desafio.	 A	 locomoção	 dos	 cegos	 tem	 como	 uma	 de	 suas	
particularidades	 a	 ausência	 de	 previsão,	 ou	 seja,	 a	 impossibilidade	 de	 perceber	 à	 distância	
obstáculos	 presentes	 na	 trajetória	 a	 ser	 percorrida.	 Assim,	 os	 deficientes	 visuais	 têm	
dificuldades	em	perceber	os	objetos	que	se	encontram	no	seu	percurso	antes	do	contato	com	
o	seu	próprio	corpo.	A	falta	de	previsão	dificulta	a	antecipação	e	transposição	de	obstáculos.	
Neste	cenário	que	surge	a	bengala	longa,	a	partir	da	percepção	tátil,	ela	confere	uma	espécie	
de	previsão	 ao	 cego,	 tornando	possível	 que	 ele	 obtenha	 informações	 antecipadas	 acerca	de	
objetos	presentes	em	seu	caminho.	Todavia,	o	alcance	da	bengala	é	muito	restrito,	de	forma	
que	essa	previsão	é	muito	 limitada	e	não	garante	completa	 segurança	ao	cego.	Desta	 forma	
pretende-se	 a	 criação	 de	 um	 protótipo	 de	 características	 plenas	 como	 a	 bengala,	 porém	
provido	de	tecnologias	que	por	meio	de	um	movimento	de	varredura,	seja	capaz	de	verificar	a	
presença	de	objetos,	declives	do	terreno,	entre	outros	obstáculos	que	interferem	diretamente	
na	 locomoção	 autônoma	 do	 cego.	 Neste	 contexto,	 visando	 aliar	 o	 conhecimento	 cientifico-
tecnológico,	 a	 realidade	 e	 ao	 dia	 a	 dia	 do	 aluno,	 este	 projeto	 busca	 desenvolver	 atividades	
sistemáticas	 e	 profundas	 não	 bastando-se	 de	 proveito	 para	 o	 aluno,	 deixando	 a	 população	
apenas	como	plateia.	As	possibilidades	e	 tecnologias	deste	câmpus	podem	e	devem	cumprir	
sua	 missão	 institucional,	 utilizando	 os	 projetos	 como	 vitrine	 para	 criar	 vínculos	 com	 a	
comunidade	e	posterior	construção	de	conhecimento.	

OBJETIVOS:	Objetivo	geral:	Desenvolver	um	protótipo	para	auxiliar	o	deficiente	visual	no	seu	
dia	a	dia.	O	protótipo	ajudará	os	deficientes	visuais	fornecendo	informações	que	ajudam	a	sua	
mobilidade,	através	da	identificação	do	ambiente	que	estão	inseridos.	Objetivos	específicos:	-	
Pesquisar	e	aprimorar	os	conhecimentos	em	relação	às	tecnologias	escolhidas	que	englobam	o	
projeto.	 -	 Identificar	 as	 necessidades	 e	 dificuldades	 encontradas	 com	 o	 deslocamento	 de	
portadores	 de	 deficiência	 visual	 quando	 saem	 às	 ruas	 de	 nossa	 cidade.	 -	 Oportunizar	 aos	
deficientes,	 maior	 segurança	 em	 sua	 mobilidade	 através	 do	 fornecimento	 de	 informações	
sobre	o	ambiente	em	que	ele	está	inserido.	-	Identificar	tecnologias	que	mais	se	encaixem	na	
proposta	do	projeto.	-	Realizar	testes	do	protótipo	com	usuários	reais.	

METODOLOGIA:	A	primeira	etapa	do	projeto	deu-se	através	da	firmação	de	parceria	com	a	
instituição	venâncio-airense	Monte	das	Tabocas,	seguindo	com	a	aplicação	de	um	questionário	
oral	sobre	a	acessibilidade	das	ruas	municipais.	Outra	etapa	da	pesquisa	deu-se	por	meio	de	
uma	investigação	nas	ruas	centrais	da	cidade	de	Venâncio	Aires.	Iniciou-se	com	a	avaliação	das	
barreiras	 físicas	 -	 “barreiras	 invisíveis”,	 que	 segundo	 relato	 dos	 deficientes	 visuais,	 acabam	
sendo	as	maiores	causadoras	de	acidentes.	O	percurso	 foi	 feito	por	videntes	e	os	obstáculos	
que	 foram	 detectados	 como	 possíveis	 “barreiras	 invisíveis”	 foram	 registrados	 em	 forma	 de	
anotações	 e	 fotografias.	 O	 desenvolvimento	 do	 projeto,	 deu-se	 por	 meio	 de	 estudo	 e	
desenvolvimento	 de	 algoritmos	 para	 reconhecimento	 do	 ambiente.	 A	 etapa	 seguinte	 é	
constituída	 do	 estudo	 do	 processamento	 e	 reconhecimento	 das	 imagens,	 com	 a	 análise	 de	
algoritmos	 para	 detectar	 obstáculos	 presentes	 nos	 ambientes.	 Utilizando	 o	 sensor	
infravermelho	consegue-se	 identificar	a	distância	dos	objetos	através	do	cálculo	da	distância	
dos	 pixels	 oriundos	 da	 imagem	 através	 das	 tonalidades:	 verde,	 azul	 e	 vermelho.	 Cada	 uma	
recebe	 um	 valor	 de	 distância	 em	 centímetros,	 dado	 pela	 relação	 do	 Kinect	 a	 um	 plano	 de	
controle,	por	exemplo,	a	cor	verde	recebe	uma	distância	de	até	um	metro	do	objeto,	ou	seja,	
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apresenta	 perigo.	 A	 cor	 azul,	 é	 referente	 a	 uma	 distância	 maior	 que	 um	 metro	 de	
profundidade.	E	assim	sucessivamente.	Depois	de	todos	estes	passos	o	sistema,	de	acordo	com	
os	dados	recebidos	da	detecção,	tem	uma	resposta.	Neste	caso,	na	aplicação	desenvolvida	se	
for	detectado	algum	objeto	ou	buraco,	é	enviado	um	sinal	sonoro	ao	usuário	informando	que	
há	perigo	no	ambiente.	Após	a	adaptação	do	Kinect	na	bengala	convencional,	serão	realizados	
testes	em	ambientes,	 como	dentro	de	uma	casa,	 ruas,	 praças.	 Finalmente	espera-se	 realizar	
testes	do	protótipo	junto	a	instituição	parceira	para	verificar	a	usabilidade	e	realizar	possíveis	
ajustes	de	acordo	com	as	necessidades.		

REFERÊNCIAS:	 DAVISON,	 Andrew.	 Kinect	 Open	 Source	 Programming	 Secrets,	 Hacking	 the	
Kinect	with	OpenNI,	NITE,	and	Java.	McGraw	Hill	Professional,	2012.	MACIEL,	Sylas	Fernandes.	
O	 “ir	 e	 vir”	 do	 deficiente	 visual	 (princípios,	 técnicas	 e	 procedimentos).	 Disponível	 em:	
<http://www.cmdv.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=568>.	 Acesso	 em:	 06	 ago.	
2014.	 MICROSOFT	 MSDN,	 Biblioteca	 MSDN	 Kinect	 for	 Windows	 SDK.	 Disponível	 em:	
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh855347>.	Acesso	em:	02	set.	2014.	MICROSOFT,	
Kinect	 For	 Windows.	 Disponível	 em:	 <http://www.microsoft.com/en-	
us/kinectforwindows/develop/resources.aspx>.	 Acesso	 em:	 09	 set.	 2014.	 SILVA,	 Joaquim	
Guilherme	Vasconcelos	Gonçalves.	 Sistema	de	 aumento	de	 segurança	para	 cadeira	de	 rodas	
baseada	 num	 sensor	 Kinect.	 Disponível	 em:	
<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/9257/1/Joaquim%20Gon%C3%A7alves%20Si
lva.pdf>.	Acesso	em:	29	agosto	de	2014.	

	

PLANO	DE	NEGÓCIOS	DE	TEORIA	A	PRÁTICA	

ORIENTADOR:	Luciane	Rosa	de	Oliveira	

AUTORES:	Andressa	Flores	Vasques,	João	Pedro	Schebek	e	Vitoria	Vasconcellos	da	Luz	

PROBLEMA:	A	disicplina	de	Gestão	e	Empreendedorismo	é	uma	disciplina	curricular	no	curso	
Técnico	integrado	em	Informática	mostrando	de	forma	teórica	a	apresentação	de	um	plano	de	
negócios.	O	Plano	de	negócios	é	uma	ferramenta	essencial	para	o	planejamento	e	manutenção	
de	 uma	 empresa	 onde	 muitos	 empreendedores	 não	 possuem	 o	 conhecimento	 capacitação	
sobre	esta	 ferramenta.	 Tendo	em	vista	o	desenvolvimento	 regional	 o	 empreendedor	 é	peça	
fundamental	 pois	 ele	 pode	 ser	 considerado	 "A	 Alavanca	 que	 move	 o	 mundo",	 pois	 esses	
empreendedores,	 de	 pequenas	 e	 médias	 empresas	 são	 responsáveis	 por	 gerar	 muitos	
empregos	e	trazer	o	desenvolvimento	econômico.	A	escola	acaba	ensinando	apenas	de	forma	
teórica	esta	ferramenta.	Portanto	é	possível	ensinar	de	forma	prática	a	disciplina	de	Gestão	e	
Emprendedorismo?		

JUSTIFICATIVA:	A	escola	é	um	ambiente	que	visa	a	construção	do	conhecimento.	Muito	tem	
se	 falado	sobre	a	educação	profissional	e	 técnica	no	Brasil	e	 sua	aplicabilidade	na	prática.	O	
mercado	de	 trabalho	esta	 sedento	de	profissionais	habilitados	para	a	 sua	 inserção,	portanto	



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

116	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

muitas	 políticas	 públicas	 como	 a	 ampliação	 da	 rede	 federal	 de	 ensino	 e	 programas	 como	 o	
Pronatec	facilitaram	o	acesso	de	pessoas	 junto	ao	ensino	técnico	nas	mais	diversas	áreas.	Se	
por	 um	 lado	 existe	 um	 aumento	 das	 vagas,	 existe	 uma	 questão	 entre	 a	 teoria	 e	 a	 prática.	
Devendo	analisar	na	realidade	se	as	escolas	estão	realmente	preparando	os	alunos	visando	sua	
preparação	 para	 por	 em	 prática	 após	 o	 período	 escolar.	 O	 Conselho	 Nacional	 de	 educação	
emitiu	parecer	favorável	a	introdução	do	empreendedorismo	nas	escolas	publicas	e	privadas,	
por	 entender	 que	 este	 componente	 caminha	 pela	 diversas	 áreas	 do	 saber	 e	 visando	 a	
capacitação	 sobre	 a	 gestão	 e	 o	 desenvolvimento	 de	 um	 espírito	 empreendedor	 junto	 aos	
alunos.	 Portanto	 com	 a	 facilidade	 do	 acesso	 devido	 ao	 aumento	 de	 vagas	 verifica-se	 a	
necessidade	 de	 um	 aumento	 na	 qualidade	 do	 ensino	 técnico,	 e	 já	 que	 a	 intenção	 é	 a	
qualificação	 de	 Mao	 de	 obra	 para	 o	 mercado	 de	 trabalho.	 Cabe	 ao	 educador	 durante	 o	
processo	 propiciar	 um	 ambiente	 que	 vise	 a	 teoria,	 a	 pratica	 para	 o	mercado	 de	 trabalho	 e	
ainda	seja	atraente	aos	alunos,	neste	contexto	alia-se	o	uso	de	mídias	como	a	informática	afim	
de	 despertar	 o	 interesses	 dos	 alunos	 para	 o	 processo	 educativo,	 fazendo-os	 se	 tornarem	
atores	principais	na	construção	do	conhecimento.		

OBJETIVOS:	Desenvolver	de	forma	prática	a	disciplina	de	gestão	empreendedorismo	através	
da	construção	de	um	plano	de	negócios	a	partir	do	software	Plano	de	negócios.	Este	software	
qualificado	 como	 mídia	 informática	 pode	 ser	 utilizados	 por	 empresários,	 futuros	
empreendedores	e	estudantes.	Este	software	foi	desenvolvido	pelo	SEBRAE-MG		

METODOLOGIA:	Será	realizada	a	pesquisa	de	campo,	no	 Instituto	Federal	Sul	Riograndense	
na	 cidade	 de	 Bagé,	 RS	 onde	 será	 investigado	 o	 fenômeno:	 Prática	 e	 Teoria	 no	 processo	
educacional.	 A	 pesquisa	 de	 campo	 foi	 escolhida	 para	 aprofundarmos	 sobre	 o	 assunto	 nas	
escolas	in	loco,	sendo	que	esse	tipo	de	relação,	ao	levantar	dados,	não	requerer	equipamentos	
especiais	para	a	coleta	de	dados.	Quanto	à	abordagem	do	problema,	uma	pesquisa	pode	ser	
qualitativa	 ou	 quantitativa,	 segundo	 a	 concepção	 de	 GRESSLER	 (2004,	 p.	 43):	 A	 abordagem	
quantitativa	 caracteriza-se	 pela	 formulação	 de	 hipóteses,	 definições	 operacionais	 das	
variáveis,	 quantificação	 nas	 modalidades	 de	 coleta	 de	 dados	 e	 informações,	 utilizando	 de	
tratamentos	estatísticos.	Amplamente	utilizada,	a	abordagem	quantitativa	tem,	em	princípio,	a	
intenção	de	garantir	a	precisão	dos	resultados,	evitar	distorções	de	análise	e	interpretação	do	
modelo	quantitativo	estabelece	hipóteses	que	exigem,	geralmente,	uma	relação	entre	causa	e	
efeito	e	apoia	suas	conclusões	em	dados	estatísticos,	comprovações	e	testes,	já	a	abordagem	
qualitativa	 é	 utilizada	 quando	 se	 busca	 descrever	 a	 complexidade	 de	 determinado.	 A	
abordagem	 do	 projeto	 será	 quantitativa,	 pois	 será	 diagnosticado	 como	 ocorre	 de	 fato	 a	
relação	entre	aulas	 teóricas	e	práticas	na	disciplina	de	Gestão	e	Empreendedorismo,	 junto	a	
turma	 do	 oitavo	 semestre	 do	 cursos	 integrado	 de	 Informática.	 Para	 isso	 serão	 utilizados	
instrumentos	 questionário,	 visando	 a	 análise	 dos	 alunos	 junto	 ao	 software,	 analisando	 a	
relação	sobre	a	aprendizagem,	a	usualidade	e	aplicabilidade	do	software	Plano	de	Negócios	no	
ambiente	escolar.		

REFERÊNCIAS:	 BRASIL.	 Ministério	 da	 Educação.	 Conselho	 Nacional	 da	 Educação.	 Parecer	
CNE/CEB	n.º	13/2010.	Brasília,	DF.	Diário	Oficial	da	União	de	6	set.	2010,	Seção	1,	Edição	Extra,	
p.	3.	-GRESSLER,	L.	A.	Introdução	à	pesquisa:	projetos	e	relatórios.	São	Paulo:	Loyola.	2º	edição.	
2004.	-FREIRE,	F.M.P.	&	PRADO,	M.E.B.B.	Projeto	Pedagógico:	Pano	de	fundo	para	escolha	de	
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um	software	educacional.	In:	J.A.	Valente	(org.)	O	computador	na	Sociedade	do	Conhecimento.	
Campinas,	SP:	UNICAMP-NIED,	1999.	-	MADEIRO,	Eraldo	Pereira.	O	Papel	do	Gestor	escola	para	
a	motivação	do	aluno	e	do	professor	 .	Disponível	em:	<http://www.artigonal.com/educacao-
online-artigos/o-papel-do-gestor-escolar-na-motivacao-do-aluno-e-do-professor-
3351283.html.	>	Data	de	acesso:	22/06/2012.	-	MEDEIROS	,	Laércia	Maria	Bertulino	de.	Paulo	
Freire:	 construtor	 de	 uma	 Educação	 Transformadora.	 Disponível	 em:	 <	
http://br.monografias.com/trabalhos/paulofreire/paulofreire.shtml>	 -	 PRADO,	 Maria	
Elizabette	 Brisola	 Brito.	 Pedagogia	 de	 Projetos.	 Disponível	 em:	
<http://www.eadconsultoria.com.br/matapoio/biblioteca/textos_pdf/texto18.pdf>.	 Data	 de	
acesso:	 20/06/2012.	 -	 SOUZA,	 Silvana	Aparecida	 de.	 A	 introdução	do	 empreendedorismo	na	
educação	 brasileira:	 primeiras	 considerações.	 Disponível	 em:	
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NyjOLoZIdEcJ:https://www.metodis
ta.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/download/3291/3149+&cd=1&hl=pt-
PT&ct=clnk&	

	

POWER9	–	PLATAFORMA	PARA	APRENDZADO	E	PRÁTICA	DE	LNGUAGENS	
COMPUTACIONAIS	

ORIENTADORES:	Fábio	Santos	e	Ulisses	Corrêa	

AUTORES:	Pâmela	Olicheski	e	Thanise	Alano	

PROBLEMA:	 A	 Internet,	 atualmente,	 está	 em	 todo	 lugar	 por	 intermédio	 dos	 diversos	
dispositivos	 e	 plataformas	 disponíveis.	 Esse	 fato,	 associado	 ao	 grande	 número	 de	 pessoas	
criando	e	desenvolvendo	sistemas	e	aplicativos	para	web	contribuem	para	a	disseminação	de	
conhecimento	 de	 informática,	 mais	 especificamente	 de	 linguagens	 programação.	 Com	
referência	às	tecnologias	educacionais	fundamentadas	na	Web,	é	notório	que	nos	últimos	anos	
vem	crescendo	sua	utilização	e,	consequentemente,	aprimorando-se	os	resultados	obtidos	por	
intermédio	do	desenvolvimento	de	formas	de	aprendizagem	eficazes	e	eficientes.	Notou-se	a	
falta	de	ferramentas	simples	e	interativas	que	tenham	como	propósito	o	ensino	e	a	prática	de	
linguagens	de	programação	e	marcação,	assim	como	de	manipulação,	definição	e	consulta	de	
dados	 e	 assemelhados.	 Também,	 a	 carência	 de	 objetos	 de	 aprendizagem	 que	 reúnam	
informações	diversas	da	área	de	programação,	 sendo	essas	 coerentes	e	 coesas.	O	problema	
consiste	em,	utilizando	dos	conhecimentos	adquiridos	ao	longo	do	curso,	juntamente	com	os	
que	 estão	 sendo	 pesquisados	 e	 estudados	 pelos	 componentes,	 como	 desenvolver	 uma	
ferramenta	 de	 ensino	 e	 prática	 de	 linguagens	 computacionais	 e,	 por	 meio	 da	 utilização	 da	
mesma,	 promover	 o	 aprendizado	 a	 prática	 frequente	 das	 linguagens	 computacionais	 por	
estudantes,	 professores,	 pesquisadores	 da	 área	 e	 aguçar	 o	 interesse	 do	 público	 em	 geral	 a	
conhecer	 tanto	 essas	 linguagens,	 como	 os	 métodos	 utilizados	 para	 a	 construção	 das	
ferramentas.	
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JUSTIFICATIVA:	 Foram	 analisados	 os	métodos	 de	 aprendizagem	 no	 estudo	 da	 informática,	
com	ênfase	nas	linguagens,	e	também	as	ferramentas	de	ensino	e	prática	tanto	de	informática	
quanto	de	outras	áreas	do	conhecimento	e	o	relato	de	estudantes	e	professores,	de	como	as	
pessoas	normalmente	 reagem	ao	 serem	apresentadas	as	 formas	de	programação	e	 também	
quanto	 são	 desafiadas	 a	 retomar	 a	 algo	 que	 já	 viram	 anteriormente.	 Deste	 modo	 foi	
constatado	que	há	uma	 falta	de	 ferramentas	 simples	e	 interativas	no	mercado,	que	 tenham	
como	propósito	o	ensino	e	a	prática	de	 linguagens	de	programação	e	marcação,	assim	como	
de	manipulação,	definição	e	consulta	de	dados,	juntamente	com	a	necessidade	particular	dos	
estudantes	em	voltar	a	praticar	a	utilização	e	estudo	dessas	 linguagens	aprendidas,	 já	que	é	
percebido	que	este	aprendizado	se	perde	e	enfraquece	ao	longo	do	tempo.	

OBJETIVOS:	Como	objetivo	geral	esperamos	a	disseminação,	por	 intermédio	de	um	sistema	
para	 internet,	 de	 conhecimentos	 na	 área	 de	 informática,	 mais	 especificamente	 linguagens	
computacionais.	 Como	 objetivos	 específicos	 apresentamos:	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	
aplicação	 web	 que	 supere	 as	 expectativas	 dos	 usuários	 no	 tocante	 à	 interface	 e	
funcionalidades.	Para	tanto	lança-se	mão	da	utilização	do	que	se	tem	de	mais	moderno	para	o	
desenvolvimento	 de	 sistemas	 para	 Web:	 HTML5,	 CSS3,	 PHP,	 Ajax	 e	 MySQL;	 promover	 e	
incentivar	o	 interesse	por	 linguagens	de	programação,	não	somente	em	estudantes	da	área,	
mas	também	no	público	em	geral;	divulgar	e	promover	métodos	inovadores.	

METODOLOGIA:	O	Power9	é	uma	pesquisa	tecnológica	de	natureza	aplicada	pois	desenvolve	
um	produto,	quanto	aos	objetivos	é	de	 caráter	exploratório	pela	 criação	de	uma	 inovação	e	
constante	descoberta	de	praticas.	É	uma	pesquisa	experimental	pois	desenvolve	protótipo	e	é	
executada	 em	 laboratório.	 O	 Objeto	 de	 Aprendizagem	 é	 constituído	 por	 duas	 plataformas,	
sendo	 essas	 um	 web	 site	 e	 um	 aplicativo	 para	 Android.	 As	 duas	 plataformas	 possuem	
funcionamentos	 semelhantes.	 Os	 sistemas	 oferecem	 ao	 usuário	 opção	 de	 cadastro,	 para	
posterior	autenticação.	Após	autenticado	no	sistema,	quando	cadastrado,	é	possível	conectar-
se	aos	amigos	já	cadastrados.	Nesse	ponto,	os	sistemas	disponibilizam	duas	opções:	é	possível	
selecionar	um	ou	mais	cursos,	para	iniciar	o	aprendizado	do	mesmo,	ou	no	caso	do	usuário	já	
possuir	 conhecimentos	 sobre	 um	 ou	 mais	 cursos,	 selecionar	 esse	 curso	 na	 interface	
responsável	 por	 enviar	 lembretes	 do	 treino,	 e	 após	 iniciar	 o	 exercício.	 Quando	 encontradas	
dificuldades	 na	 resolução	 de	 alguma	 atividade,	 é	 possível	 publicar	 questionamentos	 que	
poderão	ser	respondidos	por	usuários	que	 já	tenham	avançado	o	nível	referente	a	atividade.	
Sob	orientação	do	coordenador	será	projetada	e	desenvolvida	uma	base	de	dados	MySQL	que	
será	 responsável	 pelo	 armazenamento	 dos	 dados.	 A	 metodologia	 aqui	 é	 a	 confecção	 do	
Universo	 de	 Discurso,	 do	 Diagrama	 Entidade-Relacionamento	 no	 SGBD	 (WorkBench)	 e,	 por	
fim,	 a	 criação	 do	 repositório	 de	 dados	 no	 MySql.	 As	 plataformas	 serão	 confeccionadas	
utilizando	as	seguintes	tecnologias	de	programação	para	web:	·	Website:	PHP,	SQL,	HTML,	CSS	
e	JAVASCRIPT	·	Aplicativo	Android:	JAVA,	XML	e	SQL.	Desenvolvimento	e	teste	do	sistema	para	
web	(POWER	9)	em	modo	desenvolvimento,	através	da	implantação	e	instalação	do	banco	de	
dados	e	do	sistema	em	um	servidor	gratuito.	Implantação	do	POWER9	em	modo	de	produção,	
ou	seja,	habilitado	para	o	público	em	geral	acessar,	por	fim,	análise	dos	resultados	obtidos	por	
intermédio	do	número	de	visitantes	do	site.	
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REFERÊNCIAS:	pt.duolingo.com	codecademy.com	teamtreehouse.com	CONVERSE,	T;	PARK,	J.	
PHP	 a	 Bíblia.	 Editora	 Campus-Elsevier,	 2003.	 NIEDERAUER,	 J.	 Desenvolvendo	Websites	 com	
PHP.	 2ª	 edição.	 Editora	 Novatec,	 2004.	 NIEDERAUER,	 J.	 PHP	 para	 quem	 conhece	 PHP.	 3ª	
edição.	 Editora	 Novatec,	 2008.	 SOARES,	 Wallace.	 PHP	 5	 –	 Conceitos,	 programação	 e	
integração.	 Editora	 Erica,	 2005.	 REBITTE,	 L.	 Dominando	 Tableless.	 Editora	 Alta	 Books,	 2006.	
FLANAGAN,	D.	JavaScript:	o	Guia	Definitivo.	2ª	edição.	Editora	Bookman,	2004.	THOMSON,	L;	
WELLING,	 L.;	 PHP	e	MYSQL:	Desenvolvimento	web.	 Editora	Campus-Elsevier,	 2005.	MAISON,	
MICHAEL.	Use	a	cabeça	–	Java	Script.	Editora	Alta	Books,	2008.	SILVA,	M.	S.	Criando	sites	com	
HTML.	Editora	Novatec,	2008.	SILVA,	M.	S.	Construindo	Sites	com	CSS	e	(X)HTML	-	1ª	edição.	
Editora	Novatec,	2007.	

	

PUKAPUKA	–	PLATAFORMAWEB	PARA	O	AUXÍLIO	NO	LETRAMENTO	DE	CRIANÇAS	

ORIENTADORES:	Rodrigo	Remor	Oliveira	e	Suzana	Trevisan	

AUTORES:	Bruno	Délcio	Oliveira	de	Moraes	e	Matheus	Henrique	Wichman	

PROBLEMA:	A	 tecnologia	 está	 cada	 dia	mais	 presente	 na	 vida	 das	 pessoas,	 auxiliando	 em	
diversas	tarefas	e	ações.	Segundo	dados	divulgados	pelo	IBGE	[2015],	em	2013	quase	metade	
da	população	do	Brasil	(49,4%)	tinha	acesso	à	Internet.	No	contexto	da	educação,	o	Ministério	
da	 Educação	 (MEC)	 está	 ampliando	 o	 acesso	 as	 Tecnologias	 da	 Informação	 e	 Comunicação	
(TICs)	nas	escolas	públicas,	através	do	Projeto	Nacional	de	Tecnologia	Educacional	(PROINFO)	
[Ministério	da	Educação	2015].	Contudo,	o	bom	proveito	e	uso	destas	tecnologias	vão	além	da	
simples	disponibilidade	aos	alunos.	É	necessário	um	envolvimento	entre	professores,	gestão	e	
estudantes	para	que	o	 real	aproveitamento	pedagógico	destes	materiais	efetivamente	ajude	
na	 aprendizagem.	 Segundo	 Indezeichak	 [2007],	 todo	 o	 processo	 precisa	 ser	 repensado,	 a	
tecnologia	na	escola	não	pode	ser	utilizada	somente	para	ilustrar	o	conteúdo	ministrado.	Hoje,	
continua	o	professor	falando	e	o	aluno	ouvindo,	porém,	com	uma	forma	diferente	de	visualizar	
o	conteúdo.	Apesar	do	potencial	a	ser	explorado,	o	estado-da-arte	ainda	carece	de	alternativas	
robustas	 para	 o	 ensino	 de	 crianças	 em	 plataformas	 digitais.	 Este	 trabalho	 apresenta	 uma	
plataforma	 para	 o	 letramento	 de	 crianças,	 definindo	 letramento	 como	 a	 incorporação	
funcional	a	que	conduzem	as	habilidades	de	leitura,	interpretação	e	escrita.		

JUSTIFICATIVA:	Com	a	grande	adoção	da	tecnologia,	seu	potencial	para	auxiliar	na	sociedade	
torna-se	 cada	 vez	 mais	 evidente.	 Em	 particular,	 a	 educação	 pode	 ser	 amparada	 de	 forma	
substancial	 através	 do	 desenvolvimento	 e	 da	 disseminação	 de	 conteúdos	 de	 forma	 mais	
variada,	 objetiva	 e	 ubíqua.	 O	 ensino	 aliado	 à	 tecnologia	 tem	 potencial	 para	 contribuir	 com	
novos	 estímulos	 de	 maneira	 mais	 variada	 –	 dado	 o	 grande	 volume	 de	 materiais	 digitais	 –,	
objetiva	–	visto	que	pode	ser	utilizada	para	desenvolver	conhecimentos	pontuais	–	e	ubíqua	–	
em	virtude	do	fácil	compartilhamento	destes	materiais	digitais.	Da	mesma	maneira,	pode	ser	
uma	 forma	 de	 auxiliar	 a	 rotina	 do	 professor	 em	 sala	 de	 aula,	 ajudando	 este	 a	 identificar	
dificuldades	 e	 amplificar	 os	 potenciais	 individuais	 ou	 coletivos	 dos	 alunos	 [Cabral	 e	 Correia	
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2012].	 Após	 a	 analise	 dos	 trabalhos	 relacionados	 averiguou-se	 que	 já	 existem	 exemplos	 de	
jogos	que	tratam	do	letramento.	Porém,	poucos	deles	são	colaborativos,	dado	que,	os	usuários	
utilizam	 apenas	 de	 materiais	 e	 informações	 pré-definidas.	 Como	 também	 não	 possibilitam	
adaptações	 estruturais	 em	 sua	 plataforma,	 ou	 seja,	 impedem	 mudanças	 circunstanciais	 e	
devido	a	um	único	foco	não	são	aplicáveis	a	uma	sala	de	aula.	

OBJETIVOS:	 O	 objetivo	 é	 tornar	 o	 aprendizado	 ainda	 mais	 divertido,	 aliando	 jogos	 e	 a	
utilização	 dos	 recursos	 comuns	 às	 crianças,	 tais	 como	 os	 computadores,	 smartphones	 e	
tablets.	Assim	como,	maximizar	o	aproveitamento	e	a	disseminação	dos	recursos	digitais	nas	
escolas,	 apresentando	 uma	 ferramenta	 para	 auxiliar	 a	 rotina	 dos	 educadores	 e	 também	
incentivar	 os	 alunos.	 Apresenta-se	 abaixo	 os	 objetivos	 específicos	 aos	 quais	 almejam-se	
alcançar	com	o	desenvolvimento	deste	projeto.	Objetivos	específicos:	Tornar	o	ensino	público	
infantil	mais	acessível	e	flexível;	Apoiar	no	letramento	de	crianças;	Apresentar	uma	ferramenta	
de	 fácil	 operação	 e	 sem	 custos;	 Auxiliar	 na	 rotina	 dos	 professores	 em	 sala	 de	 aula;	
Proporcionar	 uma	 alternativa	 eficiente	 de	 aprendizagem;	 Direcionar	 as	 habilidades	 das	
crianças	com	recursos	digitais	para	algo	produtivo;	Garantir	que	a	plataforma	seja	acessível	a	
um	grande	número	de	sistemas	operacionais;	Aproximar	a	didática	escolar	aos	benefícios	do	
uso	da	tecnologia;	

METODOLOGIA:	 A	 fim	 de	 solucionar	 o	 problema,	 propõe-se	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	
plataforma	composta	de	exercícios	na	forma	de	jogos	divididos	por	temas	e	níveis,	estes	que	
vão	sendo	desbloqueados	conforme	o	usuário	avança.	Os	alunos	podem	escolher	os	temas	que	
pretendem	 aprender	 e	 então	 iniciar	 as	 resoluções	 dos	 exercícios.	 Esses	 seguem	 uma	 escala	
gradual	 de	 dificuldade	 e	 abrangem	 diversos	 setores	 como:	 rimas,	 síntese	 de	 informações,	
reconhecimento	 de	 sequências	 temporais,	 trabalho	 com	 sons,	 memória	 e	 escrita.	 A	 cada	
exercício	 concluído	 o	 aluno	 recebe	 uma	 gratificação	 na	 forma	 de	 pontos	 em	 seu	 perfil.	 Ao	
atingir	 um	 determinado	 nível	 os	 pontos	 são	 revertidos	 na	 espécie	 de	 um	 selo	 permanente,	
indicando	seu	nível	de	aprendizagem.	Os	selos	têm	a	finalidade	de	incentivar	a	criança	e	tornar	
as	 resoluções	 das	 questões	 desafiadoras,	 atraindo	 sua	 atenção	 e	 fazendo	 satisfatórios	 os	
avanços.	Além	dos	exercícios	pré-definidos	da	plataforma,	esta	pode	ser	utilizada	também	em	
sala	de	aula,	onde	o	professor	pode	criar	novos	exercícios	e	então	disponibilizar	para	a	turma.	
A	plataforma	é	aberta	a	qualquer	pessoa,	porém	recomenda-se	que	seja	utilizada	por	alunos	
de	3°	a	5°	anos	do	ensino	fundamental,	séries	onde	o	letramento	é	inicialmente	desenvolvido.	
As	configurações	que	definem	como	o	usuário	responderá	o	exercício,	tal	como	palavras	que	
serão	exibidas,	por	exemplo,	são	armazenadas	em	formato	JSON	(JavaScript	Object	Notation)	
em	um	banco	de	 dados	MySQL.	A	 implementação	 esta	 sendo	 feita	 na	 linguagem	PHP	 (PHP:	
Hypertext	Preprocessor)	com	uso	do	framework	Laravel.	Como	trabalhos	futuros	pretende-se	
implementar	novos	tipos	de	exercícios	e	ampliar	o	número	de	temas	disponíveis.	Além	disso,	
almeja-se	 testar	a	plataforma	em	condições	 reais,	ou	seja,	em	uma	sala	de	aula,	onde	serão	
documentadas	e	estudadas	as	 facilidades,	dificuldades	e	considerações	acerca	de	seu	uso.	O	
objetivo	é	ter	a	opinião	geral	dos	principais	usuários	do	sistema,	os	alunos	e	professores.	

REFERÊNCIAS:	IBGE,	2015.	Acesso	à	Internet	e	à	Televisão	e	Posse	de	Telefone	Móvel	Celular	
para	 Uso	 Pessoal:	 2013.	 Disponível	 em:	
http://www.mc.gov.br/publicacoes/doc_download/2555-pnad-tic-2013	 [Acesso	 em	 10	 de	



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

121	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

julho	 de	 2015].	 INDEZEICHAK,	 S.	 T.,	 2007.	 O	 professor	 de	 língua	 portuguesa	 e	 o	 ensino	
mediado	 pela	 tecnologia.	 In:	 Produção	 didático-pedagógica	 PDE/UEPG,	 Programa	 de	
Desenvolvimento	Educacional	–	Universidade	Estadual	de	Ponta	Grossa,	p.	1-29.	CABRAL,	Z.A.	
E	 CORREIA,	 D.	 A.,	 2012.	 Letramento	 Digital	 Na	 Prática	 Docente.	 Revista	 Caminhos	 Em	
Linguística	 Aplicada,	 Volume	 6,	 Número	 1.	 MINISTÉRIO	 DA	 EDUCAÇÃO,	 2015.	 ProInfo	 -	
Apresentação.	 Disponível	 em:	 http://portal.mec.gov.br/index.	
php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=460	[Acesso	em	9	de	julho	de	2015].	

	

SALADA	SAUDÁVEL	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira		

AUTORES:	Filipe	Willers	e	Stéffano	Lopes	Heckler		

PROBLEMA:	Conseguir	 comida	de	maneira	mais	 fácil	 e	prática,	 seja	a	partir	do	conforto	do	
seu	lar	ou	da	correria	do	horário	de	almoço	no	seu	trabalho.	

JUSTIFICATIVA:	 Todos	 precisamos	 de	 alimentação,	 hoje	 em	 dia,	 achar	 um	 bom	 lugar	 pra	
comer,	seja	para	comer	em	casa	ou	no	trabalho,	é	difícil,	por	causa	das	distâncias,	tempo.	

OBJETIVOS:	 Permitir	 ao	 usuário	 usar	 seu	 smartphone	 ou	 tablet	 para	 fazer	 pedidos	 para	 o	
restaurante.	O	usuário	irá	precisar	de	acesso	à	internet	e	fornecer	alguns	dados	básicos	-	que	
serão	 armazenados	 em	 um	 banco	 de	 dados	 -	 para	 realizar	 os	 pedidos.	 O	 aplicativo	
desenvolvido	 por	 nós	 tem	 como	 objetivo	 a	 realização	 de	 pedidos	 para	 a	 um	 restaurante.	 O	
usuário	que	quiser	realizar	um	pedido	acessará	o	aplicativo	em	seu	smartphone	Android,	e	fará	
um	cadastro	com	seus	dados	básicos	e	 incluindo	o	endereço,	para	o	caso	de	pedido	de	tele-
entrega.	Se	o	cliente	já	tiver	um	cadastro,	apenas	preencherá	as	opções	desejadas	e	enviará	o	
pedido.	 O	 pedido	 será	 enviado	 para	 um	 site	 ou	 e-mail	 que	 é	 acessado	 por	 um	 atendente	
(funcionário)	 do	 restaurante,	 que	 irá	 verificar	 as	 opções	 selecionadas	 para	 o	 pedido	 ser	
preparado	e	enviado	para	entrega	assim	que	estiver	pronto.	

METODOLOGIA:	Modelos	 UML	 (Unified	Modeling	 Language)	 foram	 criados	 no	 Astah	 para	
auxiliarem	no	planejamento	 inicial	do	projeto,que	está	 sendo	desenvolvido	o	aplicativo	para	
sistema	 Android	 no	 editor	 Android	 Studio,	 este	 nos	 permite	 planejar	 também	 o	 layout	 das	
telas	e	programar	o	código(Java).	Banco	de	dados	foi	modelado	e	construído	em	SQL	usando	
MySQL.	

REFERÊNCIAS:	ANDROID	DEVELOPERS;	developer.android.com	
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SELECTOR	–	REDE	SOCIAL	COM	SISTEMA	DE	FILTRAGEM	EM	PUBLICAÇÕES	DE	
OUTROS	USUÁRIOS	

ORIENTADOR:	Calebe	Micael	de	Oliveira	Conceição	

AUTORES:	João	Victor	Faria	e	Juliane	Poeta	

PROBLEMA:	Selector	é	uma	rede	social,	na	qual	o	usuário	poderá	escolher	o	que	exibirá	na	
sua	linha	do	tempo	sem	necessitar	desfazer	uma	amizade	por	um	assunto	que	não	lhe	agrada	
ou	opinião	adversa.	A	partir	de	uma	combinação	no	 tópico	proposto	no	perfil	do	amigo	que	
você	deseja	restringir	algum	assunto,	 fazendo	com	que	oculte	o	que	ele	coloca	em	forma	de	
tag,	na	própria	linha	do	tempo,	se	a	tag	estiver	relacionada	ao	assunto	que	escolheste.	Todas	
pessoas	 tem	 no	 mínimo	 um	 assunto	 que	 divergem	 com	 outras,	 porém,	 às	 vezes	 só	 a	
conscientização	não	é	suficiente,	assim	a	plataforma	funcionará	como	um	auxílio	para	que	não	
acabem	com	amizades	no	mundo	 real	 a	 partir	 do	mundo	 virtual,	 e	 sim,	 gerar	mais	 laços	 de	
afeições	 com	pessoas	 no	mundo	 real	 a	 partir	 do	mundo	 virtual.	 Por	 isso	 nossa	 pergunta	 de	
pesquisa	é	“Como	amenizar	as	discussões	geradas	através	das	redes	sociais,	que	tem	o	intuito	
de	aproximar	os	usuários?”.	

JUSTIFICATIVA:	 Segundo	 a	 União	 Internacional	 de	 Telecomunicações,	 no	 ano	 de	 2014,	 3	
bilhões	de	pessoas	obtiveram	acesso	à	internet	ao	redor	do	mundo,	ou	seja,	40%	da	população	
mundial	 já	 se	 utiliza	 desse	 recurso.	 Número	 ainda	 mais	 expressivo	 que	 em	 2009	 quando	
tínhamos	2	bilhões	de	usuários	conectados.	O	que	mais	influencia	no	acesso	à	internet	são	as	
chamadas	redes	sociais,	que	significam	uma	série	de	ligações	composta	por	várias	pessoas	com	
diversos	tipos	de	relações	compartilhando	em	um	mesmo	local,	online,	essas	afeições.	A	IBM	
estimou	que	1	bilhão	e	500	milhões	de	pessoas	já	utilizavam	redes	sociais	no	ano	de	2012,	a	
maioria	tendo	passado	a	utilizar	esse	recurso	entre	os	anos	de	2009	e	2012,	sendo	que	no	ano	
de	2015	poderá	ser	ainda	mais	expressivo.	Hoje	as	redes	sociais	são	um	dos	maiores	mercados	
no	 mundo	 tecnológico,	 entre	 elas	 encontram-se:	 Facebook,	 Youtube,	 Whatsapp,	 Snapchat,	
Twitter	 e	 Skype,	 sendo	 que,	 esses	 serviços	 atingem	 tanto	 o	 mundo	 dos	 computadores	 e	
notebooks,	quanto	o	mercado	dos	smartphones	que	hoje	 já	possui	38,8	milhões	de	usuários	
no	Brasil	e	1	bilhão	e	600	milhões	de	pessoas	no	mundo,	um	salto	de	25%	no	período	entre	
2013	e	2014.	Esses	números	comprovam	o	avanço	tecnológico	a	cada	ano,	porém,	junto	vem	
um	dos	maiores	problemas,	a	divergência	de	opiniões	nas	redes	sociais	que	acaba	por	afastar	
as	pessoas	ao	invés	de	integrá-las.	Isso	por	que	elas	expõem-se	de	um	jeito	diferente	do	qual	
fariam	se	estivessem	frente	a	frente	uma	com	a	outra,	haja	visto	que	expor	as	opiniões	atrás	
da	telinha	é	muito	mais	fácil,	pois	dá	coragem	aos	que	se	utilizam	desse	meio,	que	ao	mesmo	
tempo	que	é	tão	próximo	é,	tão	distante.	

OBJETIVOS:	O	objetivo	do	Selector	é	fazer	com	que	o	usuário	não	necessite	mais	presenciar	
publicações	 de	 um	 amigo	 seu,	 que	 comenta	 assuntos	 nos	 quais	 você	 não	 concorda,	 sem	
precisar	terminar	com	uma	amizade.	Usamos	como	referência	em	nossas	metas	específicas	a	
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abrangência	 no	mercado	 tecnológico,	 possibilitando	 uma	 nova	 plataforma	 para	 usuários	 ao	
redor	 do	 mundo,	 para	 isso	 nossa	 plataforma	 necessitará:	 a)Desenvolver	 um	 sistema	 com	
segurança	aos	usuários;	b)Confeccionar	um	 layout	de	 fácil	acesso	para	 todos;	c)Realizar	uma	
plataforma	 com	 recursos	 em	 tempo	 real;	 d)Elaborar	 um	 plano	 de	 negócios.	 Sendo	 assim,	
durante	o	desenvolvimento	do	projeto,	conversamos	e	sugerimos	propostas	aos	usuários	das	
redes	 sociais,	 que	 desenvolveram	 sugestões	 e	 dúvidas	 ainda	 mais	 detalhadas	 de	 como	
funcionará	o	Selector,	os	mesmos	concluíram	que	é	muito	útil	e	que	será	muito	utilizado	pelos	
os	frequentadores	de	internet.	

METODOLOGIA:	 Primeiramente	 analisamos	 o	 que	 o	 Selector	 poderia	 se	 diferenciar	 no	
mercado,	 após	 isso	 começamos	 a	 fazer	 pesquisa	 de	 dados	 sobre	 se	 o	 Selector	 poderia	 se	
tornar	útil	para	os	usuários	que	se	beneficiam	das	redes	sociais	durante	o	seu	dia.	Utilizando	a	
linguagem	 de	marcação	 HTML5,	 iremos	 desenvolver	 a	 estruturação	 de	 todo	 o	 site	 e	 com	 o	
CSS3	iniciaremos	as	estilizações	do	layout,	deixando	de	forma	visualmente	agradável	para	que	
o	usuário	consiga	o	acessar	mais	fácil.	Quando	concluída	as	etapas	anteriores,	será	a	iniciada	a	
etapa	de	programação	com	a	linguagem	JavaScript	para	desenvolvimento	na	web	juntamente	
da	linguagem	PHP	orientada	a	objetos	para	o	acesso	no	servidor	Apache	que	será	configurado	
no	 sistema	 operacional	 Linux,	 nessa	 etapa	 será	 desenvolvida	 a	 programação	 da	 linha	 do	
tempo,	do	cadastro	de	usuários,	do	adicionamento	de	tags,	e	funções	como	adicionar	amigos	e	
excluir	amigos.	Os	dados	do	servidor,	irão	para	o	banco	de	dados,	no	nosso	caso	será	o	MYSQL,	
onde	já	temos	conhecimento	e	utilização	do	mesmo.	

REFERÊNCIAS:	RECUERO,	Raquel.	Redes	Sociais	na	 Internet.	1.	ed.	Porto	Alegre:	Meridional,	
2009.	 Disponível	 em:	 <http://www.ichca.ufal.br/graduacao/biblioteconomia/v1/wp-
content/uploads/redessociaisnainternetrecuero.pdf>	 Acesso	 em:	 16	 de	 maio	 de	 2014.	
PEREIRA,	Sara;	PEREIRA,	Luís;	PINTO,	Manuel.	Internet	e	Redes	Sociais:	Tudo	que	vem	à	rede	é	
peixe?.	1.	ed.	EDUMEDIA,	2011.	Disponível	em:	<http://www.lasics.uminho.pt/edumedia/wp-
content/uploads/2012/01/Redes-sociais.pdf>	 Acesso	 em	 25	 de	maio	 de	 2014.	 REIS,	 Allan	 de	
Souza;	 FERREIRA,	 Felipe	 Rafael	 Cardoso;	 SANTOS,	 Igor	 Silva;	 SOUZA;	Gideon	 Cardoso.	 Redes	
Sociais:	 a	 importância	 de	 sua	 utilização	 como	 ferramenta	 de	 ensino	 em	 instituições	
acadêmicas.	 2011.	 Disponível	 em	 <http://pt.slideshare.net/AllanReis1/redes-sociais-a-
importncia-de-sua-utilizao-como-ferramenta-de-ensino-em-instituies-acadmicas-apresentao>	
Acesso	em	07	de	 junho	de	2015.	 Internet	 já	 tem	quase	3	bilhões	de	usuários	no	mundo,	diz	
ONU.	 Folha	 de	 São	 Paulo,	 2014.	 Disponível	 em:	
<http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/11/1553088-internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-
usuarios-no-mundo-diz-onu.shtml>	Acesso	em:	24	de	maio	de	2015.	Número	de	usuários	de	
smartphones	 cresce	 25%	 em	 um	 ano	 no	 mundo.	 Hora	 1,	 2015.	 Disponível	 em:	
<http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/01/numero-de-usuarios-de-smartphones-cresce-25-
em-um-ano-no-mundo.html>	 Acesso	 em:	 12	 de	 maio	 de	 2015.	 1,5	 bilhão	 de	 pessoas	 usam	
redes	 sociais	 regularmente,	 estima	 IBM.	 Olhar	 Digital,	 2013.	 Disponível	 em:	
<http://olhardigital.uol.com.br/noticia/1,5-bilhao-de-pessoas-usam-redes-sociais,-estima-
ibm/31920>	Acesso	em	24	de	maio	de	2015.	
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SISTEMA	COMPUTACIONAL	PARA	AUXÍLIO	À	APRENDIZAGEM	UTILIZANDO	
REALIDADE	AUMENTADA	E	VIRTUAL	

ORIENTADORES:	Mauricio	da	Silva	Escobar	e	Paulo	Caetano	Virote	de	Souza	

AUTORES:	Edmilson	Conceição	do	Nascimento	Filho	e	Guilherme	da	Silva	Carvalho	

PROBLEMA:	A	indisciplina	pode	se	manifestar	de	diversas	formas	na	vida	de	um	estudante.	A	
bagunça	 e	 o	 barulho	 demonstram	 o	 seu	 desinteresse	 em	 sala	 de	 aula,	 reflexos	 da	 falta	 de	
atenção.	 Na	 verdade,	 a	 indisciplina	 poderia	 ser	 percebida	 muito	 antes	 de	 tornar-se	 um	
problema	 de	 comportamento,	 como	 a	 bagunça	 ou	 a	 agressividade,	 que	 são	 formas	 de	
expressão	 da	 falta	 de	 respeito	 com	 os	 estudos.	 O	 não	 acompanhamento	 das	 aulas	 já	 é	 um	
forte	 indício	 de	 indisciplina	 (AQUINO,	 1998;	 YAMAMOTO,	 2014).	 A	 educação	 no	 Brasil,	 de	
modo	geral,	tem	mostrado	esta	situação.	Com	base	na	falta	de	interesse	dos	alunos,	devemos	
refletir	 sobre	 os	 métodos	 tradicionais	 de	 ensino.	 Dessa	 forma,	 são	 necessários	 métodos	
inovadores,	 aliados	 à	 tecnologia,	 como	 forma	 de	 atrair	 o	 interesse	 do	 aluno	 e,	
consequentemente,	contribuir	para	sua	aprendizagem	fazendo	com	que	ele	se	foque	e	tenha	
mais	interesse	na	aula.	Nesse	contexto,	a	Realidade	Aumentada	–	RA	(FURHT,	2011)	pode	ser	
utilizada	para	aliar	o	real	ao	virtual,	sendo	capaz	de	enriquecer	o	conhecimento	e	a	imaginação	
dos	alunos.	Para	FURHT	(2011),	o	objetivo	básico	da	RA	é	aumentar	a	percepção	dos	usuários	
fazendo	 com	 que	 eles	 possam	 interagir	 com	 objetos	 virtuais	 tridimensionais,	 que	 parecem	
coexistir	 no	 mesmo	 espaço	 real,	 em	 tempo	 real.	 Já	 a	 Realidade	 Virtual	 (BLASCOVICH	 &	
BAILENSON,	2011),	é	uma	tecnologia	para	a	criação	de	mundos	computacionais	ou	ambientes	
imersivos	que	as	pessoas	podem	explorar	e	interagir.	

JUSTIFICATIVA:	Nas	 disciplinas	 regulares,	 como	 por	 exemplo,	 biologia,	 física	 e	 história,	 ou	
ainda,	em	disciplinas	 técnicas,	oferecidas	por	cursos	 técnicos	profissionalizantes	e	superiores	
que	 utilizam	 desenhos	 técnicos	 ou	 outras	 formas	 de	 representação,	 são	 utilizados	 muitos	
elementos	 visuais	 para	 exercitar	 a	 abstração	 dos	 alunos.	 Tais	 elementos	 muitas	 vezes	 são	
mostrados	 somente	 em	 mídia	 impressa,	 isto	 é,	 sem	 oferecer	 ao	 aluno	 uma	 representação	
completa	 que	 permita	 uma	 análise	 mais	 detalhada	 sobre	 o	 objeto	 sendo	 estudado.	Muitas	
vezes	o	aluno	precisa	construir	maquetes	ou	modelos	para	que	se	tenha	uma	noção	do	correta	
do	 espaço	 e	 percepção	 sobre	 um	 objeto.	 De	 forma	 a	 tornar	 as	 aulas	 mais	 atrativas	 e	
interativas,	 este	 projeto	 propõe-se	 a	 desenvolver	 um	 sistema	 onde	 alunos	 e	 professores	
podem	 ter	 acesso	 a	 materiais	 digitais,	 de	 forma	 que	 possa	 servir	 como	 uma	 ferramenta	
inovadora	 e	 de	 fácil	 acesso.	 Estes	 materiais	 serão	 modelos	 tridimensionais,	 obtidos	 por	
modelagem	em	programas	CAD	dos	objetos	a	serem	utilizados	em	aula,	de	forma	que	sejam	
visualizados	através	de	recursos	como	realidade	aumentada	e	realidade	virtual,	visto	que	tais	
tecnologias	dão	condições	de	simular	o	objeto	próximo	à	percepção	da	realidade.	A	realidade	
aumentada	 neste	 caso,	 servirá	 para	 a	 visualização	 dos	 objetos	 virtuais	 sobrepondo-os	 a	
elementos	do	mundo	real.	O	sistema	será	capaz	de	ler	marcadores	gráficos,	similares	a	códigos	
de	barras,	que	servirão	para	identificar	qual	objeto	deve	ser	exibido	na	tela	do	computador	ou	
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do	 smartphone.	 Já	 a	 realidade	 virtual	 permitirá	 ao	 aluno,	 através	 da	utilização	de	óculos	 de	
realidade	 virtual,	 a	 imersão	 em	 um	 ambiente	 tridimensional	 modelado	 para	 simular	 uma	
situação	sobre	um	determinado	conteúdo.	

OBJETIVOS:	O	objetivo	geral	deste	projeto	é	promover	a	construção	de	ambientes	e	objetos	
virtuais	 de	 aprendizagem,	 que	 possam	 ser	 utilizados	 e	 adaptados	 por	 professores	 na	
elaboração	 de	 aulas	mais	 interativas	 e	 atrativas,	 contribuindo	 no	 processo	 de	 formação	 dos	
alunos.	 Os	 objetivos	 específicos	 são:	 (i)	 Pesquisar	 sobre	 o	 estado	 da	 arte	 em	 Realidade	
Aumentada	 e	 Realidade	 Virtual,	 incluindo	 a	 utilização	 de	 óculos	 de	 realidade	 virtual;	 (ii)	
Modelar	ambientes	e	objetos	tridimensionais	a	fim	de	simular	situações	sobre	o	conteúdo	de	
uma	 matéria	 (a	 ser	 definida	 ao	 longo	 do	 projeto)	 para	 cada	 uma	 das	 áreas	 a	 seguir:	
Linguagens,	Códigos	e	suas	Tecnologias,	Ciências	da	Natureza,	Matemática	e	suas	Tecnologias	
e,	Ciências	Humanas	e	suas	Tecnologias;	 (iii)	Realizar	testes,	a	fim	de	avaliar	se	os	ambientes	
propostos	 estimulam	 o	 aprendizado	 e	 a	 curiosidade	 dos	 alunos	 acerca	 dos	 temas	 em	
consideração;	(iv)	Escrever	relatórios	técnicos	para	formalizar	o	desenvolvimento	do	projeto	e	
dos	resultados	obtidos;	e,	 (v)	Participar	de	feiras	científicas,	a	 fim	de	divulgar	a	 ideia	e	obter	
feedback	da	comunidade.	

METODOLOGIA:	Esta	pesquisa	se	caracteriza	como	um	estudo	exploratório,	sendo	a	principal	
estratégia	 de	 pesquisa	 utilizada,	 de	 acordo	 com	 a	 classificação	 Projeto	 e	 Criação	 (OATES,	
2006),	cujo	 foco	é	o	desenvolvimento	de	produtos	de	TI	 (Tecnologia	da	 Informação)	 (OATES,	
2006).	 Como	 o	 resultado	 desta	 pesquisa	 é	 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.	Este	projeto	pode	ser	organizado	
em	três	grandes	etapas,	que	são:	Etapa	1	–	Reconhecimento	do	problema:	nesta	etapa	serão	
estudados	 conceitos	 e	 aspectos	 relevantes	 à	 formulação	 do	 sistema	 proposto,	 como	 os	
conceitos	de	Objetos	de	Aprendizagem,	Realidade	Aumentada,	Realidade	Virtual,	Repositórios	
de	Conhecimento,	Sistemas	CAD	e	modelagem	3D.	Também,	durante	os	estudos	preliminares,	
serão	 pesquisados	 trabalhos	 relacionados.	 Etapa	 2	 –	 Desenvolvimento:	 é	 a	 proposição	 de	
ambientes	 virtuais	 de	 aprendizagem	 para	 as	 principais	 áreas	 de	 conhecimento	 do	 ensino	
médio,	como	forma	de	avaliar	a	viabilidade	em	utilizar	a	realidade	virtual	como	ferramenta	de	
ensino.	 Esta	 etapa	 envolve	 a	 aplicação	 dos	 conhecimentos	 adquiridos	 sobre	modelagem	 3D	
para	 a	 identificação	 e	 construção	 de	 pelo	 menos	 um	 ambiente	 virtual	 para	 cada	 área	 de	
conhecimento	citada	nos	objetivos.	Etapa	3	-	Avaliação:	a	partir	dos	conhecimentos	teóricos	e	
empíricos	 gerados	nas	 fases	 anteriores,	 serão	 conduzidos	 estudos	para	 avaliar	 os	 ambientes	
propostos	 ao	 término	 da	 Etapa	 2.	 Desta	 forma,	 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	os	ambientes	propostos.	A	avaliação	por	sua	
vez,	 consistirá	 em	 testes	 funcionais,	 demonstrando	o	 correto	 funcionamento	do	 software,	 e	
testes	 de	 aceitação,	 que	 consiste	 em	 disponibilizar	 o	 sistema	 para	 que	 ele	 seja	 testado	 por	
pelo	menos	um	professor	e	um	conjunto	de	alunos.	

REFERÊNCIAS:	Aquino,	J.	G.	A	indisciplina	e	a	escola	atual.	Rev.	Fac.	Educ.,	São	Paulo	,	v.	24,	n.	
2,	Julho	de	1998.	Blascovich,	J.,	Bailenson,	J.	Infinite	Reality:	Avatars,	Eternal	Life,	New	Worlds,	
and	 the	Dawn	of	 the	Virtual	Revolution.	William	Morrow	&	Co.	2011.	Furht,	B.	Handbook	of	
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Augmented	Reality.	Springer.	New	York.	2011.	Oates,	B.	Researching	Information	Systems	and	
Computing.	Sage	Publications	Ltd,	2006,	341p.	Yamamoto,	K.	Professor	brasileiro	gasta	20%	do	
tempo	de	aula	com	indisciplina.	UOL	Educação.	Disponível	em	<educacao.uol.com.br>.	Acesso	
em	1	de	novembro	de	2014.	

	

TALK	TRAINING	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Oliveira	

AUTORES:	Eric	Marques	e	Leonardo	Pereira	

PROBLEMA:	Devido	ao	processo	de	globalização,	nota-se,	cada	vez	mais,	uma	conexão	entre	
diversas	 culturas.	 Essa	 conexão	 traz	 diversas	 possibilidades,	 tornando	necessária	 a	 interação	
entre	 pessoas	 de	 diferentes	 lugares	 que	 falam	 diferentes	 idiomas.	 Portanto,	 muitas	 dessas	
pessoas	procuram,	por	opção	ou	necessidade,	aprender	outras	línguas,	além	da	sua	nativa.	A	
prática	 oral	 ou	 mesmo	 a	 tentativa	 desta	 é	 um	 dos	 meios	 mais	 efetivos	 de	 aprendizado	
(QUADROS;	FINGER,	2008).	Uma	das	maiores	dificuldades	ao	se	aprender	uma	nova	 língua	é	
manter	 ou	 ganhar	 fluência	 ao	 falar,	 pois	 com	 a	 falta	 de	 prática	 acaba-se	 perdendo	 grande	
parte	 da	 habilidade	 de	 conversação.	 No	 mercado,	 não	 se	 encontram	 aplicações	 móveis	
exclusiva	e	propriamente	voltadas	à	prática	da	escrita	e	da	fala.	Assim,	quando	se	quer	ou	se	
precisa	 praticar	 um	 idioma,	 é	 necessário	 recorrer	 a	 outros	 meios,	 tais	 como	 viagens	
internacionais,	 busca	 aleatória	 por	 parceiros	 de	 aprendizagem	 na	 internet,	 sites	 de	
relacionamentos,	 etc.	 Caso	 contrário,	 a	 pessoa	 pode	 perder	 fluência	 na	 língua.	 Embora	 seja	
possível	 encontrar	 diversas	 aplicações	 voltadas	 ao	 aprendizado	 de	 outras	 línguas,	 a	 maior	
parte	 delas	 conta	 apenas	 com	 algumas	 ferramentas	 para	 aprendizado	 de	 gramática	 e/ou	
vocabulário.	 Portanto,	 raramente	 encontram-se	 aplicações	 voltadas	 à	 prática	 da	 fala	 e	 ao	
aprendizado	 através	 da	 conversação	 e	 que	 também	 possibilitem	 o	 contato	 com	 falantes	
nativos	da	língua	que	se	quer	aprender.	

JUSTIFICATIVA:	O	presente	 trabalho	é	 justificado	devido	à	 carência	de	 ferramentas	móveis	
apropriadas	e	versáteis	com	foco	na	prática	e	na	obtenção	de	fluência	através	da	conversação	
no	 decorrer	 do	 aprendizado	 de	 novos	 idiomas	 (ESTIVALET;	 HACK,	 2011).	 É	 comum	 entre	
pessoas	que	estão	aprendendo	novas	 línguas	 viajar	para	 lugares	que	possuam	aquela	 língua	
como	idioma	nativo.	Para	garantir	umas	das	mais	eficientes	atividades	para	o	aprendizado	de	
novos	 idiomas,	 a	 imersão,	 o	 que	 torna	 quase	 que	 obrigatória	 a	 comunicação	 com	 falantes	
nativos	(KLEIN,	2006).	Contudo,	viajar	nem	sempre	é	viável,	o	que	dificulta	ou	 impossibilita	a	
prática	 da	 conversação	 quando	 não	 se	 encontra	 parceiros	 de	 conversa.	 Ademais,	 falar	
fluentemente	 e	 com	 segurança	 mais	 de	 um	 idioma	 pode	 auxiliar	 muitos	 profissionais	 ou	
estudantes	independentemente	de	suas	áreas	de	atuação,	visto	que	uma	ferramenta	móvel	se	
torna	 ideal	 para	 qualquer	 pessoa	 que	 não	 disponha	 de	 tempo	 ou	 dinheiro	 para	 viajar,	 bem	
como	disponibilidade	de	acessar	a	sites	de	relacionamentos	e	busca	de	parceiros	para	praticar	
a	conversação	do	idioma	a	ser	aprendido,	sendo	que	a	falta	de	fluência	ou	segurança	na	hora	
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de	 falar	 um	 segundo	 idioma	 pode	 desmotivar	 estas	 pessoas	 (SCHÜTZ,	 2003).	 O	
desenvolvimento	 de	 uma	 ferramenta	 para	 auxílio	 ao	 aprendizado	 permite	 que	 as	 pessoas	
possam	praticar	e	aprender	a	falar	outros	idiomas	de	maneira	acessível,	visto	que	os	celulares	
são	 onipresentes	 atualmente.	 Através	 de	 um	 software	 colaborativo,	 é	 possível	 a	 troca	 de	
conhecimentos	entre	usuários	que	buscam	aprender	o	idioma	nativo	um	do	outro,	formando	o	
diferencial	da	aplicação.	

OBJETIVOS:	O	projeto	visa	desenvolver	uma	nova	ferramenta	da	área	de	TIC	(Tecnologia	da	
Informação	e	Comunicação)	que	atenda	a	necessidade	de	pessoas	que	busquem	obter	fluência	
em	 certos	 idiomas,	 praticar	 ou	 encontrar	 meios	 viáveis	 e	 práticos	 de	 comunicarem-se	
verbalmente	 com	 falantes	 nativos.	 Além	disso,	 possibilitar	 a	 conversação	 entre	 pessoas	 que	
visem	aprender	aquele	mesmo	idioma.	A	aplicação	pretende	possibilitar	a	conversação	através	
de	 bate-papo,	 por	 texto	 ou	 por	 voz,	 onde	 o	 usuário	 poderá	 encontrar	 pessoas	 fluentes	 ou	
nativas	no	idioma	que	este	está	buscando	aprender	e/ou	que,	além	disso,	buscam	aprender	o	
idioma	 do	 usuário,	 permitindo	 que	 haja	 uma	 troca	 de	 conhecimentos	 entre	 estes	 usuários.	
Ainda,	 a	 aplicação	 deve	 contar	 com	 exercícios	 voltados	 à	 pratica	 oral	 dos	 idiomas	 a	 serem	
aprendidos	que,	 através	de	um	sistema	de	avaliação,	poderão	 ser	 corrigidos	e	avaliados	por	
usuários	 de	 cada	 idioma,	 formando	 uma	 comunidade	 entre	 usuários	 de	 diferentes	 origens	
culminando	 no	 aprendizado	 de	 forma	 cooperativa	 entre	 os	 usuários.	 Outro	 recurso	 que	 o	
projeto	deve	oferecer	é	um	sistema	de	ranking	no	qual	o	usuário	utilizará	de	pontos	ganhos	
com	a	contribuição	(correção	e	avaliação	de	exercícios	na	sua	língua	de	domínio)	para	usufruir	
de	certas	funcionalidades	do	sistema.		

METODOLOGIA:	Com	o	 intuito	de	garantir	que	os	objetivos	da	aplicação	sejam	alcançados,	
foi	efetuada	uma	pesquisa	no	mercado	de	aplicativos	Android	a	fim	de	encontrar	projetos	que	
tivessem	o	mesmo	propósito	do	TalkingTraining.	Reunindo	o	resultado	escasso	de	aplicações	
móveis	 voltadas	 ao	 aperfeiçoamento	 das	 habilidades	 orais	 no	 aprendizado	 de	 línguas	
estrangeiras	 com	 o	 problema	 em	 foco,	 foram	 iniciados	 o	 planejamento	 e	 a	 construção	 do	
projeto.	Foi	realizada	uma	pesquisa	e	um	levantamento	para	definir	as	principais	finalidades	e	
auxiliar	no	problema	em	questão.	Definiu-se	que	o	sistema	possui	alguns	requisitos,	como	os	
citados	 a	 seguir:	 a.	 Será	 permitido	 o	 cadastro	 com	 dados	 do	 usuário;	 b.	 Haverá	 usuários	
administradores	 responsáveis	 pela	 manutenção,	 ordem	 e	 organização	 do	 aplicativo;	 c.	 Será	
possível	 conversação	por	 voz;	d.	 Será	permitida	a	 criação	de	grupos	 conversa;	e.	Haverá	um	
sistema	de	avaliação	de	exercícios;	f.	Será	possível	a	denúncia	de	comportamentos	impróprios	
e	 caberá	 aos	 usuários	 administradores	 avaliar	 como	 proceder;	 g.	 O	 usuário	 poderá	 buscar	
outros	usuários	conforme	idioma	de	domínio	e/ou	de	interesse;	h.	O	usuário	poderá	fazer	os	
exercícios	propostos	e	 corrigir	 exercícios	do	 seu	 idioma;	 i.	Haverá	um	sistema	de	pontuação	
baseado	na	colaboração	entre	os	usuários;	Primeiramente	foram	utilizados	métodos	oriundos	
da	 engenharia	 de	 software	 para	 garantir	 um	 desenvolvimento	 mais	 dinâmico,	 como	
modelagens	 conceitual	 e	 lógica	da	base	de	dados,	diagramas	de	 classe,	 casos	de	uso,	etc.	O	
projeto	se	trata	de	um	aplicativo	cliente-servidor	com	banco	de	dados	centralizado	que	utiliza	
o	 Hibernate,	 que	 se	 trata	 de	 um	 framework	 JAVA	 para	 mapeamento	 objeto-relacional	 dos	
dados.	Além	disso,	a	aplicação	utiliza	outros	frameworks	para	bate-papo,	cadastro	de	usuários,	
etc.		
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TEAMUP:	UM	APLICATIVO	MÓVEL	PARA	O	INCENTIVO		À	PRÁTICA	DE	ESPORTES	POR	
MEIO	DA	INTEGRAÇÃO	DE	SEUS	PARTICIPANTES	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTOR:	João	Vitor	de	Camargo	

PROBLEMA:	Nas	 últimas	 décadas,	 a	 popularização	 dos	 computadores	 pessoais	 e	 o	 uso	 da	
internet,	 como	 meio	 de	 ligação	 de	 pessoas,	 fizeram	 que	 estas	 ficassem	 cada	 vez	 mais	
sedentárias.	Em	2013,	dados	divulgados	pela	Pesquisa	Nacional	da	Saúde	(PNS),	realizada	pelo	
IBGE,	mostraram	que	cerca	de	70%	das	mortes	no	Brasil	estão	relacionadas	ao	excesso	de	peso	
e	o	sedentarismo.	O	médico	esportivo	Gustavo	Magliocca,	envolvido	na	pesquisa,	avaliou	que	
“O	que	mais	chama	atenção	nesse	estudo	é	o	baixo	índice	de	prática	de	exercícios	físicos	pelo	
brasileiro.	São	 inúmeras	as	 justificativas	para	não	fazer	atividade	física”.	Já	na	divulgação	das	
pesquisas	do	 IBGE	em	dezembro	de	2014,	o	 sedentarismo	 foi	novamente	 reconhecido	como	
um	 problema	 a	 nível	 nacional.	 Na	 ocasião,	 o	 ministro	 da	 saúde	 brasileiro,	 Arthur	 Chioro,	
declarou	que	“O	sedentarismo	precisa	ser	enfrentado	como	problema	de	saúde	pública.	[...]	O	
desafio	é	ampliar	o	hábito	de	fazer	atividades	físicas.”.	Segundo	(NG	et	al.,	2014)	o	percentual	
de	pessoas	obesas	teve	um	acréscimo	altíssimo	nos	últimos	tempos.	Estima-se,	que	entre	1980	
a	 2013,	 houve	 aumentos	 de	 27,5%	 para	 adultos	 e	 47,1%	 para	 crianças	 nos	 índices	 de	
obesidade	a	nível	mundial.	Além	disso,	foi	informado	que,	na	época	da	realização	da	pesquisa,	
quase	30%	da	população	mundial,	ou	seja,	cerca	de	2,1	bilhões	de	pessoas,	estava	acima	do	
peso.	Há	de	 se	 comentar	que	a	partir	das	pesquisas	 relacionadas	ao	problema	estabelecido,	
notou-se	a	ausência	de	soluções	de	fácil	acesso	que	atuem	como	incentivadoras	à	prática	de	
atividades	 físicas.	 Dentre	 os	 poucos	 resultados	 encontrados,	 destaca-se	 o	 site	 brasileiro	
peladeiro.com.br,	que	além	de	ser	pago,	é	restrito	à	apenas	um	tipo	de	esporte,	o	futebol.	
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JUSTIFICATIVA:	É	 importante	 entender	 que	 a	 contribuição	 da	 atividade	 física	 para	 a	 saúde	
está	associada	a	uma	diminuição	do	nível	de	risco	ao	qual	cada	pessoa	está	sujeira	durante	a	
vida	 (PIERON,	2004).	Há	 se	de	considerar	 também	que	doenças	comuns	entre	os	brasileiros,	
como	 a	 hipertensão	 arterial,	 diabetes	 e	 obesidade,	 têm	 em	 comum	 uma	 de	 suas	 causas:	 o	
sedentarismo.	 Assim,	 vê-se	 necessário	 políticas	 de	 incentivo	 à	 práticas	 esportivas,	 afim	 de	
evitar	 índices	maiores	 de	 cidadãos	 enfermos.	 Além	 disso,	 é	 necessária	 a	 conscientização	 de	
crianças	 e	 jovens	 para	 que	 estes	 cresçam	 com	 o	 exercício	 regular	 em	 seu	 dia-a-dia,	 tendo	
como	objetivo	a	obtenção	de	uma	vida	adulta	mais	saudável	e	segura.		

OBJETIVOS:	Assim,	foi	 idealizado	o	projeto	TeamUp,	cujo	objetivo	é	o	incentivo	a	prática	de	
esportes	por	meio	da	integração	da	comunidade	esportiva.	Além	disso,	o	aplicativo	busca	ser	
dinâmico	e	abrangente,	pretendendo	satisfazer	as	necessidades	de	todos	os	tipos	de	usuários.	
Uma	demonstração	disso	é	a	possibilidade	dada	ao	usuário	de	que	ele	administre	mais	de	um	
time,	afinal	sua	experiência	de	uso	seria	fortemente	prejudicada	se	fosse	necessária	a	criação	
de	 duas	 contas	 para	 a	 administração	 de	 dois	 times	 diferentes,	 por	 exemplo.	 Além	disso,	 ao	
cadastrar	 sua	 equipe,	 ou	 se	 cadastrar	 como	 atleta	 individual,	 o	 usuário	 pode	 escolher	 um	
esporte	dentro	de	uma	lista	de	opções,	cumprindo	a	meta	estabelecida	sobre	a	abrangência	da	
aplicação.	 O	 sistema	 deve	 ser	 simples,	 interativo	 e	 de	 fácil	 uso	 e	 acesso.	 Outro	 objetivo	 do	
projeto	 é	permitir	 que	os	usuários	possam	 filtrar	 a	 pesquisa	de	 seus	parceiros	–	 equipes	ou	
atletas	–	de	acordo	com	suas	preferências	de	idade,	gênero	e	região.	Além	disso,	pretende-se	
desenvolver	 um	 sistema	 de	 matcher	 –	 semelhante	 ao	 do	 Tinder,	 famoso	 aplicativo	 para	
encontro	de	parceiros	-,	que	oferece	opções	de	companheiros	esportivos	filtrados	por	escolhas	
previamente	 definidas.	 Quando	 os	 responsáveis	 de	 dois	 times	 (ou	 dois	 atletas	 individuais)	
demonstram	interesse	um	pelo	outro,	são	disponibilizados	os	serviços	de	troca	de	mensagens,	
de	 agendamento	 de	 partidas	 ou	 encontros	 esportivos	 e	 avaliação	 de	 seus	 adversários	 ou	
companheiros,	com	o	objetivo	de	que	outros	administradores	possam	conhecer	melhor	ambos	
os	times.	Assim,	o	usuário	deve	poder	gerar,	editar	e	excluir	informações	sobre	os	times	de	sua	
administração,	contatar	e	conversar	com	os	administradores	de	outros	times,	marcar	 jogos	e	
avaliar	seus	parceiros	esportivos.	

METODOLOGIA:	 Para	 o	 desenvolvimento	 do	 aplicativo	 foi	 escolhido,	 o	 uso	 da	 plataforma	
Android	 –	 a	 preferência	 de	 mais	 de	 90%	 dos	 brasileiros,	 segundo	 dados	 da	 Nielsen	 IBOPE.	
Como	 os	 usuário	 necessitam	 trocar	 informações,	 estas	 são	 armazenadas	 em	 um	 banco	 de	
dados	externo	MySQL,	escolhido	pelo	fato	de	ser	um	sistema	gerenciador	de	banco	de	dados	
de	 código	 aberto,	 de	 fácil	 uso	 e	 com	 bom	 desempenho.	 A	 comunicação	 entre	 o	 banco	 de	
dados	 a	 cliente	 móvel	 é	 dada	 por	 meio	 de	 um	 serviço	 integrador	 –	 um	 web	 service	 -,	
responsável	por	 fazer	o	 transporte	das	 informações	enviadas	e	 solicitadas	pelo	usuário.	Este	
web	 service,	 que	desempenha	a	 função	de	 servidor	na	arquitetura	do	projeto,	 é	um	 serviço	
RESTful	–	conhecido	pelo	melhor	desempenho	perante	seus	semelhantes	-	que	implementa	a	
tecnologia	de	mapeamento	de	entidades	JPA,	através	do	framework	Hibernate,	um	dos	mais	
utilizados	 no	 mercado.	 Além	 disso,	 o	 servidor	 utiliza	 JSON	 para	 responder	 as	 requisições	
executadas,	 buscando	 maior	 agilidade	 no	 fluxo	 de	 informações.	 Para	 a	 parte	 gráfica	 da	
aplicação	–	desenvolvimento	de	telas	e	 logotipo	–	foi	utilizado	o	programa	Adobe	Photoshop	
CS6	 e	 a	 própria	 plataforma	 de	 desenvolvimento	 Android,	 que	 oferece	 um	 ambiente	 para	
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configuração	 de	 layouts.	 O	 processo	 de	modelagem	 do	 projeto	 começou	 em	 Novembro	 de	
2014	 e	 o	 de	 desenvolvimento	 de	 Janeiro	 de	 2015.	 Desde	 então,	 foi	 executada	 a	 criação	
completa	do	banco	de	dados	e	a	parcial	do	web	service	e	da	aplicação	Android,	que	por	sua	
vez,	já	possui	as	funcionalidades	de	criação	de	usuário,	criação	de	time,	login	e	visualização	de	
possíveis	times	adversários.	Esse	último	módulo	é	o	que	está	sendo	desenvolvido	no	momento	
aliado	a	melhorias	no	processo	de	troca	de	informações.	
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Junho	 2015.	 PIÉRON,	M.	 Estilo	 de	 Vida,	 Prática	 de	 Atividades	 Físicas	 e	 Esportivas.	 Fitness	&	
performance	journal,	p.	10-17,	2004.	

	

UMA	FERRAMENTA	PARA	REMOÇÃO	DE	RUÍDOS	EM	IMAGENS	

ORIENTADOR:	Rodolfo	Migon	Favaretto	

AUTORES:	Rafael	Oleques	Nunes,	Rafaela	Michelsen	Lima	e	Temis	Lacerda	da	Silva	

PROBLEMA:	Com	a	 tecnologia	 disponível	 atualmente	 é	 bastante	 simples	 capturar	 imagens,	
seja	 com	 uma	 máquina	 fotográfica	 ou	 com	 celulares	 e	 smartphones,	 mas	 ao	 vermos	 as	
imagens,	percebemos	que	algumas	delas	podem	conter	"ruídos",	 isto	é,	com	uma	espécie	de	
granulação	formada	por	pequenos	pontos	espalhados	ao	longo	da	imagem	que	não	deveriam	
estar	 presentes,	 normalmente	 com	 cores	 que	 não	 fazem	 parte	 da	 imagem.	 Esse	 problema	
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pode	ter	diversas	causas,	como	iluminação	inadequada,	ajuste	incorreto	da	câmera,	sujeira	na	
lente	 da	 câmera	 ou	poeira	 entre	 a	 câmera	 e	 o	 objeto	 a	 ser	 fotografado,	 por	 exemplo.	Uma	
imagem	é	definida	matematicamente	 como	uma	 função	 f(x,	 y),	 onde	 x	 e	 y	 são	 coordenadas	
espaciais	e	o	valor	de	f,	para	um	par	qualquer	de	coordenadas,	é	a	intensidade	do	nível	de	cor	
da	 imagem	 naquele	 ponto.	 Todos	 esses	 pontos	 (pixels,	 como	 são	 chamados)	 são	
representados	por	meio	de	uma	matriz	numérica,	que	por	sua	vez	representa	a	imagem.	Nesse	
contexto,	é	possível	melhorar	a	imagem	e	remover	ruídos	e	imperfeições	realizando	operações	
matemáticas	 sobre	 essa	 matriz.	 Nesse	 sentido,	 este	 trabalho	 busca	 aplicar	 uma	 série	 de	
operações	matemáticas	para	tentar	remover	os	ruídos	e	imperfeições	em	uma	imagem	e,	por	
fim,	 realizar	 uma	 análise	 qualitativa	 dos	 resultados,	 identificando	 o	 melhor	 método	 a	 ser	
utilizado	para	este	fim.	

JUSTIFICATIVA:	O	processamento	 de	 imagens	 é	 fundamental	 para	 que	 se	 possa	manipular	
objetos	gráficos	com	a	finalidade	de	melhorá-los	ou	deixá-los	visualmente	possíveis	de	serem	
analisados.	Em	imagens	médicas,	por	exemplo,	onde	se	deseja	detectar	a	presença	ou	não	de	
uma	 determinada	 anomalia	 em	 um	 órgão,	 uma	 grande	 quantidade	 de	 ruído	 pode	
impossibilitar	um	diagnóstico	ou	até	mesmo	mascarar	uma	doença	existente.	A	utilização	de	
programas	de	editoração	gráfica	podem	ser	uma	opção	para	a	remoção	de	ruídos	em	imagens,	
porém	 esse	 processo	 onde	 o	 usuário	 manipula	 a	 imagem,	 normalmente,	 é	 demorado	 e	
trabalhoso,	 pois	 envolve	 diversas	 questões	 complexas	 que	 envolvem	 a	 concepção	 de	 uma	
imagem,	além	de	que	o	usuário	precisa	estar	familiarizado	com	a	ferramenta	e	conhecer	todas	
as	 suas	 funcionalidades.	 Nesse	 cenário,	 faz-se	 necessário	 uma	 ferramenta	 que	 realize	 essa	
tarefa	de	maneira	automática,	removendo	os	ruídos	e	corrigindo	a	imagem	sem	que	o	usuário	
precise	se	preocupar	com	qualquer	questão	envolvida.	

OBJETIVOS:	A	ideia	geral	deste	projeto	é	desenvolver	uma	ferramenta	para	manipulação	de	
imagens	 que	 possibilite	 a	 remoção	 de	 ruídos	 e	 imperfeições	 em	 imagens	 de	 maneira	
automática.	Para	tal,	diversas	técnicas	de	manipulação	e	operações	sobre	 imagens	presentes	
na	 literatura	 serão	 estudadas,	 a	 fim	 de	 se	 verificar	 qual	 é	 a	 técnica	mais	 indicada	 para	 ser	
utilizada	 nesse	 processo.	 Uma	 vez	 definidas	 as	 técnicas	 a	 serem	 utilizadas,	 uma	 ferramenta	
que	implementa	essas	técnicas	será	desenvolvida.	

METODOLOGIA:	 O	 desenvolvimento	 deste	 trabalho	 terá	 início	 com	 o	 estudo	 de	 diversos	
conceitos	 envolvendo	 imagens	 e	 aquisição	 dos	 valores	 numéricos	 que	 representam	 a	
intensidade	de	cor	de	cada	um	dos	pixels	que	compõem	essa	imagem.	Para	tal,	será	utilizada	a	
ferramenta	OpenCV,	 a	qual	 permite	extrair	 as	 informações	de	 cores	de	uma	 imagem.	Como	
próximo	passo,	diversas	 técnicas	de	processamento	de	 imagens	serão	estudadas	a	 fim	de	se	
implementar	 um	 algoritmo	 para	 realizar	 a	 remoção	 dos	 ruídos.	 Uma	 vez	 implementado	 o	
algoritmo,	 diversos	 testes	 serão	 realizados	 com	 uma	 série	 de	 imagens,	 a	 fim	 de	 validar	 e	
avaliar	o	trabalho	desenvolvido.	

REFERÊNCIAS:	ARÊDES,	B.	A.	R.	Técnicas	de	Wavelet	Thresholding	Aplicadas	no	Processo	de	
Denoising	de	 Imagens	Digitais.	 2009.	 106	 f.	Dissertação	 (Mestrado	em	Engenharia	 Elétrica)	 -	
Departamento	 de	 Pós-Graduação	 em	 Engenharia	 Elétrica	 da	 Pontifícia	Universidade	 Católica	
de	Minas	Gerais	 -	PUCMG,	Belo	Horizonte,	2009.	BASTOS,	V.	P.	Técnicas	de	Segmentação	de	



ANAIS	DA	IX	MOCITEC	
Mostra	de	Ciências	e	Tecnologias	do	IFSul	–	Campus	Charqueadas	

132	 	 Charqueadas,	RS,	outubro	de	2015.	
Coordenadoria	de	Pesquisa	

Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	Sul-Rio-Grandense	
	

Imagens	para	Recuperação	de	Informações	Visuais.	Pelotas:	Atlas	Ucpel,	2010.	FRERY,	C.	O.	et	
al.	Visão	Computacional	usando	OpenCV.	Revista	de	 Informática	Teórica	e	Aplicada	 -	Rita,	 v.	
15,	n.	1,	p.125-160,	2011.	GONZALEZ,	R.	C.	WOODS,	R.	E.	Processamento	Digital	de	 Imagens.	
Editora:	Pearson	/	Prentice	Hall	(Grupo	Pearson).	3ª	ed.	2010.	MARENGONI,	M.	STRINGHINI,	D.	
High	 level	 computer	 vision	 using	 opencv.	 In	 SIBGRAPI	 Tutorials,	 pages	 11–24.	 IEEE.	 2011.	
PRAJAPATI,	H.B.;	VIJ,	S.K.	Analytical	study	of	parallel	and	distributed	image	processing:	Image	
Information	Processing	–	ICIIP	International	Conference	on.	pp.1-6,	3-5.	2011.	

	

UTILIZAÇÃO	DE	PLATAFORMAS	ONLINE	PARA	O	ENSINO	DE	LINGUAGEM	DE	
PROGRAMAÇÃO	

ORIENTADOR:	Gabriel	Souza	Ribeiro	

AUTORES:	Alexandre	Lemos	da	Silva,	Deivi	Motta	da	Silva	e	Francisco	Netto	Chagas	

PROBLEMA:	Muitos	alunos	quando	passam	para	o	ensino	integrado	tem	certa	dificuldade	no	
aprendizado	da	 lógica	de	programação,	pois	não	possuíam	a	matéria	de	 informática	em	suas	
antigas	 escolas,	 ou	 lhes	 faltam	 certa	 iniciativa	 por	 não	 ter	 conhecimento	 do	mesmo,	 o	 que	
acaba	acarretando	em	certo	“pé	atrás”	com	a	matéria,	não	estando	no	mesmo	ritmo	da	turma,	
alunos	 com	 dificuldades	 tendem	 a	 não	 acompanhar	 o	 conteúdo,	 o	 que	 pode	 ocasionar	 em	
perda	de	entendimento	e	não	menos	importante,	de	interesse.	Assim	afetando	tanto	a	lógica	
de	programação,	quanto	ao	uso	da	própria	linguagem	nos	anos	seguintes.	

JUSTIFICATIVA:	Há	 uma	 ferramenta	 chamada	 URI	 Judge	 online,	 é	 um	 sistema	 online	 para	
testar	 questões	de	programação,	 que	 também	é	muito	usado	para	 a	 prática	 tanto	da	 lógica	
quanto	da	linguagem	de	programação.	O	sistema	dele	compila	e	executa	o	código,	testando-os	
com	 dados	 pré-construídos,	 onde	 podem	 ser	 adicionadas	 restrições	 como	 limite	 de	 tempo,	
limite	de	memória	e	assim	por	diante,	a	saída	do	código	é	captada	pelo	sistema	e	comparada	
com	o	padrão	de	saída.	Então	o	sistema	mostra	se	o	usuário	acertou	ou	errou	a	resposta	em	
questão,	 no	 caso	 de	 erro	 o	 sistema	permite	 tentar	 novamente,	 e	mostra	 a	 porcentagem	de	
erro	do	código.	Ele	possui	suporte	para	as	linguagens	Java,	C	e	C++,	além	de	ranking	de	alunos	
e	universidades	onde	os	mesmos	se	inscrevem,	e	ranking	mundial	de	acordo	com	o	número	de	
questões	 resolvidas,	 o	 que	 pode	 influenciar	 no	 ensino,	 tanto	 por	 seu	 sistema	 nivelado	 por	
dificuldade	de	matéria	onde	o	aluno	permanece	no	ranking,	quanto	pela	competitividade	que	
pode	ajudar	no	incentivo	do	aluno	a	matéria	sob	a	posição	do	mesmo	quanto	ao	ranking	tanto	
mundial	quanto	individual.		

OBJETIVOS:	Analisar	se	o	uso	da	ferramenta	URI	Judge	Online	ajuda	no	aprendizado	do	aluno,	
tanto	na	exercitação	das	questões	ou	no	incentivo	a	procurar	conteúdos	novos	da	linguagem	
em	questão,	pela	facilidade	de	uso,	sistema	de	nivelamento	e	competitividade.	Se	as	respostas	
forem	positivas,	incentivar	a	criação	de	grupos	de	estudos	na	escola	ou	atividades	relacionadas	
a	matéria.	
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METODOLOGIA:	 A	 melhor	 forma	 que	 pensamos	 de	 concluir	 o	 estudo	 seria	 este	
procedimento:	Serão	dadas	provas	aos	alunos	para	avaliar	seu	conhecimento;	Primeiramente	a	
prova	será	dada	a	dois	grupos	de	alunos	que	não	utilizem	o	recurso	URI	Judge	Online.	Depois	
um	dos	grupos	será	incentivado	a	utilizar	a	ferramenta,	enquanto	o	segundo	grupo	terá	uso	só	
do	 conteúdo	 de	 aula.	 Daremos	 uma	 nova	 prova	 sobre	 o	 conteúdo	 informado	 em	 questão	
diferente	do	que	a	primeira	possuía	e	 comparemos	as	notas	das	prova	 feitas	 anteriormente	
com	as	novas,	 e	 as	notas	dos	dois	 grupos	entre	 si.	 Podem	 sofrer	 alterações	na	metodologia	
caso	acharmos	uma	maneira	melhor	de	concluir	a	pesquisa.		

REFERÊNCIAS:	Forbellone,	A.L.V.	e	Eberspacher,	H.F.,	Lógica	de	Programação	-	A	construção	
de	 algoritmos	 e	 estruturas	 de	 dados,	 3a	 ed.	 ROCHA,	 P.	 S.;	 FERREIRA,	 B.;	 MONTEIRO,	 D.;	
NUNES,	 D.	 S.	 C.	 N.;	 GÓES,	 H.	 C.	 N.	 Ensino	 e	 Aprendizagem	 de	 Programação:	 Análise	 da	
Aplicação	 de	 Proposta	 Metodológica	 Baseada	 no	 Sistema	 Personalizado	 de	 Ensino.	 Revista	
Novas	Tecnologias	na	Educação,	V.	8	Nº	3,	dezembro,	2010.	TONIN,	Neilor	A.;	BEZ,	Jean	Luca;	
URI	 Online	 Judge	 e	 a	 internacionalização	 da	 universidade,	 Vivências,	 Vol	 10,	 N	 18,	 p.	 237-
249,2014.	

	

VOX–	PLATAFORMA	CROWDSOURCING	PARA	BUSCA	DE	PESSOAS	DESAPARECIDAS	E	
MORADORES	DE	RUA	

ORIENTADOR:	Rodrigo	Remor	Oliveira	

AUTOR:	Priscila	Francielle	Knoop	Silveira		

PROBLEMA:	A	estimativa	é	que	cerca	de	200	mil	pessoas	desapareçam	anualmente	no	Brasil	
(Lima,	2011),	sendo	os	casos	de	desaparecimento	protagonizados	pelos	mais	diversos	tipos	de	
pessoas,	 tais	 como:	 idosos	 acometidos	 por	 perdas	 de	memória,	 adolescentes	 que	 fogem	de	
casa	 ou	 de	 abrigos	 e	 outras	 instituições	 públicas,	 adultos	 que	 optam	 por	 deixar	 suas	 casas,	
empregos	e	rotinas,	dependentes	químicos,	além	de	vítimas	fatais	de	acidentes,	calamidades	
ou	 crimes.	 (Ferreira,	 2013).	 Muitos	 desses	 casos	 acabam	 arquivados	 em	 delegacias,	 por	 se	
acreditar	serem	situações	em	que	pessoas	deixaram	suas	casas	sem	intenção	de	retornar,	ou	
seja,	 um	 “problema	 familiar”,	 designando	 aos	 familiares	 a	 busca	 contínua	 por	 seus	 entes	
queridos.	 Há	 estudiosos	 que	 classificam	 casos	 de	 desaparecimento	 como	 “violência	 urbana”	
(Espinheira,	1999),	o	que	caracteriza	este	 fenômeno	como	um	problema	social.	Em	pesquisa	
exposta	pela	doutora	em	psicologia	Claudia	Garcia,	em	análise	de	302	famílias	 foi	observado	
que	em	torno	de	10%	dos	desaparecidos	apresentavam	algum	tipo	de	deficiência	 física	e/ou	
intelectual	 (Garcia,	 2011).	 Este	 é	 um	 fato	 alarmante,	 pois	 dependendo	 da	 deficiência,	 o	
desaparecido	pode	não	 ser	 capaz	de	 fornecer	 informações	que	 são	 imprescindíveis	para	 sua	
reinserção	 no	 ambiente	 familiar.	 Nessas	 situações,	 e	 em	 outras,	 tais	 como	 dependência	
química,	é	bastante	comum	que	os	desaparecidos	acabem	à	margem	da	sociedade,	 inseridos	
em	populações	de	rua	ou	encaminhados	à	abrigos,	aumentando	ainda	mais	esta	população	em	
vulnerabilidade	social	presente	em	nosso	país.	No	Brasil	não	há	uma	comunicação	oficial	entre	
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delegacias,	abrigos,	ONG’s	e	conselhos	tutelares,	ou	seja,	uma	criança	de	rua	pode	ser	levada	à	
um	abrigo	e	permanecer	 lá	por	 tempo	 indeterminado,	pois	não	há	a	 rotina	de	 comunicação	
entre	 esses	 casos.	 Delegacias	 de	 Pessoas	 Desaparecidas	 fazem	 buscas	 em	 IML’s	 e	 hospitais,	
porém	estas	buscas	não	são	nem	ao	menos	informatizadas.	

JUSTIFICATIVA:	O	desenvolvimento	do	presente	projeto	se	justifica	por	aspectos	sociais,	visto	
que	ele	visa	dar	voz	para	 famílias	e	pessoas	à	margem	da	 sociedade,	utilizando	a	 tecnologia	
para	auxiliar	na	procura	de	desaparecidos	e	sua	correlação	com	moradores	de	rua	e	abrigados,	
pois	a	busca	manual	nem	sempre	considera	este	aspecto.	Muitas	vezes,	quando	uma	criança	
de	 rua	 chega,	 os	 profissionais	 que	 trabalham	 em	 instituições	 que	 cuidam	 de	 crianças	 e	
adolescentes	em	situação	de	abrigamento,	 informam	a	polícia	para	fazer	um	B.O,	ou	entram	
com	 em	 contato	 com	 conselhos	 tutelares,	 o	 que	 auxilia	 na	 busca	 de	 alguns	 desaparecidos.	
Porém	 essas	 buscas	 correlacionadas	 não	 são	 feitas	 na	 rua,	 seja	 com	 crianças	 ou	 adultos,	 e	
dificilmente	são	feitas	em	abrigos	de	moradores	de	rua	adultos.		

OBJETIVOS:	 O	 objetivo	 do	 presente	 projeto	 é	 planejar	 e	 desenvolver	 uma	 plataforma	
colaborativa	 chamada	 Vox	 (aplicativo	 e	 site)	 de	 divulgação	 de	 desaparecidos,	moradores	 de	
rua	 e	 abrigados,	 com	 a	 intenção	 de	 auxiliar	 na	 busca	 de	 desaparecidos	 e	 na	 reinserção	 de	
moradores	 de	 rua	 à	 sociedade.	 Objetivos	 específicos:	 -	 Permitir	 que	 sejam	 cadastradas	
diversas	pessoas,	estejam	elas	desaparecidas,	em	situação	de	rua,	ou	abrigadas;	-	Permitir	que	
a	própria	sociedade	coopere	com	a	procura	e	reinserção	de	pessoas	à	sociedade,	seja	através	
de	cadastro	de	pessoas,	ou	cadastro	de	avistamentos;	-	Tornar	a	busca	de	desaparecidos	e	sua	
correlação	com	moradores	de	 rua,	mais	 rápida	e	prática;	 -	Diminuir	a	 invisibilidade	social	de	
moradores	de	 ruas,	e	 incentivar	sua	 reinserção	à	sociedade;	 -	Auxiliar	na	comunicação	entre	
diversos	 órgãos,	 sejam	 eles	 governamentais	 ou	 não;	 -	 Incentivar	 o	 uso	 de	 plataformas	
Crowdsourcing,	 ou	 seja,	 a	 utilização	 do	 conceito	 em	 que	 as	 informações	 da	 plataforma	 são	
fornecidas	 pela	 própria	 comunidade,	mostrando	 como	 isto	 proporciona	 um	melhor	 fluxo	 de	
informações;		

METODOLOGIA:	Para	alcançar	os	objetivos	do	presente	projeto,	foram	realizadas	pesquisas	
de	aprofundamento	 sobre	este	problema	 social.	 Para	 a	problematização,	 foram	pesquisados	
artigos	 que	 falam	 da	 grande	 quantidade	 de	 pessoas	 que	 desaparecem	 anualmente,	 sobre	
moradores	 de	 rua,	 assim	 como	 a	 correlação	 destes.	 Para	 validar	 a	 proposta	 do	 projeto	 e	
identificar	 pontos	 problemáticos,	 foi	 feita	 uma	 visita	 ao	 abrigo	 Bom	 Pastor,	 em	 Novo	
Hamburgo,	RS.	 Foram	 feitas	pesquisas	 também	sobre	o	 conceito	de	Crowdsourcing,	 em	que	
chegamos	 à	 conclusão	 de	 que	 este	 conceito	 se	 encaixa	 no	 problema	 em	 questão,	 fazendo	
assim,	 a	plataforma	um	projeto	 colaborativo.	 Serão	desenvolvidas	uma	plataforma	virtual,	 e	
uma	 aplicação	 Android.	 O	 desenvolvimento	 do	 projeto	 ainda	 se	 encontra	 em	 andamento,	
sendo	que	 já	 foram	 levantados	os	 requisitos	do	projeto,	assim	como	elaborados	o	banco	de	
dados,	o	diagrama	de	classes,	para	definir	a	estruturação	do	sistema,	e	o	diagrama	de	casos	de	
uso,	 para	 identificar	 diferentes	 situações	 dos	 usuários	 do	 sistema.	 Na	 tela	 principal	 do	
aplicativo	há	fotos	de	pessoas	desaparecidas	e	a	opção	de	informar	caso	o	usuário	tenha	visto	
aquela	 pessoa	 em	algum	 lugar,	 chamada	 “cadastrar	 avistamento”.	Usuários	 podem	 também	
cadastrar	desaparecidos	e	moradores	de	 rua,	 criando	um	perfil	 de	 ambos,	 com	 informações	
físicas	detalhadas,	circunstâncias	de	avistamentos	e	desaparecimentos.	Em	cada	perfil	há	um	
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mapa	em	que	serão	expostos	os	locais	em	que	o	desaparecido,	morador	de	rua	ou	abrigado	foi	
visto,	objetivando	auxiliar	na	busca	destas	pessoas	e	na	criação	de	uma	banco	nacional.	Sendo	
uma	plataforma	Crowdsourcing,	o	projeto	propõe	a	cooperação	e	a	comunicação	direta	entre	
familiares	de	desaparecidos,	moradores	de	rua,	ONG’s	e	diversas	instituições.	

REFERÊNCIAS:	 1.	 FERREIRA,	 Letícia.	 De	 problema	 de	 família	 a	 problema	 social:	 notas	
etnográficas	 sobre	 o	 desaparecimento	 de	 pessoas	 no	 Brasil	 contemporâneo.	 Anuário	
Antropológico	[Online].	Acesso	em	13	Junho	2015.	Disponível	em:	<http://aa.revues.org/426	;	
DOI	 :	 10.4000/aa.426>	 2.	 ESPINHEIRA,	 Gey.	 1999.	 Desaparecimento	 e	 desaparecidos:	 um	
estudo	de	violência	urbana.	Salvador:	CEFIJ.	3.	GARCIA,	Claudia.	O	que	é	o	desaparecimento	de	
crianças	 e	 adolescentes?.	 Pediatria	Moderna	 [Online].	 Acesso	 em	15	 Junho	2015.	Disponível	
em:	 <	 http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=4546>	 4.	 Lei	 Federal	
nº	11.259	(2005,	30	de	dezembro).	Diário	Oficial	da	União	de	02	de	janeiro	de	2006.	5.	LIMA,	
Verônica.	 Desaparecidos:	 o	 descaso	 do	 Estado.	 Acesso	 em	 14	 Junho	 2015.	 Disponível	 em:	
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-
ESPECIAL/403230-DESAPARECIDOS--O-DESCASO-DO-ESTADO-(05'46%22).html>	 5.	 SOUZA,	
Colombo.	 Moradores	 de	 rua	 estão	 na	 lista	 da	 delegacia	 de	 desaparecidos	 de	 Florianópolis.	
Acesso	 em	 15	 Junho	 2015.	 Disponível	 em:	
<http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/128969-moradores-de-rua-estao-na-lista-da-
delegacia-de-desaparecidos-de-florianopolis.html.>	
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ENSINO	TÉCNICO	

MEIO	AMBIENTE	

	

ENVISAVE	–	AMBIENTE	VIRTUAL	QUE	VISA	O	DESENVOLVIMENTO	DE	SOLUÇÕES	DE	
FORMA	COOPERATIVA	PARA	A	PROTEÇÃO	AO	MEIO	AMBIENTE.	

ORIENTADOR:	Calebe	Micael	de	Oliveira	Conceição	

AUTORES:	Dener	Henrique	Guedes,	Gabrieli	Malet	de	Oliveira	e	Kimberli	Borges	da	Silva	

PROBLEMA:	A	Terra	está	cada	vez	mais	deteriorada	devido	à	ação	do	homem,	e	praticas	de	
prevenção	já	não	são	mais	suficientes	para	combater	os	males	causados.	Precisa-se	de	ações	
que	gerem	retornos	quase	que	imediatos	para	tentar	reverter	esta	situação.	A	conscientização,	
certamente	 ainda	 é	 a	melhor	 arma	 para	 lidar	 com	 essas	 questões,	mas	 para	 que	 seja	mais	
efetiva,	 é	 preciso	 unir	 as	 pessoas	 e	 fazer	 com	que	 trabalhem	 juntas	 em	prol	 de	 um	mundo	
melhor	 hoje	 e	 para	 os	 que	 estão	 por	 vir.	 Desenvolver	 formas	 de	 viver	 em	 um	 mundo	
sustentável,	 deixou	 de	 ser	 um	 assunto	 de	 especuladores	 e	 ambientalistas,	 muitas	 vezes	
taxados	 como	 "radicalistas",	 para	 se	 tornar	 uma	 realidade	 assustadora,	 pois,	 a	 população	
percebeu	 o	 efeito	 danoso	 de	 suas	 ações	 tarde	 demais.	 Ideias	 inovadoras	 surgem	 a	 todo	
instante,	 e	 podem	 surgir	 de	 pessoas	 simples,	 que	 não	 tem	 condições	 de	 implementá-las	
sozinhas	e	nem	onde	pedir	ajuda.	Ao	mesmo	 tempo,	muitas	pessoas	possuem	habilidades	e	
potencial,	tanto	 intelectual	como	financeiro,	para	transformar	tais	 ideias	em	ações,	mas,	não	
havendo	um	meio	no	qual	possam	interagir	e	fomentar	estas	ideias	perde-se	muita	informação	
valiosa	 que	 poderia	 ser	 utilizada	 para	 alcançar	 tais	 objetivos.	 Como	 podemos	 integrar	 essas	
pessoas?	 Como	 integrá-las	 de	 forma	 que	 cada	 uma	 possa	 contribuir	 com	 aquilo	 tem,	 para	
juntas	 fazer	 algo	 muito	 maior	 por	 todo	 planeta?	 O	 EnviSave	 é	 uma	 rede	 social	 que	 traz	 a	
possibilidade	de	preencher	esta	lacuna,	ou	seja,	o	usuário	pode	compartilhar	suas	ideias	a	fim	
de	 buscar	 interessados	 em	 cooperar	 com	 o	 desenvolvimento,	 financiamento	 e	 pesquisa.	
Fornece	a	integração	de	indivíduos	interessados	em	contribuir	com	a	preservação	do	mundo	e	
das	 fontes	 não	 renováveis.	 Assim,	 o	 EnviSave	 alia	 a	 tecnologia	 ao	meio	 ambiente,	 tornando	
possível	a	criação	de	projetos	sustentáveis	úteis	e	acessíveis	no	dia-a-dia	da	população.	

JUSTIFICATIVA:	Não	 é	 de	 hoje	 que	 o	 ser	 humano	 vem	 utilizando	 os	 recursos	 naturais	 de	
forma	desenfreada,	mas	só	 recentemente	começou	a	se	preocupar	verdadeiramente	com	as	
consequências	 geradas	 por	 tais	 ações	 a	 ponto	 de	 tomar	 iniciativas	 de	 mudanças.	 No	
transcorrer	de	um	século,	o	homem	usou	o	meio	ambiente	de	forma	 irracional,	 inconsciente	
quanto	ao	fim	dos	recursos	naturais,	sem	pensar	nas	consequências	que	essas	ações	poderiam	
trazer	 para	 o	 ser	 humano.	 Atualmente	 o	 ambiente	 em	 que	 vivemos	 está	 muito	 poluído	 e	
desgastado:	o	verde	que	predominava	no	mundo	deu	lugar	aos	grandes	edifícios	e	viadutos.	A	
exploração	 irresponsável	 da	 natureza	 e	 das	 fontes	 não	 renováveis,	 o	 desmatamento,	 a	
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produção	de	lixo,	são	exemplos	da	ação	danosa	do	homem	moderno.	As	consequências	disso	
já	são	percebidas,	como	a	falta	d'água	(já	escassa	em	alguns	 lugares	do	Brasil),	derretimento	
das	 geleiras	 e	 consequente	 aumento	 dos	 níveis	 do	mar,	 o	 aumento	 da	 temperatura	 global.	
Perante	toda	essa	situação,	cada	vez	mais	as	autoridades	e	as	pessoas	tem	se	preocupado	em	
tomar	 providências	 para	 amenizar	 os	 problemas	 atuais	 e	 evitar	 os	 problemas	 futuros.	 E	 as	
mesmas	 só	 serão	 efetivas	 mediante	 a	 conscientização	 da	 população.	 Em	 se	 tratando	 de	
questões	 ambientais,	 acredita-se	 que	 quanto	 maior	 o	 engajamento	 da	 população	 a	 fim	 de	
encontrar	formas	sustentáveis	de	desenvolvimento,	integrando	questões	sociais	e	econômicas,	
maiores	 as	 chances	 dessa	 situação	 ser	 revertida.	 Não	 foram	 encontradas	 ferramentas	
direcionadas	 à	 busca	 de	 soluções	 ambientais,	 e	 que	 combinassem	 as	 três	 características:	
mobilização	 social,	 contribuições	 de	 diferentes	 capacidades	 e	 financiamento	 coletivo.	 Neste	
projeto	propomos	o	EnviSave,	uma	rede	social	que	une	tudo	isso,	fornecendo	a	integração	de	
indivíduos	em	prol	da	preservação	do	mundo	e	das	fontes	não	renováveis.	Assim,	o	EnviSave	
torna	possível	a	criação	de	projetos	sustentáveis	úteis	e	acessíveis	no	dia-a-dia	da	população.	

OBJETIVOS:	 Objetivos	 Gerais:	 Objetivo	 do	 EnviSave	 é	 estimular	 a	 conscientização	 da	
importância	 em	 preservar	 o	meio	 em	 que	 vivemos	 por	meio	 do	 fomento	 de	 soluções	 para	
problemas	ambientais,	 integrando	a	população	por	meio	de	uma	 rede	 social.	O	meio	 virtual	
proposto	 nesse	 projeto	 proporciona	 a	 integração	 de	 pessoas	 que	 buscam	 solucionar	
problemas	 socioambientais	 ou	 ecológicos	 de	 forma	 colaborativa	 entre	 usuários	 com	
habilidades	 diferentes,	 propiciando	 o	 desenvolvimento	 coletivo	 de	 ideias.	 Objetivos	
Específicos:	Identificar	o	perfil	do	internauta	ecologicamente	engajado.	Qual	a	sua	idade,	nível	
de	formação,	escolar,	tempo	disponível	para	ações	desse	tipo,	e	seu	nível	de	consciência	e	de	
conhecimento	sobre	as	questões	ambientais	são	questões	a	serem	investigadas.	Permitir	que	
usuários	 propusessem	 novos	 projetos.	 O	 usuário	 pode	 desde	 o	 início	 especificar	 o	 que	 será	
necessário	para	dar	andamento	ao	projeto	e	aguardar	sugestões	da	comunidade.	Desenvolver	
uma	 vitrine	 para	 projetos.	 A	 Vitrine	 tem	 como	 objetivo	 divulgar	 os	 projetos	 em	 fase	 de	
desenvolvimento,	 que	 precisam	 de	 contribuição.	 Essa	 contribuição	 pode	 ser	 financeira,	
metodológica	 ou	 operacional,	 e	 caberá	 aos	 usuários	 decidirem	 aderir	 ao	 projeto	 e	 de	 que	
forma.	 As	 ideias	 postadas	 pelos	 usuários	 para	 um	dado	 projeto	 podem	 ser	 incorporadas	 ou	
ainda	virem	a	se	tornar	novos	projetos.	Definir	critérios	de	classificação	dos	projetos	com	base	
no	 incentivo	 da	 comunidade.	 Outras	 pessoas	 podem	 promover,	 incentivar	 e	 comentar	 a	
publicação	mostrando	que	a	ideia	será	útil,	motivando	a	equipe	envolvida,	e	ajudando	em	sua	
divulgação.	 Fomentar	 a	 cultura	 ambiental	 dos	 indivíduos	 durante	 a	 sua	 formação	 escolar,	
possibilitando	a	interação	com	as	ideias	e	campanhas	propostas	pelos	demais	usuários.	

METODOLOGIA:	Neste	 projeto	 buscamos	 investigar	 o	 grau	 de	 conscientização	 e	
engajamento	 dos	 usuários	 da	 internet	 em	 idade	 escolar	 e	 universitária	 com	 a	 questão	
ambiental,	avaliar	ações	e	 recursos	disponibilizados	por	meio	virtual	necessários	ao	 fomento	
de	 soluções	 para	 problemas	 ambientais,	 e	 montar	 o	 perfil	 do	 internauta	 ecologicamente	
engajado.	Para	aferir	o	grau	de	conscientização	e	engajamento,	 inicialmente	 serão	aplicados	
questionários	 com	 estudantes	 do	 ensino	 fundamental,	médio-técnico	 e	 de	 nível	 superior	 da	
região	carbonífera,	que	sejam	usuários	das	redes	e	mídias	sociais.	Essas	informações	ajudarão	
a	elaborar	quais	os	recursos	que	precisam	ser	oferecidos	pela	ambiente	virtual	EnviSave	aqui	
proposto.	Um	estudo	referencial	e	bibliográfico	 inicial	 foi	 realizado	para	 indicar	um	conjunto	
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de	 funcionalidades	 e	 características	 comuns	 aos	 ambientes	 virtuais	 que,com	 sucesso,	
conseguem	 integrar	 indivíduos	 para	 ações	 de	 impacto	 no	mundo	 real.	 Essas,	 já	 citadas	 nos	
objetivos	 desta	 proposta,	 serão	 incorporadas	 ao	 sistema	 proposto,	 e	 sua	 efetividade	 serão	
reavaliadas	 constantemente,	 com	 base	 no	monitoramento	 da	 interação	 dos	 usuários	 com	o	
EnviSave.	Os	usuários	cadastrados	no	EnviSave	serão	convidados	a	manter	o	seu	perfil	sempre	
atualizado.	Além	disso,	informações	serão	colhidas	da	interação	do	usuário	com	o	ambiente	do	
EnviSave	 com	 os	 projetos	 e	 iniciativas	 propostos	 pelos	 demais	 usuários.Essas	 informações	
ajudarão	 a	 compor	 aspectos	 quantitativos	 e	 qualitativos	 do	 usuário,	 medir	 seu	 real	
engajamento	 com	 questões	 ambientais.	 A	modelagem	 e	 construção	 correta	 e	 adequada	 do	
ambiente	 EnviSave	 é	 de	 essencial	 importância	 para	 o	 sucesso	 da	 pesquisa	 proposta.	 Para	
tanto,	 serão	 utilizados	 em	 sua	 construção	 tecnologias	 para	 desenvolvimento	 Web	 já	
dominadas	pelos	membros	da	equipe	de	desenvolvimento,	como	as	linguagens	de	script	PHP	e	
JavaScript,	 as	 linguagens	 de	 marcação	 e	 folha	 de	 estilos	 HTML	 e	 CSS,	 como	 também	 a	
plataforma	Linux	com	o	servidor	Apache	devidamente	configurados.	

REFERÊNCIAS:	 Organização	 da	 ONU	 para	 a	 Alimentação	 e	 a	 Agricultura	 (FAO).	
revistagalileu.oglobo.com.br	 Organização	 Meteorológica	 Mundial	
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/nucleo5.php	
http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=4067	http://www.onu.org.br/		

	

IPET	–	ADOTE	ONLINE	

ORIENTADOR:	Fábio	Luis	da	Silva	Santos	

AUTORES:	Mayara	de	Souza	Pimentel		e	Thamires	Sampaio	

PROBLEMA:	 É	 possível,	 de	 um	 modo	 eficiente	 e	 prático	 unir	 a	 tecnologia	 à	 preservação	
ambiental	 começando	 por	 uma	 das	 áreas	 mais	 afetas	 que	 é	 o	 gigante	 e	 ainda	 crescente	
número	de	animais	abandonados	pelas	ruas	das	cidades?	Haveria	algum	modo	de	conciliar	o	
uso	 da	 internet	 e	 todos	 os	 recursos	 desta	 incluindo	 linguagens	 de	 programação	 como	 PHP,	
MySQL,	 JavaScript,	 CSS,	 HTML,	 o	 design,	 comunicação,	 interação,	 e	 aproximação	 entre	
pessoas,	 para	 aumentar	 o	 número	 de	 adoções	 de	 animais	 de	 rua	 assim	 diminuindo	 o	 atual	
caos	 que	 as	 cidades	 se	 encontram	 e	 principalmente	 acabando	 com	 o	 sofrimento	 de	muitos	
bichinhos	por	meio	da	adoção?	

JUSTIFICATIVA:	A	preservação	do	meio	ambiente	é	um	dos	assuntos	cada	vez	mais	presentes	
no	nosso	dia	a	dia,	assim	como	a	evolução	da	tecnologia.	Porém	uma	das	maiores	dificuldades	
da	 sociedade	 atual	 é	 conseguir	 unir	 a	 preservação	do	meio	 ambiente	 com	as	 tais	 evoluções	
tecnológicas.	Pensando	nessa	necessidade	que	atualmente	encaramos	como	uma	dificuldade,	
procurou-se	desenvolver	algo	que	 tivesse	em	primeiro	 lugar	a	 intenção	de	preservar	o	meio	
ambiente	e	ao	mesmo	tempo	fosse	uma	evolução	tecnológica	que	pudesse	também	ajudar	a	
sociedade	de	alguma	forma.	Com	isso	teve-se	a	idéia	de	criar	um	web-site	que	fosse	como	um	
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catálogo	 online	 de	 animais	 abandonados	 que	 atualmente	 estão	 para	 adoção,	 para	 que	 a	
pessoa	interessada	pudesse	acessar	o	web-site	e	ali	escolher	o	animal	que	mais	se	adapta	ao	
seu	 gosto,	 assim	 contribuindo	 para	 a	 diminuição	 do	 numero	 de	 animais	 abandonados	 pelas	
ruas.	

OBJETIVOS:	O	presente	projeto	 tem	como	objetivo	geral	 criar	um	site	que	 sirva	 como	uma	
vitrine	online	para	expor	os	animais	que	estão	para	adoção.	Contendo	uma	foto	do	animal	e	
informações	como	raça,	idade	e	sexo,	expomos	os	animais	no	site,	assim	facilitando	o	processo	
de	adoção.	E	seus	objetivos	específicos	são:	Diminuir	o	numero	de	animais	abandonados	pelas	
ruas;	 Aumentar	 o	 numero	 de	 adoções	 por	 meio	 de	 um	 site	 que	 apresente	 os	 animais	 que	
precisam	de	adoção	em	cada	estado;	Facilitar	o	contato	entre	a	pessoa	que	quer	adotar	e	os	
animais	 sem	 lar;	 Servir	 de	 “vitrine”	 para	 que	 a	 pessoa	 que	 quer	 adotar	 possa	 escolher	 seu	
animal;	

METODOLOGIA:	Buscando	 a	 união	 de	 disciplinas	 estudadas	 durante	 o	 curso	 técnico,	mais	
precisamente	 da	 área	 Informática	 (Linguagem	 de	 Programação,	 Programação	 para	 a	 WEB,	
Bancos	 de	 Dados),	 os	 dados	 encontrados	 e	 coletados,	 juntamente	 com	 as	 conclusões	 e	
informações	concretas	sobre	o	assunto	selecionado	e	encontrado,	serão	inseridos	em	um	site	
web,	 implementado	 com	 a	 utilização	 das	 ferramentas	 e	 linguagens	 aprendidas	 ao	 longo	 do	
curso,	como	PHP	orientado	à	objeto,	AJAX,	MySQL,	JavaScript,	CSS	e	HTML.	

REFERÊNCIAS:	 Amar,	 Amigos	 para	 Animais	 de	 Rua,	 disponível	 em:	
http://www.amigosdosanimaisderua.com.br/?q=node/171	 ,	 28/06/2014;	 O	 CHEFE	 DO	
GOVERNO	 PROVISÓRIO	 DA	 REPÚBLICA,	 DOS	 ESTADOS	 UNIDOS	 DO	 BRASIL,	 usando	 das	
atribuições	que	 lhe	confere	o	Artigo	1º	do	Decreto	Nº	19.398,	de	11	de	novembro	de	1930,	
DECRETA:	 Lei	 24.645	 de	 1934,	 que	 estabelece	medidas	 de	 proteção	 aos	 animais.	 Disponível	
em:	 http://www.proanima.org.br/animais-tem-direitos/legislacao-de-protecao-
animal/legislacao-federal/decreto-24-645-de-1934-que-estabelece-medidas-de-protecao-aos-
animais/;	 S.O.S	 Animais	 Abandonados	 e	 Orfanato,	 disponível	 em:	
http://www.sosanimaisabandonados.com.br;	 UIPA	 –	 União	 Internacional	 Protetora	 dos	
Animais,	 disponível	 em:	 http://www.uipa.org.br;	 Ampara	 Animal,	 disponível	 em:	
http://www.amparanimal.org.br/o-projeto/;	 JusBrasil,	 disponível	 em:	
http://anda.jusbrasil.com.br/noticias/100681698/brasil-tem-30-milhoes-de-animais-
abandonados;	Adopet,	disponível	em:	http://www.adopet.rg.com.br;	Gazeta	Oline,	disponível	
em:	 http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2014/02/noticias/cidades/1479085-aumenta-
em-70-o-numero-de-animais-abandonados.html;	 PEA,	 disponível	 em:	
http://www.pea.org.br/crueldade/carrocinhas/	
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PALMEIRA-JUÇARA:	APROVEITAMENTO	INTEGRAL	DO	FRUTO	COMO	ALTERNATIVA	
DE	PRESERVAÇÃO	AMBIENTAL	E	GERAÇÃO	DE	IMPACTOS	ECONÔMICOS	E	SOCIAIS	
POSITIVOS		

ORIENTADOR:	Flávia	Santos	Twardowski	Pinto	

AUTORES:	João	Vitor	Kingeski	Ferri	e	Maria	Eduarda	Santos	de	Almeida	

PROBLEMA:	A	pesquisa	baseia-se	no	seguinte	problema:	"É	possível	aproveitar	integralmente	
o	resíduo	do	despolpamento	do	juçaí?”	

JUSTIFICATIVA:	O	 aproveitamento	 integral	 de	 alimentos	 é	 um	 dos	 preceitos	 da	 produção	
mais	 limpa,	 o	 gerenciamento	 de	 resíduos	 (BARBIERI,	 2007),	 e	 torna-se	 cada	 vez	 mais	 uma	
alternativa	para	indústrias	e	indivíduos	que	visam	evitar	o	desperdício.	Segundo	um	estudo	do	
Programa	das	Nações	Unidas	pelo	Meio	Ambiente	 (Pnuma),	 aproximadamente	1,3	bilhão	de	
toneladas	 de	 comida	 produzida	mundialmente	 é	 desperdiçada	 todos	 os	 anos	 (ECO	 DEBATE,	
2013).	 Esse	 impacto	 compreende	 tanto	 aspectos	 econômicos	 quanto	 ambientais.	 O	 Litoral	
Norte	gaúcho,	região	de	economia	baseada	na	agricultura,	está	inserido	em	contexto	de	Mata	
Atlântica.	 O	 desenvolvimento	 econômico	 da	 região	 muitas	 vezes	 gera	 impactos	 ambientais	
negativos	nesse	Bioma.	Todavia,	a	Palmeira-Juçara	(Euterpe	edulis	Martius),	uma	das	espécies	
da	mata,	pode	ser	uma	possibilidade	de	conciliação	entre	interesses	econômicos	e	ambientais.	
Essa	planta	é	produtora	de	um	palmito	de	estimado	valor	comercial	e	de	um	fruto,	o	juçaí,	que	
desperta	cada	vez	mais	interesse	em	sua	extração.	Ao	extrair	o	fruto	e	não	o	palmito,	a	planta	
pode	cumprir	seu	papel	ecológico	e	ainda	potencializar	a	preservação	da	mata	como	um	todo,	
partindo	do	pressuposto	de	que	para	poder	usufruir	dos	benefícios	econômicos	de	seu	fruto,	
os	 agricultores	 precisam	 preservar	 as	 demais	 espécies	 do	 Bioma	 Atlântico,	 já	 que	 ela	 só	 se	
desenvolve	de	forma	sadia	com	a	presença	de	outras	plantas	(REDE	JUÇARA,	20-?).	Todavia,	a	
partir	do	processo	de	despolpamento	do	juçaí,	ocorre	a	geração	de	uma	grande	quantidade	de	
resíduo,	cerca	de	80%	do	fruto.	Logo,	mesmo	promovendo	a	preservação	da	Mata	Atlântica,	o	
resíduo	 do	 juçaí	 torna-se	 um	 problema	 ambiental.	 Por	 isso,	 seu	 aproveitamento	 faz-se	
importante	por	não	só	por	estimular	a	produção	mais	 limpa,	mas	 também	por	agregar	valor	
aos	 produtos	 comercializados	 pelos	 agricultores	 familiares	 e,	 consequentemente,	 aumentar	
sua	 rentabilidade,	 ao	 passo	 que	 pode	melhorar	 a	 qualidade	 da	 água	 empregada	 na	 lavoura	
através	do	tratamento	com	carvão	ativado.		

OBJETIVOS:	O	objetivo	geral	desta	pesquisa	é	aproveitar	integralmente	o	resíduo	do	juçaí.	A	
fim	de	atingi-lo,	é	necessário	alcançar	os	objetivos	específicos	relacionados	a	seguir:	1.	Coletar	
e	 estudar	 as	 propriedades	 do	 subproduto	 do	 despolpamento	 do	 fruto	 da	 palmeira-juçara	 2.	
Produzir	farinha	com	o	subproduto	3.	Aplicar	a	farinha	produzida	em	produtos	de	panificação	
4.	 Analisar	 fisicoquimicamente	 e	 microbiologicamente	 a	 água	 utilizada	 na	 produção	 de	
agricultores	familiares	do	Litoral	Norte	gaúcho	5.	Produzir	carvão	ativado.		
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METODOLOGIA:	Para	a	ocorrência	dessa	pesquisa,	foram	recolhidas	amostras	do	resíduo	do	
processamento	do	jucaí	em	agroindústrias	da	região.	O	resíduo	foi	alocado	em	isopor	com	gelo	
e	 levado	 ao	 Laboratório	 de	 panificação	 do	 IFRS	 –	 Câmpus	 Osório,	 onde	 foi	 realizado	 o	
branqueamento	 a	 70°C,	 por	 5	 minutos,	 a	 fim	 de	 inativar	 a	 enzima	 polifenoloxidase	
(QUINTEROS,	 2000).	 Após,	 realizou-se	 a	 separação	 do	 resíduo	 entre	 casca	 e	 caroço.	 Na	
sequência,	 casca	 e	 caroço	 passaram	 por	 processos	 distintos,	 a	 produção	 de	 farinha	 e	 a	
produção	de	carvão	ativado,	respectivamente:	A	produção	da	farinha	foi	realizada	seguindo	as	
etapas:	(i)	secagem	da	casca	por	6h	a	50°C	em	estufa	LUCA	–	80/64;	(ii)	moagem	do	resíduo	em	
moinho	 de	 bancada	 Arbel	 55.	 A	 produção	 química	 do	 carvão	 ativado	 seguiu	 as	 etapas:	 (i)	
secagem	em	estufa	a	100°C	por	24h;	(ii)	 impregnação	de	solução	de	40g/L	de	NaOH	por	24h;	
(iii)	pirólise	em	forno	de	barro	a	temperatura	de	450°C	por	2h,	4h	e	6h;	(iv)	lavagem	com	água	
destilada.	A	farinha	produzida	foi	empregada	em	produtos	de	panificação,	enquanto	o	carvão	
será	 utilizado	 na	 filtragem	 de	 águas	 residuais	 da	 produção	 agrícola	 para	 posterior	
direcionamento	para	outros	usos.	A	farinha	será	submetida	a	análises	fisíco-químicas	segundo	
a	metodologia	de	Adolf	Lutz	(2008),	enquanto	o	carvão	passará	por	análise	de	área	superficial,	
diâmetro	dos	poros	e	microscopia	eletrônica	de	varredura.	

REFERÊNCIAS:	 BARBIERI,	 J.	 C.	 Gestão	 Ambiental	 Empresarial:	 conceitos,	 modelos	
instrumentos.	 2	 ed.	 São	 Paulo:	 Saraiva,	 2007.	 ECO	 DEBATE.	 Desperdício	 de	 1,3	 bilhão	 de	
toneladas	de	alimentos	tem	consequências	no	clima,	na	água,	na	terra	e	na	biodiversidade,	ao	
custo	 de	 US$	 750	 bilhões.	 2013.	 Disponível	 em:	
<http://www.ecodebate.com.br/2013/09/12/desperdicio-de-13-bilhoes-de-toneladas-de-
alimentos-tem-consequencias-no-clima-na-agua-na-terra-e-na-biodiversidade-ao-custo-de-us-
750-bilhoes/>.	 Acesso	 em:	 04	 mar.	 2015.	 INSTITUTO	 ADOLFO	 LUTZ.	 Normas	 Analíticas	 do	
Instituto	 Adolfo	 Lutz.	Métodos	 físico-químicos	 para	 análises	 de	 alimentos.	 4ª	 ed.	 (1ª	 Edição	
digital),	1020	p.	2008.	QUINTEROS,	E.T.T.	Produto	com	tratamento	enzimático	e	avaliação	do	
suco	de	yacon.	Campinas,	2000.	Tese	(Doutorado	em	Tecnologia	de	Alimentos)	Faculdade	de	
Engenharia	 de	 Alimentos,	 Universidade	 Estadual	 de	 Campinas.	 REDE	 JUÇARA.	 Cultivo	 e	
Características.	 20-?.	 Disponível	
em:<http://www.redejucara.org.br/site/conteudo?pid=12&sid=24>.	Acesso	em:	04	mar.	2015.	

	

PROJETO	COMCIÊNCIA	

ORIENTADOR:	Raquel	Sperb	Xavier	

AUTORES:	Andryelle	Reis	Osvald,	Larissa	Bierhals,	Natália	Osvald	Müller	e	Thais	Hübner	

PROBLEMA:	 Visto	 que	 diariamente	 produzimos	 uma	 quantidade	 considerável	 de	 resíduos,	
considerando	as	diferentes	atividades	desenvolvidas,	 fruto	de	uma	sociedade	organizada,	de	
certa	 forma	 consumista,	 e	 das	 características	 culturais,	 econômicas	 e	 sociopolíticas	 a	 que	
estamos	 inseridos,	 foi	 desenvolvido	 o	 projeto	 para	 dar	 assistência	 e	 visibilidade	 a	 estes	
aspectos.	
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JUSTIFICATIVA:	Há	 uma	 grande	 utilização	 de	 recursos	 naturais	 do	 planeta,	 a	 maioria	 não	
renovável.	Assim	 surge	à	necessidade	de	um	planejamento	 socioambiental	que	 contemple	a	
economia	de	recursos	naturais,	através	da	não	geração,	reuso	ou	reciclagem	de	resíduos.	Esta	
metodologia	deve	ser	incentivada	e	implantada	em	todos	os	setores	da	sociedade,	e	em	todas	
as	 escalas,	 considerando	 desde	 o	 indivíduo	 até	 a	 coletividade,	 com	 fins	 de	 promover	 a	 tão	
almejada	sustentabilidade	ambiental	em	toda	a	sua	acepção	epistemológica,	ou	seja:	preservar	
e	conservar	para	as	atuais	e	futuras	gerações	os	recursos	naturais	do	planeta.	

OBJETIVOS:	 Conscientizar	 a	 comunidade	 para	 os	 fatos	 e	 situações	 dos	 diversos	 tipos	 de	
resíduos	 do	 ponto	 de	 vista	 ambiental,	 de	 modo	 crítico,	 reconhecendo	 a	 necessidade	 e	 as	
oportunidades	de	atuar	de	modo	propositivo,	para	garantir	um	meio	ambiente	saudável	e	uma	
boa	qualidade	de	vida.	

METODOLOGIA:	O	projeto	ComCiência	Ambiental	 está	dividido	em	oito	ações,	organizadas	
pelos	 integrantes	 do	 projeto,	 sendo	 elas:	 Coleta	 e	 destinação	 de	 óleo	 de	 cozinha	 –	 Óleos	
Abertos:	visa	conscientizar	a	comunidade	sobre	a	importância	da	destinação	adequada	do	óleo	
de	 cozinha,	 bem	 como	 realizar	 sua	 coleta	 e	 destinação	 através	 do	 ecoponto	 implantado	 no	
câmpus;	 coleta	 e	 destinação	 de	 isopores	 e	 resíduos	 eletrônicos:	 estas	 duas	 ações	 visam	
destinar	 adequadamente	 os	 isopores	 e	 resíduos	 eletrônicos	 do	 câmpus,	 bem	 como	
conscientizar	 a	 comunidade	 escolar	 para	 a	 importância	 de	 se	 destinar	 corretamente	 tais	
resíduos;	 Separo:	 coleta	 seletiva	de	 resíduos	domésticos	do	 câmpus,	 visa	 criar	um	ambiente	
com	melhor	qualidade	para	servidores	e	alunos,	assim	como	separar	e	destinar	corretamente	
estes	resíduos.	Além	disso,	esta	ação	visa	também	conscientizar	a	comunidade	escolar	afim	de	
que	a	separação	e	destinação	adequada	sejam	levadas	também	para	a	casa	de	cada	integrante	
da	comunidade	escolar;	estilo	R,	gestão	e	empreendedorismo:	visa	desenvolver	oficinas	com	a	
comunidade,	 utilizando	 materiais	 recicláveis	 para	 a	 produção	 de	 acessórios	 e	 bijuterias;	
concursos	 culturais	 e	 exposições:	 sempre	 de	 cunho	 ambiental,	 pretende	 integrar	 a	
comunidade	ao	meio	ambiente,	através	de	concursos	e	exposições	de	 fotografias,	desenhos,	
etc.;	 capacitações:	 as	 capacitações	 possuem	 o	 objetivo	 de	 conscientizar	 e	 preparar,	 dar	
ferramentas	 a	 comunidade	 acadêmica	 do	 câmpus	 para	 que	 participem	 dos	 programas	
ambientais	 propostos,	 e;	 eventos:	 realização	 de	 eventos	 com	 a	 temática	 sustentável	 é	
importante	 no	 sentido	 de	 continuar	 o	 aprendizado	 e	 os	 debates,	 mantendo	 o	 assunto	 em	
pauta	no	câmpus.	

REFERÊNCIAS:	AB’SABER,	 Aziz	 N.	 (Re)Conceituando	 a	 Educação	 Ambiental.	 Rio	 de	 Janeiro:	
CNPQ/MAST,	 1991.	 COLBARI,	 A.	 de	 L.	 A	 educação	 corporativa	 e	 as	 dimensões	 culturais	 das	
organizações	O	mundo	empresarial	 e	 a	questão	 social.	V	Workshop	empresa,	 empresários	e	
sociedade.	Porto	Alegre,	2	a	5	de	maio	de	2006	–	PUCRS.	COSTA,	C.	T.;	SANTOS,	E.	F.;	TAVARES,	
P.	R.	L.	Potencialidade	da	contaminação	por	metais	pesados	procedente	da	indústria	galvânica	
no	município	de	Juazeiro	do	Norte/CE.	XV	Congresso	Brasileiro	de	Águas	Subterrâneas-	anais	
do...	Natal	–	RN,	2008.	ESCARLATE,	Luiz	Felipe.	Aprender	a	empreender/	Luiz	Felipe	Escarlate,	
consultor	 conteudista.	 Brasília:	 Fundação	 Roberto	 Marinho,	 SEBRAE,	 2010.	 176p.	 Global	
Entrepreneurship	 Monitor	 (GEM).	 Empreendedorismo	 no	 Brasil.	 Relatório	 Executivo	 2013.	
Disponível	 em:	 http://www.sebrae.com.br/	 JACOBI,	 P.	 B;	 BESEN,	 G.	 R.	 Gestão	 de	 resíduos	
sólidos	 em	 São	 Paulo:	 desafios	 da	 sustentabilidade.	 Estudos	 avançados,	 v.	 25,	 n.	 71,	 2011.	
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MARCOS,	J.	R.;	Schulte,	N.	K.	Ecodesign,	Sustentabilidade	e	o	Projeto	Limonada.	Modapalavra	
e-periódico.	 Ano	 2,	 n.3,	 p.	 57	 –	 70,	 2009.	 MELO,	 Natália	 Maximo	 e.	 Sebrae	 e	
Empreendedorismo:	 origem	 e	 desenvolvimento.	 32o	 Encontro	 Anual	 da	 Anpocs.	
Caxambu/MG-	 2008.	 MELO	 NETO,	 Francisco	 de	 Paulo	 e	 FROES,	 Cesar.	 Empreendedorismo	
Social.	Rio	de	Janeiro:	Qualitymark,	2002.	Site	SEBRAE:	http://www.sebrae.com.br/	SPIRO,T.G;	
STIGLIANI,W.M.	Química	Ambiental.	2.	Ed.	São	Paulo:	Pearson,	2009.	VEZZOLI,	C.	Cenário	do	
design	 para	 uma	moda	 sustentável.	 In:	 PIRES,	 D.	 B.	 Design	 de	 moda:	 olhares	 diversos.	 São	
Paulo:	Estação	das	letras	e	cores:	2008.		

	

PROCESSOS	DE	PRODUÇÃO	DE	BIOCARVÃO:	APLICAÇÃO	COMO	ADUBO	ORGÂNICO	E	
COMPARAÇÃO	COM	A	ADUBAÇÃO	MINERAL	

ORIENTADOR:	Giulia	Vieira	e	Viviane	Aires	de	Paula	

AUTOR:	Dawiny	Freitas,	Laura	Vieira	e	Liandra	Vigil	

PROBLEMA:	Qual	método	de	adubação	 fornecerá	um	melhor	aproveitamento	da	plantação	
para	o	agricultor,	considerando	principalmente	o	crescimento	das	plantas?	

JUSTIFICATIVA:	Dentre	os	adubos	orgânicos	é	 importante	 ressaltar	a	 importância	ecológica	
que	o	biocarvão	exerce	na	agricultura,	de	uma	forma	sustentável,	dando	destino	e	propósito	
para	materiais	orgânicos	descartados	não	só	em	campos	e	meios	agrícolas,	como	também	no	
cotidiano	urbano,	fazendo	com	o	que	iria	se	tornar	poluente,	vire	um	insumo	estimulante	de	
crescimento,	 isento	 de	 toxidez,	 ao	 contrário	 dos	 fertilizantes	 minerais	 prejudiciais	 ao	 meio	
ambiente,	afetando	o	solo	e	os	lençóis	freáticos	na	biosfera.		

OBJETIVOS:	O	presente	projeto	de	pesquisa	objetiva	provar	a	eficácia	de	um	adubo	orgânico,	
formado	 a	 partir	 da	 combustão	 de	 biomassa,	 que	 após	 aplicado	 no	 solo	 faça	 com	 que	
plantação	 apresente	 um	 acelerado	 e	 maior	 crescimento,	 aumentando	 sua	 produtividade,	
quando	 comparado	 aos	 fertilizantes	 minerais.	 Além	 disso,	 buscam-se	 formas	 de	 produção	
agrícola,	livres	dos	malefícios	químicos	dos	adubos	atualmente	utilizados,	como	por	exemplo,	
os	fertilizantes	nitrogenados	que,	causam	grandes	impactos	ambientais.		

METODOLOGIA:	A	 coleta	 de	materiais	 (cascas	 de	 frutas	 e	 legumes)	 para	 a	 formulação	 do	
biocarvão	 ocorreu	 no	 dia	 23	 de	 Março	 do	 ano	 corrente,	 quando	 foi	 armazenado	
aproximadamente	9,255Kg	de	material.	A	seguir	se	procedeu	a	produção	do	biocarvão,	a	partir	
da	 queima	 da	 matéria	 orgânica	 coletada,	 realizada	 no	 Laboratório	 de	 Análise	 Ambiental	 e	
Genética	 pertencente	 a	 Companhia	 Rio-grandense	 de	 Mineração	 (CRM)	 de	 Candiota.	 O	
material	passou	por	dois	processos,	sendo	um	de	peneiração	e	o	outro	de	pré-secagem,	feita	a	
100°C.	 Ambos	 tinham	 como	 intuito	 retirar	 a	 umidade	 existente	 na	 biomassa,	 antes	 de	 ser	
encaminhada	para	a	 carbonização	à	800°C	durante	 cinco	horas.	 Em	duas	 amostras	de	 solos,	
com	o	plantio	de	azevém,	foram	agregados	respectivamente	quinze	gramas	de	biocarvão	(vaso	
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1)	e	quinze	gramas	de	adubo	químico	(vaso	2),	na	qual	não	houve	aplicação	de	nenhum	tipo	de	
fertilizante.	Após	feito	 isso,	observou-se	o	desenvolvimento	da	planta	em	questão,	anotando	
os	dados	em	uma	planilha	de	campo.		

REFERÊNCIAS:	 http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/01/15/biocarvao-melhora-fertilidade-
e-ajuda-na-descontaminacao-do-solo/	 http://www.pronatura.org/?page_id=521&lang=pt	
http://revistasafra.com.br/biocarvao-pode-reduzir-a-adubacao-quimica-dos-solos-apontam-
pesquisas/	 http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37-tecnologia-a-
favor/1677-biocarvao-estoca-carbono-ao-solo-e-aumenta-sua-fertilidade.html	
http://e360yale.universia.net/enquanto-o-uso-do-biocarvao-se-estende-seus-beneficios-para-
o-meio-ambiente-sao-ainda-incertos/?lang=pt-br	
http://www.rumosustentavel.com.br/conferencia-internacional-discute-biocarvao-como-
ferramenta-para-combater-o-aquecimento-global/	MATTOS,H.B.;	WERNER,	 J.C.;	 YAMADA,	 T.;	
MALAVOLTA,	E.	Calagem	e	Adubação	de	Pastagens.	1ªEd.	Piracicaba.	Associação	Brasileira	para	
Pesquisa	da	Potassa	e	do	Fosfato.	1986.	p.	365-383.	CHABOUSSOU,	FRANCIS.	Plantas	Doentes	
pelo	 Uso	 de	 Agrotóxicos.	 2ª	 Ed.	 São	 Paulo.	 Expressão	 Popular.	 2012.	 p.	 124-141;	 191-192.	
PRIMAVESI,	ANA.	Manejo	Ecológico	do	Solo.	1ª	Ed.	São	Paulo.	Nobel.	2002.	p.	258-259;	529-
237;	

	

SSA	–	SEGUIDOR	SOLAR	AUTOMATIZADO	

ORIENTADORES:	Thiago	Berticelli	Ló		e	Ulisses	Brisolara	Corrêa	

AUTORES:	Bruno	Gonçalves,	Felipe	Lopes	Ambos	da	Silva	e	Vicente	Visnievski	

PROBLEMA:	 A	 matriz	 energética	 brasileira	 é	 composta	 majoritariamente	 por	 usinas	
hidrelétricas	 (ONS,	 2014).	 No	 entanto,	 cada	 vez	 que	 é	 construída	 uma	 nova	 hidrelétrica,	 é	
necessário	criar	uma	represa,	para	captar	a	água	que	passará	pelas	comportas.	Como	muitas	
vezes	 essas	 represas	 são	 construídas	 em	 florestas	que	por	 vezes	nunca	 foram	estudadas,	 se	
perdem	fragmentos	que	podiam	ser	cura	de	várias	doenças	e	isso	também	aumenta	cada	vez	
mais	a	 lista	dos	animais	em	extinção	do	nosso	país.	A	conscientização	das	pessoas	é	de	uma	
suma	 importância,	 tanto	 para	 economizar	 a	 energia	 como	 para	 optar	 por	 novos	 meios	 de	
geração	 da	mesma.	 A	 segunda	maior	 fonte	 de	 energia	 na	matriz	 energética	 nacional	 são	 as	
termoelétricas,	 que	 são	um	meio	de	 se	 gerar	 energia	 bastante	poluente	 e	 caro,	 pois	 é	 feito	
pela	 queima	 de	 resíduos	 minerais	 ou	 pelo	 uso	 de	 gás.	 A	 fumaça	 que	 é	 solta	 na	 atmosfera	
compromete	o	ar	que	respiramos,	o	que	pode	vir	a	desenvolver	desde	doenças	respiratórias	
ou	até	mesmo	afetar	o	seu	metabolismo.	Essas	formas	de	geração	de	energia	representam	um	
grande	 impacto	em	nosso	meio	ambiente,	de	onde	nasce	a	necessidade	de	novas	 formas	de	
geração	de	energia	que	 tenham	menos	 impacto.	Atualmente	os	meios	geradores	de	energia	
com	 baixo	 impacto	 no	meio	 ambiente	 são	 denominados	 de	 fontes	 limpas	 de	 energia.	 Uma	
dessas	fontes	de	energia	limpa	e	renovável	é	a	geração	de	energia	elétrica	através	de	painéis	
fotovoltaicos(VALLÊRA,	 2006).	 Um	 painel	 solar	 estático	 de	 modelo	 simples,	 é	 capaz	 de	
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transformar	 energia	 solar	 em	 energia	 elétrica,	 porém	 com	 custo	 elevado	 em	 relação	 a	 sua	
pequena	 eficiência,	 já	 que	 um	 painel	 solar	 estático	 não	 capta	 o	 auge	 da	 incidência	 solar	
durante	todo	o	período	do	dia.	Por	isso	é	necessário	maximizar	a	eficiência	de	captação	de	um	
painel	solar	e	fazer	valer	o	custo	benefício.	

JUSTIFICATIVA:	Para	que	os	painéis	solares	atinjam	a	eficiência	esperada,	é	necessário	que	o	
posicionamento	seja	preciso.	Painéis	solares	estáticos	apresentam	uma	alta	perda	de	energia	
nos	horários	em	que	a	incidência	solar	não	é	a	ideal,	já	que	o	sol	muda	de	posição	de	acordo	
com	o	horário	do	dia.	Baseado	nestas	altas	perdas,	um	sistema	seguidor	solar	automatizado	é	
essencial	para	que	a	captação	seja	eficiente.	Um	seguidor	solar	é	um	sistema	que	permite	o	
ajuste	de	ângulo	do	painel	solar	de	tal	 forma	que	este	esteja	sempre	direcionado	para	o	sol,	
fazendo	com	que	aumente	a	incidência	de	raios	solares	perpendiculares	à	superfície	do	painel.	
Este	ajuste	permite	que	haja	um	melhor	aproveitamento	dos	raios	solares,	aumentando	assim	
o	rendimento	da	produção	energética.	Claro	que	quanto	o	maior	 investimento	neste	tipo	de	
sistema,	 comprando	 placas	 fotovoltaicas	 de	 maior	 eficiência,	 é	 possível	 atingir	 um	 grau	 de	
geração	de	energia	elétrica	alto,	e	com	uma	melhor	relação	custo/benefício,	as	pessoas	podem	
optar	por	esta	 forma	de	geração	de	energia	elétrica	 renovável,	 colaborando	assim,	para	um	
futuro	melhor,	sem	poluição	e	agressões	ao	meio	ambiente.	

OBJETIVOS:	O	objetivo	geral	do	projeto	é	construir	um	protótipo	capaz	de	gerar	energia	limpa	
e	renovável	através	de	placas	fotovoltaicas.	Esse	sistema	identificará	a	posição	solar	por	meio	
de	sensores	de	luz	e	ajustará	o	painel	por	meio	de	um	servomotor	controlado,	para	um	ângulo	
que	maximize	a	eficiência	energética	captada	em	comparação	com	a	energia	captada	por	um	
painel	 estático.	Queremos	 com	este	projeto,	provar	que	é	possível	 gerar	 energia	 elétrica	de	
forma	eficiente	sem	causar	danos	ao	meio	ambiente.	Por	mais	que	está	energia	gerada	ainda	
não	 é	 suficiente	 para	 deixar	 de	 usar	 outros	 meios	 de	 geração	 poluentes	 é	 necessário	
conscientizar	a	população	de	a	geração	de	energia	limpa	deve	ser	aplicada,	pois	isso	pode	nos	
fornecer	energia	sem	danificar	o	planeta.	

METODOLOGIA:	 Primeiramente,	 pesquisamos	 sobre	 os	 painéis	 fotovoltaicos	 e	 a	 estrutura	
mecânica,	em	que	estudamos	qual	tipo	de	placa	seria	a	melhor	de	acordo	com	nosso	projeto,	
que	 visa	 provar	 a	 eficiência	 da	 energia	 renovável.	 Junto	 a	 isso,	 estudamos	 material	 que	
utilizaríamos,	 o	 peso,	 a	 angulação	 do	 painel,	 entre	 outras	 características.	 Em	 seguida,	
estudamos	 os	 motores	 e	 sensores	 do	 nosso	 protótipo,	 em	 que	 após	 termos	 vastos	 tipos	
encontrados	 de	 ambos,	 decidimos	 os	 melhores	 a	 serem	 utilizados	 em	 nosso	 projeto.	 Em	
relação	aos	sensores,	pesquisamos	sobre	características	como	custo	precisão,	sensibilidade,	e	
no	fim,	decidimos	usar	o	LDR,	onde	também	pesquisamos	quais	seriam	a	quantidade	ideal	e	os	
ângulos	 dos	mesmos.	 Quanto	 ao	motor,	 pesquisamos	 as	 vantagens	 e	 desvantagens	 de	 usar	
cada	tipo	destes	no	nosso	projeto	e	ao	fim	do	estudo,	foi	decidido	que	o	melhor	seria	o	micro	
servo,	este	que	possui	torque	suficiente	para	fazer	o	movimento	da	placa	em	razão	da	criação	
de	 um	 sistema	 que	 fizemos	 para	 balancear	 o	 peso.	 Paralelamente,	 fizemos	 o	 estudo	 do	
movimento	 do	 painel	 e	 começamos	 o	 desenvolvimento	 do	 projeto	 elétrico,	 mecânico	 e	 a	
programação,	em	que	estudamos	como	seria	a	 leitura	dos	sensores	e	o	movimento	da	placa	
quanto	 a	 isso.	 Desenvolvemos	 a	 placa	 eletrônica	 em	 que	 ficam	 acoplados	 os	 sensores,	 e	
também	toda	a	parte	mecânica,	onde	já	fixamos	o	motor	junto	ao	suporte.	Em	seguida	fizemos	
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a	 parte	 mais	 complexa	 do	 nosso	 programa,	 que	 foi	 a	 programação,	 onde	 usamos	 a	 placa	
arduino	para	 fazer	o	 controle	de	posicionamento	do	nosso	 sistema.	Nela	 também	 fizemos	a	
parte	 em	 que	 guarda	 nossas	 leituras,	 como	 valores	 de	 tensão,	 corrente	 e	 potência.	 Com	 a	
parte	do	protótipo	finalizada	fizemos	os	últimos	testes	e	ajustes,	e	por	fim,	fizemos	a	coleta	de	
dados,	gerando	gráficos,	e	comparamos	de	rendimento	do	painel	estático	e	móvel.		

REFERÊNCIAS:	 Operador	 Nacional	 do	 Sistema	 Elétrico	 (ONS)	 –	 Disponível	 em:	
www.ons.org.br	 VALLÊRA,	 António	 M.;	 BRITO,	 Miguel	 C.	 Meio	 Século	 de	 História	 de	 Célula	
Fotovoltaica.	FCUL,	2006.	Disponível	em:	<http://solar.fc.ul.pt/gazeta2006.pdf>.		

	

SISTEMA	DE	IRRIGAÇÃO	AUTÔNOMO		

ORIENTADOR:	JULIANO	MACHADO	

AUTORES:	GABRIEL	PINHEIRO,	RAFAEL	TRINDADE	E	VITTOR	MATIAZO		

PROBLEMA:	Dentre	um	dos	problemas	dos	 irrigadores	presentes	no	mercado	é	ocasionado	
pela	 falta	 de	 comodidade	 ao	usuário,	 normalmente	esses	 irrigadores	 são	 ineficientes,	 sendo	
que	 geralmente	 devem	 ser	 reprogramados	 de	 duas	 em	 duas	 horas	 para	 que	 ocorra	 seu	
funcionamento	correto	e	que	obtenha	resultados	satisfatórios	com	sua	horta.Tendo	em	vista	
um	grande	problema	que	ocorre	na	maioria	das	vezes,	em	épocas	de	veraneio,	no	qual	grande	
parte	das	pessoas	vai	viajar	e	acaba	por	esquecer	ou	abandonando	suas	hortas	e	flores.	Regar	
uma	 horta	 na	 quantidade	 e	 no	 momento	 certo	 é	 essencial	 para	 a	 sobrevivência	 e	
produtividade	 das	 plantas;	 no	 entanto,	 os	 cuidados	 necessários	 para	 que	 se	 consiga	
proporcionar	 um	 bom	 produto	 de	 sua	 horta	 podem	 se	 tornar	 exaustivos	 e	 muitas	 vezes	
esquecidos.		

JUSTIFICATIVA:	Ao	 ser	pesquisado	 sobre	os	 irrigadores	presentes	no	mercado	atual.	Viu-se	
que	 seu	 período	 de	 tempo	 em	 funcionamento	 é	 limitado,	 tornando-o	 ineficiente	 para	 os	
usuários,	no	qual,	 terão	que	 reprograma-los	a	 cada	vez	que	seu	 temporizador	acabar.	Outro	
grave	problema	é	o	consumo	exagerado	de	água	para	o	funcionamento	adequado,	tornando-o	
exageradamente	 caro	 o	 seu	 uso	 contínuo.	 O	 projeto	 surgiu	 através	 desta	 carência	 de	 um	
produto	autônomo	para	a	irrigação.	

OBJETIVOS:	Desenvolver	um	sistema	com	irrigação	autônoma	que	verifica	e	realiza	a	irrigação	
de	 uma	 horta	 automaticamente	 sempre	 nas	 situações	 ideais,	 permitindo	 ao	 usuário	 se	
ausentar	por	tempo	indeterminado. 	

METODOLOGIA:	O	 primeiro	 protótipo	 do	 projeto	 foi	 realizado	 em	 uma	 protoboard	 e	 um	
Arduino	completamente	configurado	para	cumprir	com	os	objetivos	citados	no	tópico	anterior;	
nesta	 configuração	o	usuário	poderá	 controlar	 a	 frequência	da	 irrigação	da	horta	ou	planta,	
assim	 como	a	 quantidade	de	 água	desejada	 e	 a	 configuração	da	 umidade	necessária	 para	 o	
funcionamento	autônomo	do	protótipo.	Toda	a	programação	do	projeto	é	open-source,	assim	
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desde	 que	 o	 usuário	 possua	 o	 equipamento	 para	 irrigação	 automática,	 o	 mesmo	 poderá	
modificar	e	manipular	a	programação	para	que	o	equipamento	funcione	da	maneira	desejada.	
Os	integrantes	do	projeto	realizaram	uma	série	de	testes	em	três	tipos	de	solo,	e	observaram	a	
diferença	 de	 umidade	 necessária	 para	 o	 crescimento	 ideal	 da	 planta,	 utilizada	 no	
acompanhamento	 do	 teste	 de	 autonomia,	 com	 intuito	 de	 verificar	 o	 equipamento	 em	
condições	 diferentes	 e	 assim	 aperfeiçoá-lo	 futuramente.	 O	 sistema	 funciona	 da	 seguinte	
forma:	há	um	sensor	de	medição	de	umidade	do	solo	instalado	no	solo	ao	redor	da	planta.Caso	
o	sensor	note	que	o	solo	está	ressecado	e	deve	ser	regado:	Um	relé	é	ativado,	assim	ligando	o	
motor	da	bomba,	que	 rega	a	planta	até	que	ela	esteja	em	seu	estado	 ideal.	O	equipamento	
também	possui	um	sensor	de	temperatura	e	umidade	do	ar,	onde	o	usuário	pode	verificar	no	
display	LCD	como	está	o	ambiente	com	o	simples	 toque	de	um	botão.	Além	disto,	o	sistema	
utiliza	 de	 seus	 sensores	 para	 checar	 apenas	 os	 casos	 em	 que	 é	 realmente	 necessária	 a	
irrigação,	economizando	água	e	energia,	não	irrigando	em	casos	de	chuva	ou	irrigação	externa.	

REFERÊNCIAS:	 OLIVEIRA,S.A.;Kuhn,D.;Pereira,S.Airrigaçãoearelaçãosoloplantaatmosfera.	
Ed.LK	 Editora,	 2006.	 88p.	 Bernardo,S.;Soares,A.A.;Mantovani,C.E.;	
ManualdeIrrigação.Ed.UFVEditora,2006.	625p.	

	

WATERCARE	–	SISTEMA	RESIDENCIAL	DE	REGISTRO	E	ACOMPANHAMENTO	DO	
CONSUMO	DE	ÁGUA	

ORIENTADORES:	Marcos	Minto	Ilha	e	Ulisses	Brisolara	Corrêa	

AUTORES:	Brenda	Trindade	Soares	e	Caroline	Paula	da	Rosa	

PROBLEMA:	Atualmente	a	ameaça	da	falta	de	água	no	planeta	é	um	caso	alarmante	que	vem	
chamando	a	atenção	mundial	para	o	problema.	No	Brasil	já	é	possível	observar	situações	reais	
deste	problema,	como	em	São	Paulo,	por	exemplo,	onde	nos	períodos	de	escassez	de	chuvas,	
parte	 da	 população	 fica	 sem	 água	 e	 é	 necessária	 a	 utilização	 de	 rodízios	 na	 distribuição	 de	
água	 e	 multas	 para	 a	 ultrapassagem	 do	 consumo	 médio	 mensal.	 Estas	 foram	 algumas	 das	
medidas	tomadas	pelo	governo	paulista	para	tentar	amenizar	esta	situação,	porém	é	fato	que	
estas	 ações	 não	 são	 a	 solução	 ideal	 para	 acabar	 com	 o	 problema.	 Devido	 a	 importância	 da	
água	para	o	ser	humano,	debates	sobre	sua	escassez	e	sobre	sustentabilidade	se	fazem	cada	
vez	mais	presentes	nas	principais	convenções	mundiais	relacionadas	ao	meio	ambiente.	Todas	
elas	 trazem	propostas	e	alternativas	para	um	uso	mais	consciente	dos	 recursos	naturais.	Em	
meio	 a	 este	 problema	 da	 escassez	 da	 água,	 ainda	 há	 a	 realidade	 de	 que	muitos	 indivíduos	
utilizam	 uma	 quantidade	 além	 da	 necessária	 para	 a	 realização	 de	 simples	 tarefas	 diárias.	 A	
única	maneira	que	estes	teriam	de	acompanhar	o	exagero	deste	uso,	seria	através	do	registro	
do	 seu	 consumo	 em	 tempo	 real	 e	 o	 acesso	 a	 este	 dado	 a	 qualquer	momento.	 Desta	 forma	
seria	possível	observar	o	quanto	está	sendo	gasto	de	água,	e	também	a	quantia	em	dinheiro	
que	está	 sendo	acumulada	na	 fatura	mensal,	 o	que	 causa	um	maior	 impacto	ao	usuário	até	
mesmo	 em	 uma	 tarefa	 simples,	 como	 escovar	 os	 dentes.	 Atualmente	 esta	 solução	 não	 é	
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oferecida	ao	usuário	pelas	companhias	de	distribuição	de	água,	o	que	torna	esta	possibilidade	
de	 acompanhar	 o	 consumo	 ao	 longo	 do	 mês	 praticamente	 impossível.	 Partindo	 destes	
problemas	apresentados,	o	presente	projeto	busca	encontrar	uma	nova	maneira	de	medir	o	
consumo	de	água	nas	residências,	oferecendo	ao	usuário	uma	maior	visão	sobre	o	quanto	ele	
está	consumindo	e	maneiras	de	tornar	este	consumo	mais	consciente	e	benéfico	tanto	para	o	
meio	ambiente	quanto	para	o	seu	bolso.		

JUSTIFICATIVA:	As	atuais	discussões	e	preocupações	que	 têm	como	 foco	o	uso	 racional	da	
água,	apontam	que	para	reduzir	o	consumo	desenfreado,	as	medidas	necessárias	devem	partir	
da	residência	de	cada	indivíduo.	Atualmente,	o	controle	da	quantidade	de	água	consumida	se	
restringe	à	um	único	controle	mensal,	no	qual	as	pessoas	só	acabam	tendo	acesso	no	final	do	
mês,	quando	suas	contas	chegam.	Fazendo	com	que	estas	pessoas	não	 tenham	um	controle	
sobre	seus	gastos,	principalmente	por	não	terem	uma	forma	de	visualizá-los	no	momento	em	
que	desejarem.	Com	o	avanço	da	 tecnologia,	a	criação	de	diversos	dispositivos	para	evitar	o	
desperdício	de	água	nas	residências	tornou-se	possível,	como	válvulas	de	descarga	com	opções	
diferentes	 de	 vazão	 ou	 torneiras	 que	 desligam-se	 automaticamente	 quando	 ninguém	 está	
utilizando.	 No	 entanto,	 são	 poucas	 as	 soluções	 presentes	 no	 mercado	 que	 focam	 no	
fornecimento	de	uma	maneira	mais	simples	de	acompanhar	o	gasto	de	água	nas	residências,	
aliadas	 à	 um	 baixo	 custo.	 Hoje,	 com	 o	 auxílio	 de	 ferramentas	 tecnológicas,	 é	 possível	
monitorar	com	muito	mais	exatidão	o	perfil	de	consumo	de	uma	residência.	Partindo	do	uso	
destas	 ferramentas,	 o	WaterCare	 traz	 o	 fornecimento	das	 informações	 sobre	 o	 consumo	de	
água	na	residência	do	usuário,	que	antes	tinha	um	acesso	devidamente	limitado,	e	que	através	
destas	agora	pode	ter	um	maior	controle	do	quanto	está	gastando	e	também	verificar	se	está	
desperdiçando	água	ou	realizando	um	consumo	exagerado.	

OBJETIVOS:	O	primeiro	objetivo	deste	projeto	é	projetar	e	construir	um	sistema	de	registro	e	
acompanhamento	 do	 consumo	 de	 água	 (WaterCare)	 capaz	 de	 ser	 instalado	 em	 qualquer	
residência	 com	 acesso	 à	 internet,	 de	modo	 não	 invasivo	 a	 rede	 hidráulica,	 cuja	 finalidade	 é	
promover	 o	 uso	 eficiente	 e	 a	 redução	 do	 desperdício	 de	 água.	 O	 segundo	 objetivo	 é	
desenvolver	uma	aplicação	on-line	para	dispositivos	móveis	com	sistema	Android	que	realizará	
a	 interação	dos	consumidores	 residenciais	 com	o	sistema	 (WaterCare),	disponibilizando	para	
os	mesmos	os	valores	de	consumo	de	água	(Litros),	convertendo	para	a	moeda	local	de	acordo	
com	 a	 tarifa	 da	 companhia	 de	 distribuição	 de	 água	 (R$/m3	 no	 caso	 do	 Brasil).	
Complementarmente	 a	 aplicação	 fornecerá	 um	 histórico	 de	 consumo	 de	 determinados	
períodos	de	tempo	e	alertas	via	notificações.	De	forma	geral,	o	objetivo	de	instalar	sistemas	de	
acompanhamento	 de	 consumo	 de	 água	 nas	 residências	 é	 promover	 a	 conscientização	 do	
consumidor	 através	 da	 visualização	 em	 tempo	 real	 da	 quantia	 em	 dinheiro	 que	 está	 sendo	
gasta,	estimulando	a	adoção	de	medidas	de	economia	e	uso	racional	deste	recurso,	resultando	
em	um	menor	impacto	ambiental.	

METODOLOGIA:	A	elaboração	do	projeto	WaterCare	é	dividida	em	seis	etapas.	Na	primeira	
etapa	do	projeto	foi	feito	o	levantamento	dos	principais	problemas	ambientais	causados	pelo	
constante	 aumento	do	 consumo	de	 água.	Após	 este	 levantamento	 foi	 realizada	uma	análise	
dos	 dados	 para	 definir	 os	 principais	 objetivos	 do	 projeto.	 Na	 segunda	 etapa	 do	 projeto,	 foi	
aplicado	 um	 questionário	 com	 pessoas	 que	 residem	 na	 cidade	 de	 Charqueadas	 com	 a	
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finalidade	 de	 coletar	 informações	 a	 respeito	 do	 que	 seria	 útil	 para	 economizar	 água,	 se	 um	
sistema	 como	 o	WaterCare	 ajudaria	 e	 também	 foi	 questionado	 a	 faixa	 média	 do	 valor	 das	
faturas	de	água	dessas	pessoas.	A	finalidade	dessa	pesquisa	foi	realizar	uma	comparação	entre	
a	necessidade	da	população	e	os	objetivos	definidos	para	este	projeto,	desta	forma	é	possível	
determinar	se	o	projeto	 realmente	 tem	relevância	social.	Na	 terceira	etapa,	 foi	 feita	a	busca	
por	soluções	e	métodos	de	elaboração	do	sistema,	foram	estudados	projetos	semelhantes	e	a	
partir	de	diversas	opções	foram	escolhidas	soluções	open-source,	tanto	para	o	hardware	como	
para	 o	 firmware	 e	 o	 aplicativo	 do	 sistema.	 Entre	 estas	 soluções	 está	 o	 Arduino.	 Na	 quarta	
etapa	 será	 realizado	 o	 projeto	 dos	 circuitos	 elétricos,	 a	 confecção	 de	 placas	 de	 circuito	
impresso,	a	adaptação	das	placas	em	cases	de	plástico	e	a	programação	do	sistema	físico.	Na	
quinta	etapa,	foi	feita	a	programação	do	aplicativo	e	a	programação	web	que	irá	fornecer	os	
dados	 para	 o	 aplicativo.	 A	 programação	 da	web	 será	 realizada	 utilizando	 PHP	 e	MySQL	 e	 a	
programação	do	aplicativo	será	realizada	utilizando	Java	e	SQLite.	O	aplicativo	será	composto	
de	 um	 cadastro	 para	 usuários,	 terá	 uma	 página	 com	 dicas	 para	 o	 usuário	 reduzir	 o	 seu	
consumo	e	uma	página	onde	o	usuário	 tem	acesso	aos	seus	gastos	em	tempo	real.	Na	sexta	
etapa	serão	realizados	testes	após	a	montagem	final	do	sistema.	O	WaterCare	será	 instalado	
em	 uma	 residência	 para	 ser	 testado	 em	 condições	 reais	 de	 operação	 para	 termos	 acesso	 a	
resultados	reais	que	serão	obtidos	com	o	protótipo.	

REFERÊNCIAS:	 Brasil	 das	 águas.	 A	 importância	 da	 água.	 Disponível	 em:	
<http://brasildasaguas.com.br/educacional/a-importancia-da-agua/>.	Acesso	em	07	Abr	2015.	
Planeta	 Sustentável.	 Água:	 A	 escassez	 na	 abundância.	 Dez	 2012.	 Disponível	 em:	
<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/populacao-falta-agua-recursos-
hidricos-graves-problemas-economicos-politicos-723513.shtml>.	 Acesso	 em	 07	 Abr	 2015.	 G1	
Ribeirão	e	Franca.	Alckmin	anuncia	multa	a	quem	aumentar	consumo	de	água	em	SP.	24	Abr	
2014.	Disponível	em	<	http://g1.globo.com/sp/ribeirao-pretofranca/>.	Acesso	em	07	Abr	2015.	
DEITEL,	 Paul.	 DEITEL,	 Harvey.	 Java:	 Como	 programar.	 8ª	 edição.Editora	 Pearson,2010.	
ANDROID,	 uma	 visão	 geral	 –	 Anderson	 Duarte	 de	 Amorim.	 2011.	 Disponível	 em:	
<https://rxbrito.files.wordpress.com/2012/08/androidumavisc3a3ogeral_1-02.pdf>.	 Acesso	
em	 10	 Abr	 2015.	 K19	 Treinamentos.Apostila	 de	 Android	 .	 08	 Out	 2012.	 Disponível	 em:	
<http://www.stratura.com.br/uploads/fgfgdfgsdfg_1354214000.pdf>.	Acesso	em	10	Abr	2015.	
PHP	e	MYSQL:	Desenvolvimento	web.	Editora	Campus-Elsevier,	2005.		
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ENSINO	SUPERIOR	

MATEMÁTICA	E	SUAS	TECNOLOGIAS	/	CIÊNCIAS	DA	NATUREZA	E	SUAS	
TECNOLOGIAS	

	

AVALIAÇÃO	MICROBIOLÓGICA	DE	MEXIHÃO	DOURADO	(LIMNPERNA	FORTUNEI)		

ORIENTADORES:	Bernardo	Vaz,	Cláudio	Rafael	Kuhn	e	Ricardo	Toralles	

AUTOR:	Michele	Machado	

PROBLEMA:	 O	 molusco	 aquático	 mexilhão	 dourado	 (Limnoperna	 fortunei)	 é	 um	 bivalve	
filtrador,	que	utiliza	a	água	para	respiração	e	alimentação	(DUNKER,	1857).	Foi	caracterizado	
em	1966	como	uma	espécie	invasora	em	Hong	Kong	e,	em	1991,	no	Japão	e	na	América	do	Sul	
(DARRIGRAN	E	EZCURRA	DE	DRAGO	2000,	PASTORINO	et	al.,	1993).	Em	1999,	ele	encontrava-
se	 em	 quatro	 países	 sul-americanos:	 Argentina,	 Brasil,	 Paraguai	 e	 Uruguai	 (DARRIGRAN	 E	
EZCURRA	 DE	 DRAGO,	 2000).	 Acredita-se	 que	 a	 introdução	 de	 L.	 fortunei	 no	 continente	
americano	tenha	sido	através	de	água	de	lastro	de	navios	oriundos	da	Coréia	e	de	Hong	Kong	
(DARRIGRAN	E	PASTORINO,	1995).	O	molusco	se	alimenta	filtrando	a	água	e	por	este	motivo,	
pode	 ser	 utilizado	 como	 bioindicadores	 de	 locais	 excessivamente	 contaminados.	 Quanto	 à	
capacidade	 filtradora	 e	 resistência	 a	 metais	 pesados,	 organoclorados	 e	 toxinas,	 Darrigran	 e	
Coppola	 (1994)	 citam	 que	 estes	 organismos,	 podem	 facilmente	 acumular	 esses	 compostos,	
causando	uma	biomagnificação	na	cadeia	alimentar.	Segundo	Barnes	 (1990),	além	de	metais	
pesados	 pode-se	 também	 encontrar	 bactérias,	 pois	 os	 bivalves	 alimentam-se	 de	 plâncton,	
microrganismos	e	matéria	orgânica	em	suspensão	presentes	na	água,	através	de	filtração	pelas	
brânquias,	 as	 quais	 não	 possuem	 nenhuma	 capacidade	 seletiva	 e	 sendo	 a	 ingestão	 dessas	
partículas	limitada	apenas	pelo	tamanho	da	boca.		

JUSTIFICATIVA:	O	molusco	mexilhão	 dourado	 (Limnoperna	 fortunei)	 é	 uma	 espécie	 que	 se	
alimenta	por	filtração,	com	taxas	em	torno	133	ml/individuo/h	(VON	RÜCKERT	et	al.,	2004)	e	
alta	 taxa	 de	 fecundidade,	 sendo	 capaz	 de	 colonizar	 uma	 grande	 variedade	de	habitats;	 suas	
colônias	 podem	 atingir	 densidades	 de	 mais	 de	 150.000	 organismos	 por	 metro	 quadrado	
(CATALDO	et	al.,	2005).	No	Brasil,	por	não	encontrar	um	predador	natural	e	com	condições	de	
alimentação	e	temperatura	favoráveis,	se	multiplica	livremente	e,	em	um	ano,	sua	população	
pode	 passar	 de	 5	 mexilhões/m2	 para	 150	 mil/m2,	 tornando-se	 invasora	 (RICCIARDI,	 1998;	
DARRIGRAN,	2001).	Nessas	condições,	a	espécie	apresenta	potencial	de	danos	que	vão	desde	a	
variação	na	composição	da	comunidade	bêntica,	até	modificações	na	cadeia	trófica,	nas	quais	
as	espécies	malacófagas	são	beneficiadas	em	detrimento	de	outras	(DARRIGRAN	et	al.	1995).	
Para	 Giordani	 et	 al.	 (2005),	 a	 colonização	 de	 ambientes	 aquáticos	 naturais	 por	 organismos	
invasores	filtradores	causa	também	a	alteração	das	características	físicas	e	químicas	das	águas.	
Praticamente	 não	 existem	 informações	 a	 respeito	 dos	 níveis	 de	 contaminação	 por	
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microrganismos	 presentes	 em	 L.	 fortunei,	 sendo	 estas	 informações	 fundamentais	 para	 a	
garantia	da	qualidade	da	água	e	 segurança	do	meio	ambiente	como	um	todo.	A	carência	de	
assessoria	 tecnológica	e	de	mão	de	obra	qualificada	no	controle	dos	níveis	de	contaminação	
microbiana	em	ambientes	aquáticos	justifica	a	implantação	de	sistemas	de	monitoramento	da	
qualidade	microbiológica.	Dentro	deste	contexto	neste	 trabalho	é	proposto	um	estudo	a	 fim	
de	construir	parâmetros	indicativos	dos	níveis	de	contaminação	de	L.	fortunei,	avaliando-se	as	
condições	de	contaminação	do	local,	em	que,	tanto	eles	como	os	peixes	sobrevivem,	visando	
proporcionar	 um	 retorno	 a	 comunidade	 através	 de	 informação	 e	 contribuindo	 para	 a	
preservação,	monitoramento	e	manutenção	do	meio	ambiente	estudado.		

OBJETIVOS:	 Avaliar	 os	 níveis	 de	 contaminação	 microbiológica	 dos	 mexilhões	 dourados	
(L.fortunei)	e	da	água	dos	pontos	analisados;	Monitorar	os	parâmetros	de	qualidade	da	água	
nos	pontos	observados;	Avaliar	a	qualidade	e	a	capacidade	microbiológica	dos	mexilhões.		

METODOLOGIA:	 Todas	 as	 amostras	 de	 mexilhão	 foram	 submetidas	 à	 analises	 quanto	 a	
presença	 de	 Salmonella	 spp.,	 estafilococos	 coagulase	 positiva	 e	 coliformes	 totais	 e	
termotolerantes	 (	 a	 45°C),	 e	 as	 amostras	 de	 água	 à	 análises	 de	 coliformes	 totais	 e	
termotolerantes	 (	 a	 45°C).	 A	 amostragem	 e	 as	 metodologias	 de	 análise	 seguiram	 as	
recomendações	 de	 Downes	 &	 Ito	 (2001)	 e	 Silva	 et.	 al.	 (1997).	 A	 detecção	 de	 Salmonella	
realizou-se	 através	 do	 pré-enriquecimento	 em	 solução	 salina	 0,85%	 com	 incubação	 por	 24	
horas	 a	 37°C,	 seguida	 de	 enriquecimento	 seletivo	 em	 caldo	 Rapapportt	 Vassilis,	 caldo	
Tetrationato	 (enriquecido	 com	 sol.	 Iodo	 e	 sol.	 Verde	 brilhante)	 e	 caldo	 Selenito	 Cistina	 o	
primeiro	 por	 24	 horas	 a	 42°C	 e	 os	 outros	 dois	 por	 24	 horas	 a	 35ºC,	 depois	 será	 realizado	o	
plaqueamento	 diferencial	 nos	 ágares	 Xilose	 Destrose	 (XLD)	 e	 Hectoen	 (HE)	 que	 foram	
incubados	 por	 24	 horas	 a	 37°C,	 para	 identificação	 da	 espécie	 sendo	 realizados	 testes	
bioquímicos	nos	ágares	Lisina	(LIA),	Tríplice	açúcar	e	ferro	(TSI),	novamente	com	incubação	por	
24	 horas	 a	 37°C.	 Para	 a	 enumeração	 de	 coliformes	 totais	 e	 termotolerantes	 será	 utilizada	 a	
técnica	do	Número	Mais	Provável	(NMP),	série	de	três	tubos	para	o	mexilhão	e	série	de	cinco	
tubos	 para	 a	 água.	 A	 análise	 presuntiva	 de	 coliformes	 totais	 será	 realizada	 em	 Caldo	 Lauril	
Sulfato	de	Sódio,	com	incubação	por	48	horas	a	37°C	e	a	confirmação	será	realizada	em	Caldo	
Lactosado	Bile	Verde	Brilhante	que	será	incubado	por	24	a	48	horas	a	37°C.	A	enumeração	de	
coliformes	 termotolerantes	 será	 feita	 em	 Caldo	 Escherichia	 coli,	 com	 incubação	 a	 45,5°C	
durante	 24	 horas.	 Na	 enumeração	 de	 Estafilococos	 coagulase	 positiva	 será	 utilizado	 o	 Ágar	
Baird-Parker,	 que	 será	 incubado	 por	 48h	 a	 37°C	 e	 de	 cada	 diluição	 será	 selecionado	 uma	
colônia	para	repicar	ao	BHI	e	verificação	de	produção	de	catalase	e	coagulase.		

REFERÊNCIAS:		BARNES,	 C.	 (1990)	 Cabbage	 Syndrome:	 The	 Social	 Construction	 of	
Dependence,	 Falmer,	 Lewes.	CATALDO,	D;	BOLTOVSKOY,	D.3,	HERMOSA,	 J.	 L.	AND	CANZI,	C.	
Temperature	 dependent	 rates	 of	 larval	 development	 in	 Limnoperna	 fortunei,	 bivalvia:	
mytilidae.	J.	Moll.	Stud.	2005.	71:	p.	41-46	.	DARRIGRAN,	G.;	DRAGO,	E.	I.	Invasion	of	theexotic	
fresh	water	mussel	Limnoperna	fortunei	in	South	América.Nautilus,	Melbocerne,	n.	114,	2000.	
p.	69-73.	DARRIGRAN,	G.	;	A.	COPPOLA.	Los	Bivalvos	invasores	del	Rio	de	la	Plata.	Su	potencial	
uso	como	bioindicadores	ambientales.	Tankay,	Vol.	1	p.	150	–	152.	1994.	DOWNES,	F.P.;	ITO,	K.	
Compendium	 of	 methods	 for	 the	 microbiological	 examination	 of	 foods.	 4.ed.	 Washington:	
American	Public	Health	Association,	2001	.	676p.	GIORDANI,	S.;	NEVES,	P.	S.;	ANDREOLI,	C.	V.	
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Limnoperna	fortunei	ou	mexilhão	dourado:	impactos	causados,	métodos	de	controle	passíveis	
de	 serem	 utilizados	 e	 a	 importância	 do	 controle	 de	 sua	 disseminação.	 (MS/Brasil)	 In:	 23º	
Congresso	Brasileiro	de	Engenharia	Sanitária	e	Ambiental,	2005.	PASTORINO,	G.,	G.	Darrigran,	
S.	 Martín	 and	 L.Lunaschi.	 Limnoperna	 fortunei	 (Dunker,	 1857)(Mytilidae),	 nuevo	 bivalvo	
invasor	 en	 aguas	 del	 río	 de	 la	 Plata.	 Neotrópica.	 v.39,	 n.34,	 p.101¬	 102.	 1993	 RICCIARDI,	 A.	
Global	 range	expansion	of	 the	Asian	mussel	 Limnoperna	 fortune	 (Mytilidae):	another	 fouling	
thre	at	to	fresh	water	systems.	Biofouling.	1998.	SILVA,	M.L.N.;	FREITAS,	P.L.;	BLANCANEUAX,	
P.;	CURI,	N.;	LIMA,	J.M.	Relação	entre	parâmetros	da	chuva	e	perdas	de	solo	e	determinação	
da	 erodibilidade	 de	 um	 Latossolo	 Vermelho-Escuro	 em	 Goiânia	 (GO).	 Revista	 Brasileira	 de	
Ciência	do	Solo,	Campinas,	v.21,	n.1,	p.131-137,	 jan./mar.	1997.	VON	RÜCKERT,	G;	CAMPOS,	
M.C.S.;	 ROLLA,	M.	 E.	 Alimentação	 de	 Limnoperna	 fortunei	 (Dunker	 1857):	 taxas	 de	 filtração	
com	 ênfase	 ao	 uso	 de	 Cyanobacteria.	 ActaScientiarum	 Biological	 Sciences	 v.26,	 n.4,	 2004.	
p.421-429.	

	

IDEIA	SEGURA	–	SISTEMA	DE	CONTROLE	DE	ACESSO	AUTOMATIZADO	

ORIENTADORES:	Thiago	Berticelli	Ló	e	Ulisses	Brisolara	Corrêa	

AUTORES:	Eduardo	Vieira	Leão	e	Marilia	Rosa	Silveira	

PROBLEMA:	O	controle	de	acesso	físico	pode	ser	compreendido	como	o	tipo	de	sistema	que	
torna	 o	 acesso	 físico	 a	 uma	determinada	 área	 física	 (uma	 sala	 ou	 laboratório,	 por	 exemplo)	
totalmente	 controlada,	 permitindo	 apenas	 que	 pessoas	 autorizadas	 adentrem.	 Esse	 sistema	
pode	 ser	 feito	 através	 de	 distintas	 maneiras	 como:	 meios	 mecânicos,	 por	 pessoas	 ou	
tecnologias.	 Sendo	 os	 primeiros	 mais	 comuns	 e	 o	 ultimo	 mais	 robusto,	 porém	 de	 custo	
elevado,	 tem-se	a	variação	entre	o	que	há	disponível	e	o	que	é	adequado	conforme	o	 local.	
Deste	 modo,	 locais	 como	 laboratórios	 que	 possuem	 ferramentas	 e	 trabalhos	 sigilosos	 e	
estimados,	principalmente,	com	controle	restrito	de	acesso	de	usuários,	é	necessário	verificar	
a	autenticidade	destes.	Por	 sua	vez,	o	 controle	de	acesso	 lógico	permite	que	os	 sistemas	de	
tecnologia	da	informação	verifiquem	a	autenticidade	e	a	identidade	dos	usuários	que	tentam	
adentrar	em	seus	sistemas	ou	utilizar	seus	serviços.	No	entanto,	no	contexto	descrito	acima	o	
qual	 a	 informação	 é	 o	 bem	 mais	 precioso	 das	 empresas,	 é	 necessário	 entender	 que	 os	
mecanismos	 de	 segurança	 empregados	 no	 controle	 lógico	 são	 frequentemente	 burlados	
quando	o	controle	físico	não	é	bem	desenvolvido	(GEEPALLA,	2013).		

JUSTIFICATIVA:	 A	 concorrência	 entre	 empresas	 e	 seus	 objetos	 de	 trabalho	 se	 da	
principalmente	por	detalhes	diferenciados	de	cada	uma.	Esses	que	podem	ser	distintos	tanto	
pelas	 tecnologias	 utilizadas	 ou	 por	 ideias	 inovadoras	 (HAWRYLAK,	 2014).	 De	 todo	 modo,	 a	
segurança	ao	redor	daqueles	exige	precisão	e	privacidade	para	preservar	sua	integridade.	Há	a	
necessidade	de	inserir	mecanismos	que	façam	essa	tarefa	sendo	desenvolvidos	de	acordo	com	
a	 estrutura	 e	 objetos	 que	 estão	 sendo	 submetido	 à	 possibilidade	 de	 invasão	 ou	 até	mesmo	
furto.	Os	artifícios	de	segurança	física	comum	não	são	totalmente	seguros	em	todos	os	pontos.	
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Estes:	portas,	fechaduras,	chaves,	janelas,	lista	de	permissão	de	acesso	ao	uso	da	chave,	entre	
outros	utilizados	por	diversas	instituições,	quando	oferecidos	a	um	grande	grupo,	pode	por	em	
risco	a	segurança	do	que	esta	sendo	guardado	e	elaborado	neste	local.	Deste	modo,	a	inserção	
de	um	mecanismo	de	controle	de	acesso	informatizado	e	devidamente	adequado	aos	usuários	
específicos	 do	 local	 proporcionaria	 a	 segurança	 ideal	 para	 tal	 situação.	 Ao	 laboratório	 de	
pesquisa	 em	questão,	 as	 ideias	 nele	desenvolvidas	 e	 instrumentos	utilizados,	 devem	possuir	
segurança	 diferenciada,	 pois	 se	 tratam	de	 ideias	 que	 buscam	 inovar.	 Sendo	 assim,	 qualquer	
vulnerabilidade	 pode	 facilitar	 com	 que	 suas	 características	 privadas	 sejam	 expostas	 ao	
ambiente	externo	(GEEPALLA,	2013).		

OBJETIVOS:	O	objetivo	principal	é	construir	um	mecanismo	de	controle	físico	de	acesso	com	
registro	de	autenticação,	de	forma	a	manter	um	controle	mais	efetivo	de	quem	teve	acesso	a	
espaços	 físicos	 que	 necessitem	 de	 proteção	 efetiva.	 Objetivos	 Específicos:	 1)	 Aperfeiçoar	 os	
mecanismos	de	controle	eletrônico	de	acesso;	2)	Entender	os	pontos	chave	das	tecnologias	de	
autenticação	 por	 etiquetas	 inteligentes;	 3)	 Entender	 os	 pontos	 chave	 das	 tecnologias	 de	
autenticação	por	biometria;	4)	Prover	mais	segurança	aos	trabalhos	realizados	no	laboratório	
de	pesquisa	da	instituição.		

METODOLOGIA:	De	forma	a	 facilitar	o	entendimento	do	projeto,	apresentamos	a	seguir	os	
estágios	 necessários	 para	 o	 desenvolvimento	 deste.	 I.	 Estudo	 sobre	 os	 mecanismos	 de	
autenticação	 e	 controle	 de	 acesso	 Será	 realizada	 uma	profunda	 pesquisa	 sobre	 o	 estado	 da	
arte	em	mecanismos	de	autenticação	para	 sistemas	de	controle	 físico	de	acesso.	A	princípio	
analisaremos	 os	 sistemas	 baseados	 em	 biometria	 e	 aqueles	 baseados	 em	 etiquetas	
inteligentes	(RFID).	II.	Montagem	dos	circuitos	do	protótipo	e	programação	no	Arduino.	Após,	
iremos	 construir	 os	 circuitos	 físicos	 e	 realizar	 a	 programação	 embarcada.	 Atualmente	
pensamos	 em	 construir	 o	 nosso	 mecanismo	 baseado	 na	 plataforma	 Arduino,	 que	 é	
amplamente	 utilizada	 no	 mercado	 e	 que	 já	 é	 conhecida	 dos	 alunos	 do	 curso	 técnico	 de	
mecatrônica	 do	 Campus,	 assim	 esperamos	 reduzir	 o	 tempo	 de	 desenvolvimento,	 já	 que	
aproveitaremos	 o	 conhecimento	 prévio	 dos	 alunos	 e	 professores	 da	 equipe	 executora.	 III.	
Construção	 da	 parte	 mecânica.	 Após	 concluirmos	 a	 parte	 eletrônica	 e	 a	 programação	
embarcada,	vamos	iniciar	a	construção	da	parte	mecânica	do	protótipo.	A	parte	mecânica	do	
protótipo	 consiste	 numa	 em	 uma	 fechadura	 acionada	 pelo	 sistema	 eletrônico.	 É	 ela	 que	
deverá	 dar	 suporte	 ao	 sistema	 eletrônico,	 protegendo-o	 de	 intempéries	 e	 de	 tentativas	 de	
burlar	 o	 mesmo.	 Além	 disso,	 ela	 deve	 ser	 robusta	 o	 suficiente	 para	 impedir	 acessos	 não	
autorizados	 ao	 ambiente	 protegido.	 IV.	 Construção	 do	 sistema	 de	 software	 de	 registro.	 Por	
fim,	pretendemos	criar	um	sistema	computadorizado	que	colete	dados	de	entrada	e	saída	do	
ambiente	 protegido	 e	 possibilite	 aos	 responsáveis	 a	 geração	 de	 relatórios	 de	 acesso	 e	
permanência	ao	ambiente	protegido.	V.	Testes	e	avaliação	Outrossim,	após	realizadas	todas	as	
etapas	de	desenvolvimento,	é	necessário	avaliar	os	resultados	obtidos	para	contemplar	o	que	
é	 esperado.	 Através	 de	 pesquisas	 com	 os	 usuários	 do	 laboratório	 poderemos	 avaliar	 a	
usabilidade	do	sistema	e	modificações	na	rotina	desses	que	utilizam	o	local.	

REFERÊNCIAS:		HAWRYLAK,	P.J.;	et.al.	The	access	of	the	Things:	Spatial	access	control	for	the	
Internet	of	things.	2014.	GEEPALLA,	E.;	Bordbar,	B.	;	Xiaofeng	Du.	Spatio-temporal	Role	Based	
Access	Control	for	Physical	Access	Control	Systems.	Emerging	Security	Technologies.	2013.	
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MEMÓRIA	E	ASSISTÊNCIA	NO	CÂMPUS	PELOTAS	–	VISCONDE	DA	GRAÇA:	
INVESTIGAÇÃO	SOBRE	AS	FORMAS	DE	‘SER	ASSISTIDO’	NO	CONTEXTO	DE	UMA	
INSTITUIÇÃO	DE	ENSINO		

ORIENTADORES:	Angelita	Soares	Ribeiro	e	Fabíola	Mattos	Pereira		

AUTORES:	Amanda	Valente	Louzada,	Leandro	Rodrigues	da	Silva	e	Patrícia	Pires	Nunes		

PROBLEMA:	A	questão	central	da	investigação	é	a	de	identificar	os	diferentes	pontos	de	vista	
que	 orientaram	 as	 práticas	 de	 assistência	 no	 CaVG	 (atual	 Câmpus	 Pelotas	 –	 Visconde	 da	
Graça),	 refletindo	sobre	quais	aspectos	eram	levados	em	consideração	acerca	da	produção	e	
justificativa	 moral	 da	 “necessidade”,	 capazes	 de	 acionar	 as	 sensibilidades	 em	 torno	 da	
assistência.	 O	 problema	 da	 pesquisa	 e	 seus	 desdobramentos	 podem	 ser	 expressos	 nas	
seguintes	 questões:	 a)	 “Quais	 foram	 os	 modos	 de	 gestão	 e	 as	 categorias	 de	 classificação	
observados	 e	 registrados	 pelos	 gestores	 (àqueles	 a	 quem	 cabia	 a	 tarefa	 da	 seleção	 e	
acompanhamento	 dos	 estudantes)	 que	 contribuíram	 para	 a	 constituição	 do	 CaVG	 e	 a	
legitimação	 das	 seleções	 de	 alunos?”	 e	 b)	 “Quais	 foram	 as	 vozes	 que,	 em	 silêncio	 ou	
silenciadas,	 participaram	 dos	 tensionamentos,	 disputas	 e	 alianças	 e	 contribuíram	 para	 a	
conformação	do	saber	técnico	constituído?”	

JUSTIFICATIVA:	A	pesquisa	se	situa	na	discussão	sobre	a	dimensão	moral	que	tem	cercado	os	
entrecruzamentos	entre	classe	e	assistência	no	Brasil.	Ocupa-se,	a	partir	de	uma	instituição	de	
ensino,	em	analisar	os	aspectos	que	contribuíram	com	a	construção	de	um	saber	específico,	a	
assistência,	 e	 as	 relações	 com	 demandantes	 por	 direitos.	 Enfatiza	 que	 para	 além	 da	
formalização	 e	 garantia	 de	 direitos,	 há	 forte	 apelo	 subjetivo	 na	 construção	 de	 critérios	 de	
seleção,	os	quais	são	considerados	e	articulados	como	critérios	e	saberes	técnicos.	O	princípio	
motivador	 deste	 estudo	 se	 situa	 na	 vivência	 profissional	 em	 uma	 instituição	 de	 ensino,	
conhecida	 na	 metade	 sul	 do	 RS,	 mais	 especificamente	 na	 cidade	 de	 Pelotas,	 por	 CaVG1.	
Inaugurada	 em	 1923,	 na	 ocasião	 como	 Patronato	 Agrícola,	 desde	 sempre	 ofertou	
ininterruptamente	 ‘internato’	 aos	 estudantes	 como	 forma	de	 acesso	e	permanência	 àqueles	
que	sem	outro	modo	não	teriam	como	lá	estudar,	tendo	em	vista	a	distância	em	relação	a	vida	
urbana	 naquele	 período.	 Neste	 contexto,	 situa-se	 a	 discussão	 sobre	 as	 formas	 de	 inclusão	
destes	alunos	internos	(na	sua	fundação),	e	suas	mudanças,	as	quais	independentemente	das	
políticas	da	educação	ou	da	assistência	social	na	educação,	não	foram	capazes	de	romper	com	
dinâmicas	internas	que	mantiveram	o	CaVG	em	funcionamento	ininterrupto.	A	análise	atenta	
em	 torno	 das	 propostas	 de	 assistência	 social2,	 seja	 a	 partir	 da	 investigação	 das	 práticas	 de	
caridade	 ‘descomprometidas’,	 seja	 através	 de	 políticas	 estatais,	 se	 constituem	 em	 potentes	
instrumentos	para	se	pensar	a	produção	de	verdades	sobre	os	‘outros’,	e	das	moralidades	que	
as	orientam.	
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OBJETIVOS:	A	partir	da	perspectiva	antropológica,	pretende-se	a	investigação	etnográfica	em	
meio	 ao	 patrimônio	 material	 e	 imaterial	 a	 fim	 de	 conhecer	 os	 mecanismos	 institucionais	
adotados	 para	 seleção,	 inclusão/exclusão	 e	 permanência	 dos	 estudantes	 em	 benefícios	 e	
projetos	de	assistência	estudantil.	

METODOLOGIA:	A	dimensão	metodológica	nesta	proposta	é	 fundamental	para	a	discussão	
que	se	pretende	desenvolver.	Para	 tanto,	parte	da	etnografia	como	forma	de	abordagem	da	
realidade	e,	não	apenas	como	técnica	(indicação	presente	em	muitos	manuais	de	metodologia	
de	pesquisa	científica).	O	método	utilizado	na	pesquisa	será	o	antropológico	-	etnográfico,	cuja	
orientação	teórica	se	estabelece	no	sentido	de	perceber	o	ponto	de	vista	dos	interlocutores	do	
estudo,	 questão	 fundante	 da	 disciplina	 de	 Antropologia.	 As	 estratégias	 utilizadas	 são	 as	
seguintes:	Coleta	de	dados:	-	Observações	etnográficas	dos	espaços	de	sociabilidade,	focando-
se	 nas	 estratégias	 acionadas	 para	 a	 inserção	 nos	 projetos	 de	 assistência	 estudantil	
disponibilizados.	Do	mesmo	modo,	serão	observados	os	espaços	de	constituição	dos	discursos	
e	 práticas	 da	 assistência	 estudantil,	 explorando	 as	 ações	 realizadas	 pela	 Coordenadoria	 de	
Assistência	 Estudantil.	 Entrevistas	 semi-estruturadas	 (com	 estudantes,	 técnicos	 e	 gestores),	
detendo-se	na	obtenção	de	dados	sobre	a	atenção	aos	direitos,	e	suas	variações	ao	longo	da	
trajetória	 institucional;	 Etnografia	 de	 documentos:	 a	 partir	 do	 recolhimento	 de	 informações	
relativas	 às	 dinâmicas	 de	 atenção	 ao	 estudante,	 sobretudo	 coleta	 em	 fontes	 como	
documentos	e	registros	escritos,	que	compõem	o	arquivo	da	instituições,	cobrindo	o	período	
investigado.	 Registro	 de	 dados:	 Utilização	 diário	 de	 campo;	 Degravação	 das	 entrevistas;	
Catalogação	 e	 organização	 dos	 materiais	 consultados	 (atas,	 relatórios,	 boletins,	 arquivos,	
imagens,	 acervo	 material,	 entre	 outros).	 Análise	 dos	 dados:	 Construção	 de	 categorias	 de	
análise;	 Mapeamento	 das	 ações	 de	 assistência	 realizadas;	 Construção	 texto	 etnográfico,	
relacionando	dado	e	teoria	antropológica.		

REFERÊNCIAS:		ANTUNEZ,	Leonel.	CAVG:	História	de	um	Patronato.	Pelotas:	Editora	da	UFPel,	
1996.	BOSI,	Eclea.	Memória	e	sociedade:	Lembranças	de	velhos.	4.	Ed.	São	Paulo:	Companhia	
das	 Letras,	 1994.	 DONZELOT,	 Jacques.	 A	 polícia	 das	 famílias.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Edições	 Graal,	
1986.	 (2.	 Ed.)	 VIANNA,	 Adriana.	 Etnografando	 documentos:	 uma	 antropóloga	 em	 meio	 a	
processos	judiciais.	In.:	CASTILHO,	Sérgio	Ricardo	Rodrigues	(Org.)	Antropologia	das	práticas	de	
poder:	 reflexões	 etnográficas	 entre	 burocratas,	 elites	 e	 corporações.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Contra	
Capa:	 FAPERJ,	 2014.	 (p.	 43	 –	 70)	 VICENTE,	Magda	 Abreu.	O	 Patronato	 Agrícola	 Visconde	 da	
Graça	em	Pelotas/RS	(1923-1934):	gênese	e	práticas	educativas.	DISSERTAÇÃO	DE	MESTRADO.	
Programa	de	pós-graduação	em	educação.	Universidade	Federal	de	Pelotas.	Pelotas,	2010.	
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ENSINO	SUPERIOR	

CIÊNCIAS	HUMANAS	E	SUAS	TENOLOGIAS	/	LINGUAGENS,	CÓDIGOS	E	
SUAS	TECNOLOGIAS	

	

A	CONSTRUÇÃO	CRÍTICA	DO	GESTOR	AMBIENTAL	SOBRE	O	LAUDO	DE	IMPACTO	
SOCIOAMBIENTAL	DE	UM	EMPREENDIMENTO	E	SEUS	POSSÍVEIS	EFEITOS	DENTRO	DE	
UMA	COMUNIDADE:	CONFLITOS	VIVIDOS	POR	MORADORES	DA	BE	116	

ORIENTADOR:	Fabíola	Mattos	Pereira	

AUTOR:	Patrícia	Pires	Nunes	

PROBLEMA:	O	 artigo	 apresenta	 alguns	 resultados	 do	 trabalho	 de	 conclusão	 apresentado	 e	
aprovado	 junto	 ao	 Curso	 Superior	 de	 Tecnologia	 em	 Gestão	 Ambiental	 do	 CaVG-IFSul.	 A	
pesquisa	 de	 campo	 investigou	 a	 percepção	 de	 moradores	 e	 gestores	 sobre	 os	 impactos	
gerados	pela	realização	de	obras	de	duplicação	da	BR	116,	o	 local	escolhido	foi	o	trecho	que	
parte	do	ponto	do	trevo	da	Empresa	Oderich	ao	trecho	em	que	a	BR	116	e	a	BR	392	se	cruzam.	
A	pergunta	de	pesquisa	foi	sintetizada	na	seguinte	questão:	“Com	o	crescimento	ou	ampliação	
na	 construção	 de	 empreendimentos,	 de	 que	 forma	 pode-se	 avaliar	 os	 impactos	
socioambientais	através	da	percepção	dos	moradores	da	localidade?”	

JUSTIFICATIVA:	A	escolha	do	tema	se	baseia,	na	preocupação	de	como	o	gestor	ambiental	-
minha	área	de	formação	-deve	agir	nestes	procedimentos	de	realocação	de	famílias,	buscando	
compreender	aspectos	sociais	e	ambientais.	Identificando	as	inter-relações	dos	mesmos,	com	
o	 objetivo	 de	 alcançar	 o	 desenvolvimento	 sustentável.	 O	 local	 escolhido	 foi	 estratégico	 por	
conta	 dos	 vários	 dos	 problemas	 ocasionados	 na	 realização	 das	 obras	 de	 duplicação	 que	
atingiram	a	 comunidade	da	 localidade,	dentre	eles	 infra-estrutura	prejudicada	por	máquinas	
pesadas	o	que	ocasionou	transtornos	aos	moradores	vizinhos	desta	obra.Busco	compreender	
como	futura	gestora	ambiental	poderia	contribuir	para	a	problematização	desses	impactos.		

OBJETIVOS:	 A	 pesquisa	 teve	 como	 objetivo	 geral	 e	 principal	 verificar	 a	 forma	 de	
gerenciamento	 e	 monitoramento	 do	 patrimônio	 material	 e	 imaterial	 socioambiental	 da	
comunidade,	 afetada	 por	 esse	 empreendimento	 de	 duplicação	 da	 BR	 116.	 Os	 objetivos	
específicos	foram:	-	Analisar	os	indicadores,	apresentados	no	laudo	do	empreendimento	a	fim	
de	mensurar	e	diminuir	os	possíveis	 impactos	socioambientais	sofridos	pela	e	comunidade;	-	
Consultar	as	possíveis	formas	ou	projetos	compensatórios	sobre	a	degradação	do	patrimônio	
sociocultural	 da	 BR	 116	 e	 realizar	 levantamentos	 sobre	 as	 realocações	 de	 pessoas	 daquela	
comunidade	 da	 BR116;	 -	 Buscar	 possíveis	 percepções	 de	 como	 esse	 progresso	 é	 visto	 pela	
comunidade	que	sofre	esse	impacto	diretamente	em	seu	dia-a-dia;	-	Apontar	de	que	forma	o	
gestor	ambiental	pode	contribuir	como	mediador	de	idéias	entre	comunidade	local	e	empresa,	
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diminuindo	 a	 grande	 distância	 entre	 os	mesmo	 e	 amenizando	 possíveis	 impactos	 sofridos	 à	
longo	prazo.		

METODOLOGIA:	A	busca	por	respostas	se	realizou	a	partir	da	metodologia	qualitativa,	com	a	
realização	e	gravação	de	entrevistas	semi-estruturadas,	observações	e	apreensão	de	imagens	
como	parte	da	coleta	de	dados.	O	registro	de	dados	se	fez	através	da	gravação	em	áudio	das	
entrevistas,	uso	do	diário	de	campo,	degravação	das	entrevistas	e	imagens.	A	análise	de	dados	
se	baseou	na	metodologia	etnográfica	e	documental,	considerando-se	os	espaços	públicos	de	
sociabilidade.	 Assim	 utilizo	 nomes	 fictícios	 para	 a	 preservação	 da	 identidade	 dos	 sujeitos	
pesquisados.	 O	 trabalho	 foi	 desenvolvido	 entre	 os	 meses	 de	 setembro	 de	 2014	 à	
aproximadamente	março	 de	 2015.	 Contudo,	 a	 escolha	 do	 local	 se	 baseou	 por	 neste	 trecho,	
residir	inúmeras	casas	e	estabelecimentos	que	de	alguma	forma	estarão	sendo	atingidas	pelo	
processo	e	pela	obra	da	duplicação	da	BR116.	A	fim	de	facilitar	as	entrevistas	foram	realizadas	
em	 dois	 grupos.	 Um	 grupo	 em	 que	 os	 moradores	 permaneceram	 em	 sua	 residência,	 mas	
consequentemente	 foram	 atingidos	 pela	 obra,	 necessitando	 realizar	 um	 recuo	 em	 suas	
residências.	 E	 os	moradores	 que	 foram	 atingidos	 diretamente	 pela	 obra,	 e	 necessitaram	 ter	
sua	casa	removida	do	local.	Além	de	mencionar	a	posição	dos	profissionais	envolvidos	com	o	
trabalho	de	identificação	e	realocação	destas	famílias.		

REFERÊNCIAS:		ABREU,	 Regina,	 CHAGAS	 Mário	 (orgs.).	 Memória	 e	 patrimônio:	 ensaios	
contemporâneos.	2,	Ed.	Rio	de	Janeiro:	Lamparina,	2009.320	p.	BARBIERI,	Jose	Carlos.	Gestão	
ambiental	 empresarial:	 conceitos,	 modelos	 e	 instrumentos.	 São	 Paulo:	 Saraiva,	 2006.	
BARRETTO,	Margarita	(Org.).	Turismo,	cultura	e	sociedade.	Caxias	do	Sul,	RS:	EDUCS,	[2006].	77	
p.	SANTOS,	Boaventura.	Um	Discurso	sobre	as	Ciências.	Este	texto	é	uma	versão	ampliada	da	
Oração	de	 Sapiência	 proferida	na	 abertura	 solene	das	 aulas	 na	Universidade	de	Coimbra	no	
ano	 lectivo	 de	 1985/86.	 Disponível	 em:	 <	
file:///C:/Users/computador/Downloads/SantosUmDiscursosobreasAncias.pdf.>	 Acesso	 em	
11/03/15.	STEIL,	Carlos,	CARVALHO,	Isabel	(org).	Cultura,	percepção	e	ambiente:	diálogo	com	
Tim	Ingold.	(coleção	antropologia	hoje).	Editora	terceiro	Nome.	São	Paulo,	2012.	STE	–	Serviços	
Técnicos	 de	 Engenharia	 S.A..<http://www.br116-392.com.br>.	 Acesso	 em	 20/02/15.	 SCOTT,	
Parry.	Re-assentamento,	saúde	e	insegurança	em	Itaparica:	um	modelo	de	vulnerabilidade	em	
projetos	 de	 desenvolvimento.	 Universidade	 federal	 de	 Pernambuco,	 2006.	 Disponível	 em	
http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v15n3/07.pdf,	 acesso	 em	 17/03/15.	 SPOSITO,	 Maria.	
Capitalismo	e	Urbanização.	Editora:	Contexto.	10	ed.	 São	Paulo,	2000.	WALDMAN,	Maurício.	
Meio	ambiente	e	antropologia;	Coordenação	José	de	Ávila	Aguiar	Coimbra.	Editora	Senac.	São	
Paulo,	2006.		

	

JOGOS	DIGITAIS	E	SITES,	AJUDANDO	NO	APRENDIZADO	DE	CRIANÇAS	E	
ADOLESCENTES	ESPECIAIS.	

ORIENTADOR:	Pedro	Chaves	da	Rocha	
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AUTORES:	Joanacir	Silva	e	Josi	Schwarz	

PROBLEMA:	Jogos	que	elas	estivessem	familiarizadas.	Definição	do	problema:	Pesquisar	e/ou	
desenvolver	um	site	e	um	 jogo	de	Power	point	que	contemple	a	necessidade	do	público	em	
questão.	 Objetivos:	 Desenvolver	 e	 utilizar	 um	 site	 de	 jogos	 e	 um	 jogo	 de	 Power	 point	 para	
alfabetizar	crianças	e	adolescentes	da	EMEFF	Tristão	Sucupira	Vianna	do	bairro	Restinga.	

JUSTIFICATIVA:	A	escola	EMEEF	Tristão	Sucupira	Vianna	está	localizada	no	bairro	Restinga	–	
Porto	 Alegre	 que	 atende	 crianças	 e	 adolescentes	 com	 necessidades	 educacionais	 especiais	
(NEES)	com	implicações	no	processo	de	aprendizagem.	

OBJETIVOS:	 Pensou-se	 em	 aplicar	 um	 site	 e	 um	 jogo	 de	 Power	 point	 que	 tivesse	 jogos	
semelhantes	 aos	 que	 as	 crianças	 usavam	 em	 sala	 de	 aula,	 como	 não	 encontrou-se	 um	
aplicativo	ou	jogo	que	atendesse	esta	necessidade,	desenvolvemos	um	com	os	jogos	que	elas	
estivessem	familiarizadas.	

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.	O	desafio	foi	promover	a	mudança	pedagógica	através	da	utilização	eficiente	
dos	 meios	 tecnológicos	 disponíveis	 atualmente,	 adequando	 os	 recursos	 com	 o	 perfil	 do	
educando	considerando	suas	individualidades.	

REFERÊNCIAS:		ALMEIDA,	Marina	 S.	 Rodrigues,	 Caminhos	 para	 Inclusão	 Humana	 São	 Paulo,	
Ed.:	 Didática	 Paulista,	 2004.	 MARQUES,	 Luciana	 P.	 O	 professor	 de	 alunos	 com	 eficiência	
mental:	 concepções	e	praticas	pedagógica.	 Juiz	de	Fora:	editora	UFJF,	2001.	SOARES,	Magda	
Becker.	 Novas	 práticas	 de	 leitura	 e	 escrita;	 letramento	 na	 cibercultura.	 Revista	 Educação	 e	
Sociedade.	Campinas,	v.	23,	n.	81,	p.	143-160,	dez.	2002.	VALDÉS,	Maria	Teresa	M.	A	educação	
especial	 na	 perspectiva	 de	 Vygotsky.	 Fortaleza,	 CE:	 Edições	 Demócrito	 Rocha,	 2003.	
http://inclusaobrasil.blogspot.com.br/2007/10/o-que-deficincia-intelectual-ou-atraso.html	
http://www.educarbrasil.org.br/publicacoes/o-potencial-educativo-dos-jogos-digitais/		

	

UMA	HISTÓRIA	A	CONTRAPELO:	MEMÓRIA,	RASTRO	E	NARRATIVAS	NO	CAVG/IFSUL.	

ORIENTADORES:	Angelita	Soares	Ribeiro	e	Fabíula	Pereira	

AUTORES:	Leandro	Rodrigues	da	Silva	e	Patrícia	Nunes	

PROBLEMA:	 A	 problemática	 desta	 pesquisa	 formula-se	 a	 partir	 das	 seguintes	 questões	
norteadoras:	Como	a	história	do	CaVG	pode	ser	 recontada	 tendo	como	narradores	os	atuais	
alunos	 internos?	 Como,	 ao	 narrarem	 sobre	 suas	 vidas	 no	 internato	 do	 CaVG,	 estes	 alunos	
podem	ultrapassar	sua	própria	trajetória,	narrando	assim	sobre	os	internos	que	passaram	pelo	
CaVG	em	seus	91	anos	de	história?	Como	este	processo	de	escovação	da	história	à	contrapelo	
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pode	contribuir	para	a	ressignificação	dos	grupos	populares	na	história	do	CaVG	e	da	educação	
enquanto	política	pública?	

JUSTIFICATIVA:	 Este	 projeto	 insere-se	 nas	 discussões	 realizadas	 a	 partir	 do	 Núcleo	 de	
Extensão	e	Pesquisa	em	Educação,	Memoria	e	Cultura	(NEPEC)	do	Câmpus	Pelotas	Visconde	da	
Graça	 (CaVG)	 do	 IFSul,	 pretendendo	 dar	 continuidade	 aos	 projetos	 de	 pesquisa	 “Aluno(a)	
Interno(a)	do	CaVG:	Quem	é	ele(a)?”	e	“Alunos	 Internos	do	CaVG	e	suas	formas	de	trabalho,	
conhecimento	e	sociabilidade”	desenvolvidos	respectivamente	nos	anos	de	2013	e	2014.	Em	
oposição	às	políticas	do	esquecimento	e	em	defesa	do	dever	memória,	buscamos	por	formas	
de	reconhecimento	dos	alunos	internos	como	sujeitos	por	excelência	da	história	de	91	anos	do	
Câmpus	 Pelotas	 Visconde	 da	 Graça	 (CaVG)	 do	 Instituto	 Federal	 de	 Educação,	 Ciência	 e	
Tecnologia	 Sul-Rio-Grandense	 (IFSul)	 e,	 por	 isso,	 seus	 narradores	 principais.	 Trata-se	 de,	 em	
uma	perspectiva	 teórica	aliada	a	walter	Benjamin,	descobrir	possibilidades	de	 recontação	da	
história	 em	 um	 processo	 de	 escovação	 a	 contrapelo,	 entendendo	 que	 o	 passado	 está	 em	
permanente	abertura	para	ser	ressignificado	e	redimido	a	partir	do	tempo	presente.	

OBJETIVOS:	Geral:	 Compreender	 as	 formas	 como	a	 história	 do	CaVG	pode	 ser	 recontada	 a	
partir	dos	alunos	 internos,	procurando	por	espaços	de	potencial	 ressignificação	do	 lugar	dos	
grupos	populares	na	história	desta	instituição	e	da	educação	enquanto	política	pública.	

METODOLOGIA:	Esta	pesquisa	busca	a	captura	das	narrativas	dos	atuais	alunos	internos	do	
CaVG	através	do	método	da	entrevista	narrativa.	 Também	serão	pesquisados	documentos	e	
imagens	oriundos	do	acervo	histórico	do	CaVG,	onde	podemos	encontrar	inúmeros	elementos	
residuais	 dos	 alunos	 que	 já	 passaram	 pelo	 CaVG,	 buscando	 semelhanças	 entre	 passado	 e	
presente.	Tal	arquivo	está	sendo	resgatado,	organizado	e	preservado	pelo	NEPEC	desde	abril	
de	2014.	

REFERÊNCIAS:		BENJAMIN,	Walter.	O	Narrador.	In	Obras	Escolhidas.	Magia,	técnica	e	Pólitica.	
São	Paulo:	Brasiliense,	1987.	BENJAMIN,	Walter.	Sobre	o	Conceito	da	História.	 In:	BENJAMIN,	
Walter.	O	Anjo	da	História.	Belo	Horizonte:	Autêntica	Editora.	2012.	p.	08-24.	

	


